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Statistika  
 

ORGANIZIRANE PRIREDITVE, ODZIVI MEDIJEV IN OBISKOVALCEV, 
TRŽNO KOMUNICIRANJE 

 

 
 

Prireditve 
 

1. Število razstav 32 

2. Število muzejskih prireditev 40 

3. Število ponovitev muzejskih prireditev  341 

  
Skupaj: 

 
413 

 

 

Objave  
 

1. 
2. 
3. 
4. 

Število objavljenih člankov v tiskanih medijih 
Število gostovanj na radiu 
Število gostovanj na TV 
Število novinarskih konferenc 

50 
3 
7 
5 

   

   

 Skupaj: 65 

 
 

Izdajateljska dejavnost 
 

  število naklada 

    1. 
2. 
3. 

Katalog, monografija 
Zloženka 
CD 
 

5 
7 
5 

630 
4000 
308 

    
  

Skupaj: 
 

      12      17 
 

 4630    4938 
    

    

Obiskovalci 
1. Stalne razstave (lokacija grad) 11 8.482 

2. Depo pohištva (lokacija Kino Partizan) 1 2.307 

3. Dislokacije (Hiša stare trte, stolnica, hotel Planja 
Rogla, hotel Atrij Zreče, Poti obrti, domovi 
upokojencev) 

8 78.774 

4. 
5. 

Občasne razstave (lokacija grad in kino Partizan) 
Muzejske prireditve 

12 
341 

 

14.380 
8.579 

    
 Skupaj:                                                                                       373 112.522 
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Razstave 
 
 

 
7 ZAČETKI 

stalna razstava 
8 
 

9 
 
 

10 

MED BLIŠČEM IN BEDO SREDNJEGA VEKA 
stalna razstava  
ARS PHARMACEUTICA – UMETNOST 
LEKARNIŠTVA 
stalna razstava  
PRVI DOTIK 
stalna razstava  

11 DEPO POHIŠTVA 
dislocirana stalna razstava 

12 SVET NA DLANI 
stalna razstava 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 
 

17 
 

18 
 

POTI OBRTI – PEČARSTVO HERIČKO 
stalna razstava 
DEPO SLIKARSTVA 
stalna razstava 

DEPO KIPARSTVA 
stalna razstava 
POSLANSTVO POKRAJINSKEGA MUZEJA 
MARIBOR 
stalna razstava 
OGLEDNI DEPO STEKLA V GRAJSKI KAVARNI 
stalna razstava 
HIŠA STARE TRTE 
dialocirana stalna razstava 

19 
 

20 
 

21 

 
 

22 
 

23 
 
 

24 
 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

ČUVAJNICA NA STOLPU 
dislocirana stalna razstava 
POTI OBRTI – PASARSTVO TRATNIK 
dislocirana stalna razstava  
POTI OBRTI – LECTARSTVO, MEDIČARSTVO IN 

SVEČARSTVO KOLARIČ 
dislocirana stalna razstava 
POTI OBRTI – ZLATARSTVO KAČINARI 
dislocirana stalna razstava 
STAROST ZASLUŽI NAŠO POZORNOST  
projekt z občasnimi razstavami na gostovanju in 
predavanji 
SLEDI DAVNE PRETEKLOSTI – BRINJEVA GORA 
Z OKOLICO 
občasna razstava na gostovanju 
ZAKLADI POHORJA – STEKLARSTVO 
občasna razstava na gostovanju 
TISOČLETJA V GLINI 
občasna razstava 

ZNAMENITI TEHARČANI 
gostujoča razstava 
MUZEJSKE SLEDI DO URBANIH OBRTI 
gostujoča razstava 
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29 
 

30 
 

31 
 

32 
 

33 
 

34 
 

35 
 
 

36 

 
 

37 
 
 

38 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ROJSTVO – IZKUŠNJE ROMINJ 
gostujoča razstava 

JAPONSKE LUTKE 
gostujoča razstava 
GUGALNIK IDEJ – ČIPKA V DEPOJU 
občasna razstava 
MESEC MODE V MUZEJU – ČIPKE IN VEZENINE 
občasna razstava 
MESEC MODE V MUZEJU – MODA IN MLADI 
občasna medinstucionalna razstava 
MESEC MODE V MUZEJU – SKRIVNOST ČIPKE 
občasna razstava 
VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2016 – 
GLASBENE SLIKE 
občasna razstava 
MUSEOEUROPE – FRANZ LISZT, MALA 

EVROPSKA TURNEJA 
občasna medinstucionalna razstava 
VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2016 – 
GLASBENE SLIKE 
občasna razstava na gostovanju 
MIRA BENCAK – ZAPISANA PLESU 
občasna razstava 
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ZAČETKI 
stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – muzejsko razstavišče 

 

KDAJ:  
od 20. 10. 2006 dalje 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR RAZSTAVE:  
Drago Oman 

 

KRATEK OPIS: 
Razstava Začetki je postavljena v 
pritličnem prostoru gradu, v katerem so 
ohranjene stenske poslikave Mateja 

Sternena iz leta 1940. Razstava 
pripoveduje več vzporednih zgodb. V prvi 

se srečamo z rekonstrukcijo dela muzej-
ske razstave, kakršna je bila pred sto leti. 

Druga kaže začetke muzejstva v Mariboru 
in jih kronološko umešča v globalni, 

regionalni in lokalni razvoj muzejstva. V 
sto let starih razstavnih vitrinah so na 

depojski način prikazane vse muzejske 
zbirke. Enajst muzealij, ki so opremljene s 
podatki in razstavljene v sodobnih 

vitrinah, pa pokaže na bistvo muzejskega 
zbiranja. Izbrani so namreč tisti predmeti, 

ki zelo veliko povedo o preteklosti: na 
primer majolika iz leta 1863 z napisom 

Mar i bor ali pa florentinski zlatniki iz 14. 
stoletja, ki posredno govorijo o Judih v 

srednje-veškem Mariboru. Obiskovalci 
lahko slišijo zvok potresajoče palice 
(glasbilo turške godbe) ter z otipom 

preizkusijo svoje znanje o tekstilu. Na 
razstavi pa nastaja tudi nova zbirka, 

poimenovana Rastoči album. Obiskovalci 
so vabljeni, da v ta album prispevajo 

fotografijo dogodka, ki ima po njihovi 
presoji tak pomen, da ga je vredno 

ohraniti za prihodnost. V sklopu Evropske 
prestolnice kulture Maribor 2012 smo za 
potrebe stalne razstave posneli 

predstavitveni film Vrhunci stalne 
razstave: Kdo sem? Od kod prihajam? 

Kam grem?, ki se od leta 2012 dalje 
predvaja na razstavi Začetki. V filmu je 

moč videti raznolikost muzejskih zbirk in 
nekatere najzanimivejše muzejske 

predmete, ki so zaznamovali zgodovino 
Štajerske. 
V letu 2015 so bila razstavna besedila v 

slovenskem jeziku dopolnjenea  še z 
angleškim prevodom. 
 

 

 

 

 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer 

 objava na spletni strani 
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 objava v Mariborski kroniki – Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam in društvom ob 
otvoritvi razstave po stacionarni 

pošti 
 vabilo poslano obiskovalcem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava poslana medijem ob otvoritvi 

po elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 
objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
8.482 

 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih, 

četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi 
Prilogo k letnemu poročilu 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014 in 2015). 

 
 TU! (Turizam & Ugostiteljstvo), št. 

17/2016, str. 38 (Bojana Ilić): 
Vinski i gastronomski dragulj 
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MED BLIŠČEM IN BEDO SREDNJEGA VEKA 
stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad  - muzejsko razstavišče 

 

KDAJ:  
od 13. 3. 2009 dalje, dopolnitev leta 2014 

in 2015 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR: 
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR RAZSTAVE: 
Mirjana Koren, Drago Oman, dr. Valentina 

Bevc Varl, Tone Petek, mag. Tadej 
Pungartnik, Sašo Radovanovič 

 

KRATEK OPIS: 
Razstava niza posamezne strukture in 
pojave iz obdobja od srednjega veka do 

začetka 18. stoletja na prostoru mesta 
Maribora in okolice, ki pričajo na eni strani 

o posebnostih našega področja, po drugi 
strani pa o njegovi vpetosti v tedanji 
evropski prostor. Omenjene pojave in 

strukture na razstavi ilustrirajo originalni 
spomeniki, manj pa reprodukcije. 

Razstavljeno je večje število kamnitih 
spomenikov, ki so bili iz lapidarija, torej 

kolekcijskega prikaza, umeščeni v 
razstavno zgodbo. Imperativ pri snovanju 

in postavljanju razstave je bilo vseskozi 
zavedanje, da mora razstava zadovoljiti 
široko paleto muzejskih obiskovalcev, zato 

ob muzealijah srečamo tudi rekonstrukcijo 
ambienta dimnice, gostilne, zvočne kulise, 

simulacijo širjenja požara v Mariboru, 
možnost, da se obiskovalci preoblečejo v 

viteški oklep … Razstavna besedila so 
omejena na optimalni obseg, vsa pa so v 

slovenskem in angleškem jeziku, v tiskani 
verziji pa ob omenjenih še v nemškem 

jeziku. Razstava je postavljena v pritličju 
grajske bastije (nekdanji mestni obrambni 
stolp iz sredine 16. stoletja), kar je 

vredno poudarka, saj prostor od 
umestitve muzeja v grad od leta 1938 ni 

bil na ogled obiskovalcem.  
V okviru promocije stalne razstave je bila 

posneta dokumentarna oddaja Med 
bliščem in bedo srednjega veka. Oddajo je 

posnela televizija RTS. 
V letu 2014 je bila razstava dopolnjena s 
prikazom kolarske obrti. 

V letu 2015 smo razstavo dopolnili z 
unikatnimi maskami iz usnja 

akademskega kiparja Miljenka Sekulića, ki 
jih je izdelal za gledališko predstavo 

Oresteja leta 1993. Maske smo leta 2014 
pridobili v muzej na dolgoročno izposojo s 

strani SNG. Na njih smo skupaj z 
avtorjem opravili konservatorske posege 
in jih razstavili v grajski orožarni. Z 

odločitvijo o sopostavitvi avtentičnega 
orožja in gledaliških kostumov v muzeju 

sledimo programski usmeritvi, po kateri 
soočamo staro z novim ter avtentično z 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer 
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 objava v Mariborski kroniki – Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam in društvom ob 
otvoritvi razstave po stacionarni 
pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 
po elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 
objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
8.482 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih, 
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi 

Prilogo k letnemu poročilu 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014 in 2015). 

 
 TU! (Turizam & Ugostiteljstvo), št. 

17/2016, str. 38 (Bojana Ilić): 

Vinski i gastronomski dragulj 
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interpretiranim.  

 
 

ARS PHARMACEUTICA – UMETNOST LEKARNIŠTVA 
stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – muzejsko razstavišče 

 

KDAJ:  
od 3. 11. 2010 dalje 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
dr. Valentina Bevc Varl 

 

KRATEK OPIS: 
Pokrajinski muzej Maribor hrani v 

slovenskem prostoru edinstveno 
lekarniško zbirko, ki je nastajala od 
petdesetih let 20. stoletja. V sklopu 

postopnega odpiranja nove stalne 
muzejske razstave je bila 3. 11. 2010 

predana javnosti na ogled in v uživanje 
nova postavitev lekarniškega gradiva z 

naslovom Ars pharmaceutica - 
Umetnost lekarništva.  

Novemu delu stalne razstave sta 
namenjena dva od ostalih zbirk ločena 

prostora, ki omogočata doživetje približka 
historičnega prostora lekarne, katere 
originalno pohištvo je iz začetka 20. 

stoletja. Pokukati je moč tudi v 
lekarnarjev laboratorij, kjer so zbrani 

pripomočki in oprema, ki je bila v uporabi 
v različnih štajerskih in koroških lekarnah 

od 17. do srede 20. stoletja. 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer 
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 objava v Mariborski kroniki – Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam in društvom ob 
otvoritvi razstave po stacionarni 

pošti 
 vabilo poslano obiskovalcem po 

stacionarni in elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 
po elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 
objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
8.482 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih, 
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi 

Prilogo k letnemu poročilu 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014 in 2015). 

 
 TU! (Turizam & Ugostiteljstvo), št. 

17/2016, str. 38 (Bojana Ilić): 
Vinski i gastronomski dragulj 
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PRVI DOTIK 
stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad  - muzejsko razstavišče 

 

KDAJ:  
od 15. 12. 2010 dalje 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Vesna Koprivnik 

 

KRATEK OPIS: 
Na stalni razstavi Prvi dotik so 
razstavljene arheološke najdbe iz  vseh 

prazgodovinskih in zgodovinskih obdobij 
do zgodnjega srednjega veka, ko je bil 

naš prostor neprekinjeno poseljen. 
Razstavljene najdbe, spremna besedila in 

slikovno gradivo predstavljajo podobo 
vsakdanjika ljudstev, ki so živela na naši 

tleh. V njih se zrcalijo njihova materialna 
in duhovna kultura, socialne in 
ekonomske razmere ter pokopni običaji. 

Razstavo dopolnjujejo nazorne makete 
rekonstrukcij bivališč iz posameznih 

arheoloških obdobij. Iz starejše in srednje 
kamene dobe, iz katere še niso odkriti 

sledovi človekovega bivanja na našem 
območju, pritegne na začetku razstave 

pozornost mamutov okel, odkrit v 
Dvorjanah.  
 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer 
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 objava v Mariborski kroniki – Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam in društvom ob 

otvoritvi razstave po stacionarni 
pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 
razstave po elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 
objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
8.482 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih, 
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi 
Prilogo k letnemu poročilu 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014 in 2015). 

 
 TU! (Turizam & Ugostiteljstvo), št. 

17/2016, str. 38 (Bojana Ilić): 

Vinski i gastronomski dragulj 
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DEPO POHIŠTVA 
dislocirana stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Kino Partizan 

 

KDAJ:  
od 26. 6. 2012 dalje 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Mirjana Koren 

 

KRATEK OPIS: 
Razstava Pohištvo – Od blizu je 

postavljena v nekdanjo projekcijsko 
dvorano Kina Partizan, kjer je nov 

pohištveni depo  Pokrajinskega muzeja 
Maribor. Zbirka pohištva se uvršča med 

največje zbirke v državi in večinoma izvira 
iz štajerskih, koroških in prekmurskih 

gradov, dvorcev, meščanskih hiš in 
kmečkih domov. V zakladnici pohištvene 
zbirke muzeja je bila do konca Evropske 

prestolnice kulture 2012 na ogled razstava 
POHIŠTVO - OD BLIZU. Obiskovalci so 

si lahko ob 998 kosih originalnega 
historičnega pohištva, katerega najstarejši 

kosi segajo v 16. stoletje ogledali tudi 
projekcijo njihovih povečanih detajlov. 

Ob depoju je na ogled tudi stalna 
postavitev mizarske delavnice Stojan, 

priznanega celjskega mizarja Martina 
Stojana, ki ga je v začetku 20. stoletja 
odlikovalo Cesarsko-kraljevo trgovsko 

ministrstvo.  
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  

 objava na spletni strani 
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 

in ang - www.museum-mb.si 
 objava v Mariborski kroniki – Večer 

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam, fakultetam in 
društvom ob otvoritvi razstave po 

stacionarni in elektronski pošti 
 vabilo poslano obiskovalcem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava poslana medijem ob otvoritvi 

razstave po elektronski pošti 
 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 
 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
2.307 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih, 

četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi 
Prilogo k letnemu poročilu 2012, 2013, 
2014 in 2015). 
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SVET NA DLANI 
stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA: 
Mariborski grad  - muzejsko razstavišče 

 

KDAJ: 
od marca 2013 dalje 

 

CILJNA SKUPINA: 
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR: 
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR RAZSTAVE: 
dr. Valentina Bevc Varl 
Mirjana Koren 
 

KRATEK OPIS: 
Po zaključku razstave Svet na dlani v Kinu 
Partizan je bila razstava delno prenesena 

in postavljena kot stalna razstava v gradu 
v komunikacijskih prostorih med etažama 

bastije. Zbirka, ki sicer zajema nekaj več 
kot 40.000 figuric je bila najverjetneje 
zasebna last mariborskega oficirja Otta pl. 

Gariboldija. Figure izvirajo iz časa od 
konca 17. do prve tretjine 20. stoletja in 

sestavljajo največjo tovrstna zbirko na 
območju Jugovzhodne Evrope, kar jo 

postavlja ob bok najpomembnejšim 
evropskim muzejem v Nemčiji, Avstriji, 

Švici, Franciji in Veliki Britaniji, ki hranijo 
kositrne figure. Razstavljene miniaturne 

kositrne in svinčene figure so bile 
priljubljena igrača med premožnejšim 
meščanstvom.  

 

 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer 
 objava na internetni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 objava v Mariborski kroniki – Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam, fakultetam in 
društvom ob otvoritvi razstave po 
stacionarni in elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po redni 
in elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 
razstave po elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 
objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV: 
8.482 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih, 
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi 

Prilogo k letnemu poročilu 2012, 2013, 
2014 in 2015). 

 
 Delo, 18. 1. 2016, str. 8 (Saša 

Bojc): Iz časov, ko še ni bilo 

televizije 
 TU! (Turizam & Ugostiteljstvo), št. 

17/2016, str. 38 (Bojana Ilić): 
Vinski i gastronomski dragulj 
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POTI OBRTI - PEČARSTVO HERIČKO 
stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad  - muzejsko razstavišče 

 

KDAJ:  
od 10. 10. 2013 dalje 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
šolarji tretje triade 

srednješolci 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
mag. Tadej Pungartnik 

 

KRATEK OPIS: 
Razstava o pečarski delavnici Heričko, ki 
je v Mariboru delovala do leta 1959. V 

muejskih depojih hranimo mnogo 
predmetov, ki jih je bilo najti v različnih 

obdobjih v številnih obrtniških in 
rokodelskih delavnicah po mestu, zdaj pa 

predstavljajo izjemno kulturno bogastvo. 
Pečarska obrt se je v Mariboru razmahnila 

v drugi polovici 19. stoletja, ko so številni 
obrtniki, med njimi tudi pečarski mojster 
Pavel Heričko, v mestu našli mnogo 

priložnosti za uspeh in delo. V minulih 
letih so kustusi Pokrajinskega muzeja 

Maribor pri njegovih potomcih opravili 
popis predmetov na terenu, del 

predmetov (peči in različne pečnice, skice, 
modeli za izdelavo pečnic) pa sprejeli tudi 

v muzej, kjer so na ogled na razstavi. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam, fakultetam in 

društvom ob otvoritvi razstave po 
stacionarni in elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem ob 
otvoritvi razstave po stacionarni in 
elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 
razstave po elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 
objav preko všečkov 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV: 
8.482 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Glej Prilogo k letnemu poročilu 2013, 

2014 in 2015. 
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DEPO SLIKARSTVA 
stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – nadstropje bastije 

 

KDAJ:  
od 3. 12. 2014 dalje 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
dr. Valentina Bevc Varl 

 

KRATEK OPIS: 
Slikarsko zbirko sestavljajo jo dela iz časa 

16. stoletja do sredine 20. stoletja. Glede 
na čas nastanka je približno polovica del iz 

19. stoletja, četrtina iz 18. stoletja, 
četrtina pa iz 16., 17. in 20. stoletja. 

Večina del izvira iz štajerskih cerkva, 
gradov, dvorcev in meščanskih hiš. Glede 
na ikonografsko temo je v zbirki približno 

ena tretjina del s sakralno tematiko, ena 
tretjina je portretov, preostala dela pa so 

krajine, vedute, bitke, žanrski in mitološki 
prizori, tihožitja in drugo. 

Glavnina sakralnih del je iz obdobja 
baroka in rokokoja (17., 18. stoletje). 

Med portreti so posebej zanimivi 
celopostavni portreti plemiških parov iz 
17. stoletja in skupinski portret 

celovškega plemiča A. Rainerja z osmimi 
sinovi iz prve polovice 17. stoletja. Med 

značilne baročne portrete sodijo še 
upodobitve članov plemiške družine 

Attems. Po številu prevladujejo portreti iz 
19. stoletja, med katerimi mnogi 

prikazujejo mariborske meščane, župane 
in druge pomembne osebnosti. Posebno 

mesto pripada mariborskemu slikarju in 
grafiku nemškega rodu E. Lindu (1827–
1904), avtorju več kot tridesetih portretov 

mariborskih meščank in meščanov. 
Med krajinami po številu prevladujejo dela 

iz 19. stoletja, po kakovosti pa dela iz 18. 
stoletja. Med vedutami prevladujejo 

upodobitve Maribora in okolice iz prve 
polovice 20. stoletja. Med žanri in tihožitji 

po kakovosti izstopajo dela evropskih 
slikarjev iz 17. stoletja, ki so nekoč krasila 
plemiška bivališča (Hrastovec, Slovenska 

Bistrica…). Med zanimivejša dela neznanih 
evropskih slikarjev sodi še delo Babilonski 

stolp, parafraza na znamenito sliko P. 
Bruegla st. iz leta 1563. 

O razstavi je bila izdana zloženka. 
 

 

 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  

 objava na spletni strani Pokrajinskega 
muzeja Maribor v slo in ang - 
www.museum-mb.si 

 objava v Mariborski kroniki – Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam, fakultetam in 
društvom ob otvoritvi razstave po 

stacionarni in elektronski pošti 
 vabilo poslano obiskovalcem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava poslana medijem ob otvoritvi 

razstave po elektronski pošti 
 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih portalih 
(napovednik, maribor-pohorje, o-sta, 

facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
8.482 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih, 
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi Prilogo 

k letnemu poročilu 2014 in 2015).  
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DEPO KIPARSTVA 
stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – nadstropje bastije 

 

KDAJ:  
od 8. 2. 2015 dalje 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor, 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
dr. Valentina Bevc Varl 

 

KRATEK OPIS: 
V kiparski zbirki so dela od 14. do 20. 

stoletja. Glede na čas nastanka je več kot 
polovica del iz obdobja baroka (17. in 18. 

stoletje), četrtina iz 19. stoletja, preostali 
del pa iz obdobja gotike in renesanse ter 

iz 20. stoletja. Večina del izvira iz 
štajerskih cerkva in samostanov, saj 
predstavljajo glavnino zbirke sakralna 

kiparska dela. Le desetina je profanih 
kiparskih del. Glede na material 

prevladujejo umetnine iz lesa, petina del 
pa je izdelana iz kamna in drugih 

materialov (zlitine, vosek, steklo, 
kermaika…). 

Ob razstavi je izšla zloženka. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  

 objava na spletni strani 
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 objava v Mariborski kroniki – Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam, fakultetam in 
društvom po stacionarni in 

elektronski pošti 
 vabilo poslano obiskovalcem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava medijem  ob otvoritvi 

razstave po elektronski pošti 
 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
8.482 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih, 
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi 

Prilogo k letnemu poročilu 2014 in 2015). 

 
 Večer v nedeljo, 10. 7. 2016, str. 

12–13 (Vid Kmetič): Na polje z njim, 

da tam okreva ali umre 
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POSLANSTVO POKRAJINSKEGA MUZEJA MARIBOR 
stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad–veža v pritličju upravnega 

stolpa  

 

KDAJ:  
od leta 2015 dalje 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor  

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Mirjana Koren 

 

KRATEK OPIS: 
Razstava z izbranimi muzealijami 
predstavlja posamezne muzejske zbirke 
ter v izjavi seznanja s poslanstovm 

Pokrajinskega muzeja Maribor: 
 

»Naš muzej je javnosti odprta, neprofitna, 
stalna ustanova v službi družbe in njenega 

razvoja, ki zaradi proučevanja, vzgoje, 
izobraževanja in razvedrila pridobiva 

materialne dokaze o ljudeh in njihovem 
okolju, jih zbira, dokumentira, hrani in 
ohranja, raziskuje, razstavlja, publicira in 

popularizira v javnosti.« 
 

»V muzejskih zbirkah hranimo arheološko 
in kulturnozgodovinsko premično 

dediščino z območja 34-ih občin.« 
 

»Za svoje obiskovalce, sosede, goste in 
sodelavce si prizadevamo ostati prijazni, 
navdušujoči, hitro odzivni in družbeno 

odgovorni.« 

 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 

 najava na facebook strani – deljenje 

preko všečkov 
 glej tudi Prilogo k letnemu poročilu 

2015 
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OGLEDNI DEPO STEKLA V GRAJSKI KAVARNI 
stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Grajska kavarna 

 

KDAJ:  
od 22. 12. 2016 dalje 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor, 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
dr. Valentina Bevc Varl 

 

KRATEK OPIS: 
V oglednem depoju stekla v Grajski 

kavarni so razstavljeni vzorčni kosi stekla 
iz nekdanjega podjetja Steklarska nova 
Rogaška Slatina d.o.o. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 objava v Mariborski kroniki – Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam, fakultetam in 
društvom po stacionarni in 
elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava medijem  ob otvoritvi 
razstave po elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 
objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
61 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih, 
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi 

otvoritev razstave Ogledni depo v Grajski 
kavarni). 

 
 Večer, 20. 2. 2016, str. 4–5 (Petra 

Zemljič, Rozmari Petek, Slavica 

Pičerko Peklar, Nataša Gider): 
Skrivnost dobrega milijona je v 

doživetju 
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HIŠA STARE TRTE 
dislocirana stalna  razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Hiša stare trte, Vojašniška 8, Maribor Lent 

 

KDAJ:  
od 2006 dalje 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Tone Petek 

 

KRATEK OPIS: 
Danes več kot 400 let stara žametovka je 

edina rastlina, ki ima lasten muzej v Hiši 
Stare trte. V Hiši Stare trte je hram vinske 
tradicije in kulture Maribora, Štajerske in 

Slovenije z vodenimi ogledi bogate vinske 
dediščine in muzejskih eksponatov. 

Hiša Stare trte prav tako nosi častni sedež 
slovenskih in mednarodnih združb, 

zapriseženih čaščenju vina in vinske 
kulture. Čez vso leto se v Hiši odvijajo 

številne prireditve z vinsko in kulinarično 
tematiko.  

 
Prireditve v čast Stari trti: 
- Rez Stare trte - svečana prireditev s 

podarjanjem cepičev trte izbranim 
mestom 

- Martinovanje - največje enodnevno 
martinovanje v Sloveniji 

- Festival Stare trte; turistični kulinarično-
vinsko-kulturni festival, ki se prične s 

svečano trgatvijo Stare trte in se zaključi 
z Martinovanjem v Mariboru, največjim 
enodnevnim martinovanjem v Sloveniji. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 objava na internetni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 objava na internetni strani 
www.napovednik.com   

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom ob 

otvoritvi po stacionarni in elektronski 
pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 

po elektronski pošti 
 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-
pohorje, o-sta, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
48.315 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Glej Prilogo k letnemu poročilu 2013, 

2014 in 2015. 

 
 TU! (Turizam & Ugostiteljstvo), št. 

17/2016, str. 38 (Bojana Ilić): 

Vinski i gastronomski dragulj 
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ČUVAJNICA NA STOLPU 
 dislocirana stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Zvonik stolne cerkve Sv. Janeza Krstnika 

v Mariboru 

 

KDAJ:  
od 20. 4. 2012 dalje 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
EPK 2012 

Stolna župnija Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Mirjana Koren 

 

KRATEK OPIS: 
V okviru projekta Evropska prestolnica 

kulture Maribor 2012 smo v sodelovanju s 
Stolno župnijo Maribor odprli stalno 

muzejsko razstavo Čuvajnica na stolpu. 
Razstava je umeščena v cerkveni zvonik, 

ki je bil kot stražni stolp v 14. stoletju 
postavljen v samo geometrijsko središče 

mesta tik ob župnijski cerkvi. Štirietažni 
stolp je bil postavljen za opazovanje 
okolice in vodenje mestne obrambe. 

Kasneje so vanj namestili zvonove. Zaradi 
pretečih požarov je bilo vse od konca 18. 

stoletja v zvoniku urejeno majhno 
stanovanje, ki je bilo namenjeno bivanju 

mestnega čuvaja. Zadnja čuvajka v stolpu 
Antonija Weiss je to službo opravljala do 

ukinitve leta 1933. 
Z razstavo se Pokrajinski muzej Maribor 
približuje sodobnim konceptom muzeja, ki 

se v 21. stoletju iz konservatorske 
paradigme preveša v iskanje edinstvenih 

zgodb. Njihovo umeščanje v neskončni tok 
zgodovine ponuja tavajočemu 

posamezniku, da se lahko skozi njih 
identificira. Proces identifikacije mu 

omogočajo tudi muzejski predmeti, ki so 
izbrani za razstavo. 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 objava v Mariborski kroniki – Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam, fakultetam in 
društvom ob otvoritvi razstave po 
stacionarni in elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 
razstave po elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 
objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
2.952 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Glej Prilogo k letnemu poročilu 2012, 
2013, 2014 in 2015. 
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POTI OBRTI – PASARSTVO TRATNIK 
 dislocirana stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Pasarstvo Tratrnik, Orožnova ul.3, Maribor  

 

KDAJ:  
od 10. 10. 2013 dalje 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
šolarji tretje triade 

srednješolci 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
dr. Valentina Bevc Varl 

 

KRATEK OPIS: 
Na Orožnovi ulici 3 v Mariboru deluje 
tradicionalna obrtniška delavnica 

Pasarstvo Tratnik. V sodelovanju z 
Dragom Tratnikom, mojstrom pasarstva, 

smo odprli vrata njegove delavnice tudi za 
obiskovalce in skupine, ki se v lastni režiji 

ali pa s strokovnim vodenjem na kraju 
samem, seznanijo z že skoraj pozabljeno 

umetnostjo pasarjev. Ti so sprva 
izdelovali kovinske pasove in zaponke, 
nato pa predvsem liturgične predmete in 

predmete iz manj plemenith kovin. V 
pasarski delavnici Tratnik je na ogled več 

kot stoletje stara oprema in izdelki, Drago 
Tratnik pa prikazuje tudi delovni proces. 

O razstavi je bila izdana zgoščenka. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam, fakultetam in 

društvom ob otvoritvi razstave po 
stacionarni in elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem ob 
otvoritvi razstave po stacionarni in 
elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 
razstave po elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 
objav preko všečkov 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV: 
135 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  
Glej Prilogo k letnemu poročilu 2013, 

2014 in 2015. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.museum-mb.si/


 
 

    
Priloga k letnemu poročilu 2016 

21 

 
     

 

POTI OBRTI – LECTARSTVO, MEDIČARSTVO IN SVEČARSTVO 

KOLARIČ 
dislocirana stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Lectarstvo, medičarstvo in svečarstvo 

Kolarič, Glavni trg 5, Maribor 

 

KDAJ:  
od 9. 12. 2014 dalje 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
šolarji tretje triade 

srednješolci 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
dr. Valentina Bevc Varl 

 

KRATEK OPIS: 
Medičarsko-svečarska oz. lectarska obrt 

zajema izdelavo medice, sveč in lecta. 
Sodi med najstarejše obrti na Štajerskem 

in je izrazito mestna obrt. Štajerski 
lectarji so bili v srednjem vek povezani v 

ceh s sedežam na Dunaju, po letu 1597 
pa v lectarski ceh v Gradcu. 
V svoji delavnici Beno Kolarič s svojo ženo 

Miro prideluje brezalkoholno medico, lect, 
medenjake in sveče, vse po starem 

receptu. Družinska lectarska delavnica 
Kolarič je ena redkih v Sloveniji, ki še 

ohranja staro obrt. Razstavljeno je 
delovno orodje, pribor, posoda, 

fotografije… 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam, fakultetam in 

društvom ob otvoritvi razstave po 
stacionarni in elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem ob 

otvoritvi razstave po stacionarni in 
elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 
razstave po elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 
objav preko všečkov 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
750 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Glej Prilogo k letnemu poročilu 2014 in 

2015. 

 
 Večer, 14. 7. 2016, str. 19 (Pia 

Prebevšek): »Čebela je kriva za vse, 

kar izdelujem« 
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POTI OBRTI – ZLATARSTVO KAČINARI 
dislocirana stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Zlatarstvo Kačinari, Vetrinjska ul. 17, 

Maribor 

 

KDAJ:  
od 19. 3. 2015 dalje 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
šolarji tretje triade 

srednješolci 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
dr. Valentina Bevc Varl 

 

KRATEK OPIS: 
Razstava Zlatarstvo Kačinari predstavlja 
zlatarsko in srebrarsko obrt in njeno 

zgodovino, obrtniško družino Kačinari in 
tehnologijo izdelave zlatarskih in 

srebraskih izdelkov za profano rabo. 
Razstavljeno je delovno orodje obrtnika in 

zlatarski ter srebrarski izdelki.  
Projekt Poti obrti ohranja materialno in 

živo dediščino različnih mestnih obrti ter 
širi vedenje o njih. Razstavo spremljajo 

pedagoški in andragoški programi – 
vodstva po delavnici Kačinari s prikazi 
postopkov izdelave produktov delavnice, 

prilagojeni različnim starostnim skupinam. 

  
TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 

in ang - www.museumj-mb.si 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam, fakultetam in 
društvom po stacionarni in 

elektronski pošti 
 vabilo poslano obiskovalcem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava poslana medijem ob otvoritvi 

razstave po elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 
objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
500 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  
Glej Prilogo k letnemu poročilu 2015.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.museumj-mb.si/


 
 

    
Priloga k letnemu poročilu 2016 

23 

 

STAROST ZASLUŽI NAŠO POZORNOST  
projekt z občasnimi razstavami na gostovanju in predavanji 

 
 

 
LOKACIJA:  
Dom pod gorco 
Dom starejših občanov (DSO) Tezno 

Sončni dom Pobrežje 

 

KDAJ:  
od 18. 12. 2015 dalje 

 

CILJNA SKUPINA:  
uporabniki doma za starejše občane 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Vesna Koprivnik 

 

KRATEK OPIS: 
V letu 2015 smo začeli izvajati nov projekt 
Starost zasluži našo pozornost, namenjen 
starostnikom v domovih za starejše 

občane, ki si muzejskih zbirk in 
spremljevalnih prireditev v muzeju ne 

morejo ogledati. Osnovo projekta 
predstavljajo predavanja in manjše 

občasne razstave, ki se selijo po domovih 
starejših občanov. V okviru programa 

predstavljamo muzej in grad, posamezne 
zbirke in gradivo ter način dela kustusov 
in konservatorjev-restavratorjev. 

Razstave v letu 2016 so nosile naslednje 
naslove: 

Tisočletja stari predmeti naših prednikov 
Pivsko posodje iz etnološke zbirke 

Predmeti iz lekarniške zbirke 
Modni dodatki iz kostumske zbirke 

Denar in predmeti povezani z 
denarništvom 
Iz življenja Rimljanov 

Predmeti osebne nege 
Maribor in ljudje v starih fotografijah/1. 

del 
Maribor in ljudje v starih fotografijah/2. 

del  

 

 

TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 spletne strai domov za starejše 

občane;   
www.dompodgorco.si  
www.dso-tezno.si 

www.soncnidom.si  
 www.museum-mb.si 
 

 RAZSTAVE: 
TISOČLETJA STARI PREDMETI 

NAŠIH PREDNIKOV  
Avtor: Vesna Koprivnik 
DSO Tezno:  

od 18. 12. 2015 do 25. 2. 2016 
ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  

220 
Dom pod gorco:  

od 25. 2. 2016 do 22. 4. 2016 
ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  

150 

 

PIVSKO POSODJE 
Avtor: mag. Tadej Pungartnik 

Sončni dom Pobrežje:  
od 18. 12. 2015 do 25. 2. 2016 
ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  

159 

 

PREDMETI IZ LEKARNIŠKE 
ZBIRKE 
Avtor: dr. Valentina Bevc Varl 
Dom pod gorco:  

od 18. 12. 2015 do 25. 2. 2016 
ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  

150 
DSO Tezno:  

od 25. 2. 2016 do 22. 4. 2016 
ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
220 

Sončni dom Pobrežje:  
od 22. 4. 2016 do 22. 7. 2016 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
159 

 
MODNI DODATKI IZ KOSTUMSKE 

ZBIRKE 
Avtor: Maja Hren Brvar 

Sončni dom Pobrežje:  
od 25. 2. 2016 do 22. 4. 2016 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
159 
Dom pod gorco:  

od 22. 4. 2016 do 22. 7. 2016 
ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  

150 
DSO Tezno:  

od 22. 7. 2016 do 14. 11. 2016 
ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  

220 

 

DENAR IN PREDMETI POVEZANI 
Z DENARNIŠTVOM 
Avtor: mag. Oskar Habjanič 
DSO Tezno:  
od 22. 4. 2016 do 22. 7. 2016 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
220 

Sončni dom Pobrežje:  
od 22. 7. 2016 do 14. 11. 2016 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
159 

Dom pod gorco:  
od 14. 11. 2016 do 31. 12. 2016 
ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  

150 
 

 

 IZ ŽIVLJENJA RIMLJANOV 
Avtor: Vesna Koprivnik 
Dom pod gorco:  

od 22. 7. 2016 do 14. 11. 2016 
ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  

150 
DSO Tezno:  

od 14. 11. do 31. 12. 2016 
ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
220 

 
PREDMETI OSEBNE NEGE 
Avtor: Maja Hren Brvar, mag. Tadej 
Pungartnik 

Sončni dom Pobrežje:  
od 14. 11. 2016 do 31. 12. 2016 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
159 

 
MARIBOR IN LJUDJE V STARIH 

FOTOGRAFIJAH/1. DEL 
Avtor: Drago Oman 

Sončni dom Pobrežje:  
od 14. 11. 2016 do 31. 12. 2016 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
159 

 

MARIBOR IN LJUDJE V STARIH 
FOTOGRAFIJAH/2. DEL 
Avtor: Drago Oman 
Dom pod gorco:  

od 14. 11. 2016 do 31. 12. 2016 
ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  

150 
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SLEDI DAVNE PRETEKLOSTI – BRINJEVA GORA Z OKOLICO 
občasna razstava na gostovanju 

 
 

 
LOKACIJA:  
Hotel Atrij, Zreče 

 

KDAJ:  
od leta 2008 dalje, na novi lokaciji od 4. 
2. 2016 dalje 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor  

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Vesna Koprivnik 

 

KRATEK OPIS: 
Občasno razstavo »Sledi davne preteklosti 

- Brinjeva gora z okolico« smo na pobudo 
Občine Zreče maja leta 2008 odprli v 
hotelu Planja na Rogli. Predstavili smo 

kratek pregled sistematičnega 
arheološkega raziskovanja, ki ga je v letih 

1953-1963 na Brinjevi gori in bližnjih 
najdiščih opravil muzejski arheolog 

Stanko Pahič. S  svojimi odkritji je dokazal 
skoraj kontinuirano poselitev zreškega 

kraja v času od bakrene dobe do 
zgodnjega srednjega veka. S kronološko 
postavitvijo 138-ih predmetov in 9-ih 

dokumentarnih panojev smo dopolnili 
turistično ponudbo kraja in doprinesli k 

seznanitvi lokalnega prebivalstva z 
najstarejšo preteklostjo Zreč in okolice. 

Ob razstavi je izšel ponatis muzejskega 
lista 28. 

Leta 2016 smo razstavo preselili iz 
hotela Planja na Rogli v hotel Atrij v 
Zrečah. Ob ponovni postavitvi razstave v 

Zrečah, je bila izdana zloženka. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 

in ang - www.museumj-mb.si 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam, fakultetam in 
društvom po stacionarni in 

elektronski pošti 
 vabilo poslano obiskovalcem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava poslana medijem ob otvoritvi 

razstave po elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 
objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
2.177 (ocenjeno število) 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  
Glej otvoritev občasne razstave na 
gostovanju Sledi davne preteklosti – 

Brinjeva gora in Prilogo k letnemu poročilu 
2013, 2014 in 2015.  

 
 Večer, 18. 8. 2016, str. 20 

(Rozmari Petek): Že mati nas je 
nosila gor 
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ZAKLADI POHORJA – STEKLARSTVO 
občasna razstava na gostovanju 

 
 

 
LOKACIJA:  
Hotel Planja, Rogla 

 

KDAJ:  
od 4. 2. 2016 dalje 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor  

 

AVTOR/VODJA  

PROJEKTA:  
dr. Valentina Bevc Varl 

 

KRATEK OPIS: 
 
V hotelu Planja na Rogli smo postavili 

novo razstavo s steklenimi izdelki iz 
pohorskih steklarn. Ob razstavi je izšla 

tudi zloženka. 
Steklarstvo na Pohorju je svoj razcvet 

doživelo v prvi polovici in sredi 19. 
stoletja. V pohorskih steklarnah je poleg 

domačih steklarjev in steklo bruscev 
delalo tudi mnogo nemških in čeških. 
Mnogi so se pri iskanju zaslužka selili od 

steklarne do steklarne, nekateri pa so se 
na Pohorju ustalili in si ustvarili družine. V 

drugi polovici 19. stoletja je steklarstvo 
začelo postopno propadati. K temu so 

pripomogle predvsem visoke cene lesa in 
cenovno ugodno češko steklo. Zadnja 

pohorska steklarna, steklarna v Josipdolu, 
je propadla leta 1909. 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museumj-mb.si 

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam, fakultetam in 
društvom po stacionarni in 

elektronski pošti 
 vabilo poslano obiskovalcem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava poslana medijem ob otvoritvi 

razstave po elektronski pošti 
 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 
 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
23.947 (ocenjeno število) 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  
Glej otvoritev občasne razstave na 

gostovanju Zakladi Pohorja – steklarstvo.  
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TISOČLETJA V GLINI 
občasna razstava  

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad - nadstropje palacija, 

soba južno od viteške dvorane 

 

KDAJ:  
2. 1. 2016 – 19. 3. 2016 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor  

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Vesna Koprivnik 

 

KRATEK OPIS: 
Razstavili smo lončenino in druge 

keramične izdelke. Glavnino eksponatov 
so predstavljali predmeti iz arheoloških 

obdobij, zaradi ilustracije razvoja pa smo 
jih dopolnili z nekaj predmeti iz časa 

srednjega in novega veka. Skozi 
posamezna obdobja smo predstavili: 
- spreminjanje načinov in tehnik    

oblikovanja, oblik, krasilnih tehnik 
-funkcij uporabe posod (shranjevanje 

živil, kuha, prehranjevanje, pogrebni 
rituali…) 

S pomočjo drugih keramičnih predmetov 
iz gline (uteži, vretenca, antropomorfne 

figurice, oljenke, opeke z žigi ipd.) smo 
prikazali funkcijo njihovega pojavljanja pri 

drugih obrteh kot sta tkanje, 
gradbeništvo, razsvetljava in 
upodobitvena umetnost. 

O razstavi je bila izdana zloženka. 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 objava v Mariborski kroniki – Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam, fakultetam in 

društvom po stacionarni in 
elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 
razstave po elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 
objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
1.864 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih, 
četrtkih in sobotah v času trajanja 
razstave (glej tudi Prilogo k letnemu 

poročilu 2015). 
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ZNAMENITI TEHARČANI 
gostujoča razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Kino Partizan 

 

KDAJ:  
15. 1. 2016 –12. 3. 2016 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju z 
Železarskim muzejem Štore 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Matej Ocvirk 

 

KRATEK OPIS: 
V Pokrajinskem muzeju Maribor smo 

pripravili gostujočo razstavo Železarskega 
muzeja Štore in avtorja Mateja Ocvirka. 

Teharje so dale veliko znamenitih in 
pomembnih osebnosti na kulturnem, 
publicističnem, šolskem, političnem in 

športnem področju. Razstava prikazuje 
njihove zgodbe, saj so s svojim 

delovanjem zaznamovale slovenski, pa 
tudi širši evropski prostor. 

Za vabilo na gostovanje smo se odločili 
zato, ker imamo v muzeju od leta 2011 

mizarsko zbirko družine Stojan, katere 
član Martin Stojan je eden izmed 

predstavljenih osebnosti na omenjeni 
razstavi. 
Med znamenite Teharčane uvrščamo tudi 

Almo Butio, ki je kot tekačica na kratke 
proge dosegala vrhunske rezultate. Leta 

1948 je nastopila tudi na Olimpijskih igrah 
v Londonu. S tem je postala prva 

Slovenka, ki je nastopila na poletnih 
Olimpijskih igrah.  

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 objava v Mariborski kroniki – Večer 

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam, fakultetam in 

društvom po stacionarni in 
elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 
razstave po elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 
 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
497 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih, 

četrtkih in sobotah v času trajanja 
razstave (glej tudi otvoritev razstave 

Znameniti Teharčani). 

 
 MMC RTV Slovenija, 12. 1. 2016, 

ob 21:46 uri: Znameniti Teharčani 

gostujejo v Pokrajinskem muzeju 
Maribor 

 Večer, 13. 1. 2016, str. 24 (vve, 
sta): Teharčani v Mariboru 

 www.pigac.si 

 www.mediaspeed.net  
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MUZEJSKE SLEDI DO URBANIH OBRTI 
gostujoča razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Kino Partizan 

 

KDAJ:  
9. 2. 2016 -16. 4. 2016  

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju z 
Muzejem novejše zgodovine Celje 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Sebastjan Weber 

 

KRATEK OPIS: 
Na gostujoči razstavi Muzeja novejše 

zgodovine Celje so bili razstavljeni izdelki 
štirih obrti: svečarstva, kleparstva, 

klobučarstva in krznarstva. Predstavljene 
obrti so v urbanih središčih od nekdaj 
močno vplivale na sam izgled in utrip 

mesta. V mestu so bile nepogrešljive, 
danes pa jih skoraj ne najdemo več.  

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 objava v Mariborski kroniki – Večer 

 vabilo poslano slovenskim 
muzejem, galerijam, knjižnicam, 

fakultetam in društvom po 
stacionarni in elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob 
otvoritvi razstave po elektronski 
pošti 

 najava na facebook strani - 
deljenje objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc 
ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
695 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih, 

četrtkih in sobotah v času trajanja 
razstave (glej tudi otvoritev e razstave 

Muzejske sledi do urbanih obrti). 

 
 Večer, 6. 2. 2016, str. 18 (Maja 

Šturm): Pestro ob kulturnem 
prazniku 

 www.pigac.si 
 www.mediaspeed.net 
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ROJSTVO – IZKUŠNJE ROMINJ 
gostujoča razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Kino Partizan  

 

KDAJ:  
24. 3. 2016 – 14. 5. 2016 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju s 
Slovenskim etnografskim muzejem 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Tina Palaić 

 

KRATEK OPIS: 
Razstava je nastala v projektu Dostopnost 

do kulturne dediščine ranljivim skupinam, 
ki sta ga financirala Evropska unija iz 

Evropskega socialnega sklada in 
Ministrstvo za kulturo RS. 
Razstavo so ustavrile ženske iz treh 

romskih skupnosti: Serdice, Maribora in 
Kerinovega Grma. Mozaik predmetov, 

fotografij in navdihujočih življenjskih 
zgodb nas je vabil, da smo vstopili v 

intimnost dnevne sobe nosilk družinskega 
življenja. Večglasje, ki odzvanja v bogati 

dediščini šeg in praks s področja 
materinstva, razbija podobo o enoviti 

romski kulturi. 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 objava v Mariborski kroniki – Večer 

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam, fakultetam in 

društvom po stacionarni in 
elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 
razstave po elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 
 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
388 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih, 

četrtkih in sobotah v času trajanja 
razstave (glej tudi otvoritev razstave 

Rojstvo – izkušnje Rominj). 

 
 Večer, 16. 3. 2016, str. 19 (mbk): 

Pokrajinski muzej s Franzem Lisztom 
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JAPONSKE LUTKE 
gostujoča razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – palacij  

 

KDAJ:  
5. 4. 2016 – 31. 5. 2016 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju z 
Japonsko fundacijo in Veleposlaništvom 

Japonske 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Japonska fundacija 

 

 

KRATEK OPIS: 
Razstava je nastala v sodelovanju z 

Japonsko fundacijo in Veleposlaništvom 
Japonske. Razstavljene so bile značilne 
japonske lutke, od tradicionalnih z izvorno 

pomensko funkcijo v še živih šegah, do 
sodobnih, ki so interpretacija današnjih 

umetnikov.  
Gostujoča razstava je k nam pripotovala iz 

Norveške in od nas nadaljevala svojo pot 
v Srbijo. Lutke so na Japonskem že od 

nekdaj del vsakdanjega življenja. Vsaka 
ima določen namen in pomen. V 

preteklosti so bile prisotne predvsem pri 
verskih obredih. Lutka je npr. simbolično 
predstavljala človeka-grešnika, in da bi 

tega očistili grehov, so lutko z njegovo 
podobo spustili po reki in to osebo tako 

simbolično očistili grehov. 
Tradicionalna naklonjenost lutkam je 

prispevala k prepričanju, da lutke niso 
samo igrače za otroke, temveč so 

predvsem umetniška dela, ki si resnično 
zaslužijo našo pozornost. Pisane oblike, 
natančno izdelani detajli in estetska 

dovršenost so lastnosti s katerimi lahko 
opišemo razstavljene predmete, ki 

potujejo po Evropi in opozarjajo na 
kulturno raznolikost. 

Ob razstavi je izšla zloženka. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 objava v Mariborski kroniki – Večer 

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam, fakultetam in 

društvom po stacionarni in 
elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 
razstave po elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 
 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
1.326 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih, 

četrtkih in sobotah v času trajanja 
razstave (glej tudi otvoritev razstave 

Japonske lutke). 

 
 Večer, 16. 3. 2016, str. 19 (mbk): 

Pokrajinski muzej s Franzem Lisztom 
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GUGALNIK IDEJ – ČIPKA V DEPOJU  
občasna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Kino Partizan – Depo pohištva 

 

KDAJ:  
7. 4. 2016 – 3. 9. 2016 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  

PROJEKTA:  
Mirjana Koren 

 

KRATEK OPIS: 
Ker je bila letos osrednja tema 
muzejskega pomladnega dogajanja čipka 

v vsej razvejanosti pojomov in pojavnosti, 
smo tudi Gugalnik idej vsebinsko navezali 

nanjo. 
Razstavljena instalacija JazTiMiVi avtorjev 
Tanje Devetak in Eduarda Čehovina je 

raziskovala pojem čipke v njenih 
oblikovnih reinterpretacijah v odnosu do 

pojavnosti v materialnem in abstraktnem 
pojumu prostora. Človeške čipkaste figure 

so bile postavljene v različnih pozah ob 
izbranih pohištvenih predmetih (stol, 

miza, omara) in so tako ustvarjale intimne 
mizanscene, ki so vsakemu obiskovalcu 

ponujale vpogled v meje svojega izkustva 
in razvijanja interakcije z gledalci. 
O razstavi je izšla tudi zloženka. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 objava v Mariborski kroniki – Večer 

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam, fakultetam in 

društvom po stacionarni in 
elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 
razstave po elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 
 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
1.801 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih, 

četrtkih in sobotah v času trajanja 
razstave (glej tudi otvoritev razstave 

Gugalnik idej – Čipka v depoju). 

 

 Mladina, 15. 4. 2016, str. 64 
(slika) 
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MESEC MODE V MUZEJU – ČIPKE IN VEZENINE 
občasna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – grajsko stopnišče in 

palacij 

 

KDAJ:  
5. 5. 2016 – 1. 7. 2016 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Maja Hren Brvar, Tadej Pungartnik 

 

KRATEK OPIS: 
Letošnji Mesec mode v muzeju smo 

posvetili krašenju in bogatenju tkanin. Na 
osrednji razstavi smo izpostavili predmete 

iz bogatih muzejskih zbirk, ki so povezani 
s čipkami in vezeninami, ter jih postavili 
ob bok sodobnim trendom svetovnih 

modnih prestolnic.  
Krašenje in bogatenje tkanin imata v 

kulturni zgodovini prav posebno mesto. 
Čipke so prvotno krasile liturgična oblačila 

in paramente, v renesansi pa so se 
preselile tudi na plemiška in meščanska 

oblačila. Ob čipkah so slovele še vezenine, 
ki so od 17. stoletja naprej bogatile 
posvetna oblačila in tekstilno opremo 

domov. V stoletjih se je stkala in prepletla 
dragocena tradicija ročnih obrti, ki živijo 

še danes. 
Ob razstavi in dogodkih je izšla tudi 

zloženka. 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 objava v Mariborski kroniki – Večer 

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam, fakultetam in 

društvom po stacionarni in 
elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 
razstave po elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 
 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
708 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih, 

četrtkih in sobotah v času trajanja 
razstave (glej tudi otvoritev projekta 

Mesec mode v muzeju). 

 
 Večer, 16. 3. 2016, str. 19 (mbk): 

Pokrajinski muzej s Franzem Lisztom 

 Večer, 4. 5. 2016, str. 19 (mbk): 
Maj mesec mode 

 Večer, 5. 5. 2016, str. 19 (Miša 
Vugrinec): Spogledovanje preteklosti 
s sodobnostjo 

 Večer v nedeljo, 8. 5. 2016, str. 
24–25 (Miša Vugrinec): Njeno 

veličanstvo čipka 
 Mladina, 20. 5. 2016, str. 67 

(slika) 
 Suzy, 20. 5. 2016, str. 64 (Marko 

Pigac): Tradicionalni mesec mode 
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MESEC MODE V MUZEJU – MODA IN MLADI 
občasna medinstucionalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – nadstropje bastije 

 

KDAJ:  
12. 5. 2016 – 31. 5. 2016 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  

PROJEKTA:  
Maja Hren Brvar, Elena Fajt, Tadej 

Pungartnik, Sonja Šterman, Silva Vraz 

 

KRATEK OPIS: 
Študentje oblikovanja oblačil in tekstilnih 

materialov z univerz v Ljubljani, Mariboru 
in Zagrebu so predstavili svoje kreacije, ki 

so se tematsko navezovale na letošnji 
Mesec mode v muzeju.  
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 objava v Mariborski kroniki – Večer 

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam, fakultetam in 

društvom po stacionarni in 
elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 
razstave po elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 
 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
581 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih, 

četrtkih in sobotah v času trajanja 
razstave (glej tudi otvoritev razstave in 

modno revijo - predstavitev kreacij 
študentov). 

 
 Večer, 16. 3. 2016, str. 19 (mbk): 

Pokrajinski muzej s Franzem Lisztom 
 Večer, 4. 5. 2016, str. 19 (mbk): 

Maj mesec mode 
 Večer, 5. 5. 2016, str. 19 (Miša 

Vugrinec): Spogledovanje preteklosti 

s sodobnostjo 
 Večer v nedeljo, 8. 5. 2016, str. 

24–25 (Miša Vugrinec): Njeno 
veličanstvo čipka 

 Mladina, 20. 5. 2016, str. 67 
(slika) 

 Suzy, 20. 5. 2016, str. 64 (Marko 
Pigac): Tradicionalni mesec mode 
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MESEC MODE V MUZEJU – SKRIVNOST ČIPKE 
občasna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Kino Partizan 

 

KDAJ:  
19. 5. 2016 – 27. 10. 2016 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  

PROJEKTA:  
Jana Dobnik in skupina štajerskih 

klekljaric 

 

KRATEK OPIS: 
Slovenija je bila letos gostiteljica 

svetovnega čipkarskega kongresa, zato so  
štajerske klekljarice (iz Maribora in Ptuja 

na razstavi v Pokrajinskem muzeju 
Maribor širši javnosti odgrnile del 
skrivnosti o izdelovanju čipk. 

 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 objava v Mariborski kroniki – Večer 

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam, fakultetam in 

društvom po stacionarni in 
elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 
razstave po elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 
 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
596 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih, 

četrtkih in sobotah v času trajanja 
razstave (glej tudi otvoritev razstave 

Skrivnosti čipke). 

 
 Večer, 4. 5. 2016, str. 19 (mbk): 

Maj mesec mode 

 Večer, 5. 5. 2016, str. 19 (Miša 
Vugrinec): Spogledovanje preteklosti 

s sodobnostjo 
 Večer v nedeljo, 8. 5. 2016, str. 

24–25 (Miša Vugrinec): Njeno 

veličanstvo čipka 
 Mladina, 20. 5. 2016, str. 67 

(slika) 
 Suzy, 20. 5. 2016, str. 64 (Marko 

Pigac): Tradicionalni mesec mode 
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VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2016 – GLASBENE SLIKE 
občasna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Kino Partizan 

 

KDAJ:  
25. 5. 2016 – 21. 9. 2016 

 

CILJNA SKUPINA:  
učenci osnovnih šol 

učitelji in mentorji 
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Drago Oman 

 

KRATEK OPIS: 
Letošnji pedagoški projekt Velike stvaritve 
malih mojstrov - Glasbene slike je bil 

tematsko povezan z razstavo Franz Liszt, 
mala evropska turneja, s katero smo v 
Pokrajinskem muzeju Maribor obeležili 

170-letnico nastopa Franza Liszta v viteški 
dvorani mariborskega gradu. Liszt je bil v 

svojem času zelo popularen, danes bi 
rekli, da je bil glasbena zvezda. Razen 

lastnih klavirskih kompozicij je izvajal tudi 
skladbe drugih skladateljev. 

Ob poslušanju glasbenih del se 
poslušalcem pogosto prikažejo podobe, 

imenujemo jih glasbene slike. Kaj je tako 
pritegnilo Liszta pri Webrovi skladbi 
Povabilo na ples, da se je odločil za njeno 

ponovitev na koncertih? Ali so se mu ob 
njej tudi prikazale »glasbene slike«?  

Učence smo povabili, da naslikajo podobe, 
ki se jim prikažejo ob poslušanju te 

skladbe. Našemu povabilu se je odzvalo 
256 učencev iz 12 osnovnih šol. Skupaj so 

naslikali 262 slik. 
Sodelujoči učenci so prihajali iz naslednjih 
osnovnih šol:  

OŠ Angela Besednjaka Maribor 
OŠ Bojana Ilicha Maribor 

OŠ Brezno Podvelka 
OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor 

OŠ Leona Štuklja Maribor 
OŠ Ludvika Pliberška Maribor 

OŠ Marjan Bantan – Stojan Jarenina 
OŠ Miklavž na Dravskem polju 
OŠ Partitanska bolnišnica Jesen Tinje 

OŠ Prežihovega Voranca Maribor 
OŠ Selnica ob Dravi 

OŠ Starše 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer 
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang -  www.museum-mb.si 

 objava v Mariborski kroniki – Večer 

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom po 

stacionarni in elektronski pošti 
 vabilo poslano obiskovalcem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 vabilo poslano osnovnim šolam, 

ravnateljem in mentorjem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 

razstave po elektronski pošti 
 najava na facebook strani – deljenje 

preko všečkov 
 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
1.427 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih, 

četrtkih in sobotah v času trajanja 
razstave (glej tudi otvoritev razstave 

Velike stvaritve malih mojstrov 2016 – 
Glasbene slike). 

 
 Večer, 16. 3. 2016, str. 19 (mbk): 

Pokrajinski muzej s Franzem Lisztom 
 www.pedagoskiprogrami.si  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.museum-mb.si/
http://www.pedagoskiprogrami.si/


 
 

    
Priloga k letnemu poročilu 2016 

36 

 

MUSEOEUROPE – FRANZ LISZT, MALA EVROPSKA TURNEJA 
občasna medinstucionalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad - palacij 

 

KDAJ:  
16. 6. 2016 – 31. 12. 2016 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju s 
Spominskim muzejem in raziskovalnim 

centrom Franza Liszta iz Budimpešte in 
Deželnim muzejem Burgenlad iz 

Eisenstadta. 
 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Mirjana Koren 

dr. Valentina Bevc Varl 
mag. Oskar Habjanič 

 

KRATEK OPIS: 
Razstava je obeležila 170 letnico koncerta 
Franza Liszta v viteški dvorani 

mariborskega gradu. Razstavo eksponatov 
iz Lisztovega obdobja smo pripravili v 

sodelovanju s Spominskim muzejem in 
raziskovalnim centrom Franza Liszta iz 

Budimpešte in Deželnim muzejem 
Burgenlad iz Eisenstadta. 

Franz Liszt velja za največjega pianista 
svojega časa. Rodil se je leta 1811 v 
Raidingu na Gradiščanskem, se glasbeno 

izobrazil pri Carlu Chernyju in Antoniu 
Salieriju ter si kot enajstletni deček s 

koncertom na Dunaju odprl pot na 
glasbene odre takratne Evrope. Živel je v 

obdobju romantike, narodnega prebujanja 
in vzpona meščanstva, v času, ko se je 

intima baročnega salona umikala javnemu 
življenju gledališča, v času, ko je 
meščansko uglajenost, razsodnost in 

rahločutnost razvnemal talent mladega 
virtuoza.   

Liszt je na Štajersko prišel z Dunaja leta 
1846, in to na povabilo Eduarda Lannoyja. 

Prvi koncert je imel v Gradcu 14. junija, 
dva dni kasneje pa je ob 19. uri igral v 

viteški dvorani mariborskega gradu. Po 
poročanju krajevnega zgodovinarja in 
publicista Rudolfa Gustava Puffa so na 

koncert »božanstvenega giganta med 
pianisti» prišli iz vseh delov Spodnje 

Štajerske in tudi s Hrvaške. Koncertna pot 
ga je nato spet vodila v Gradec in od tam 

nazaj na Dunaj. Na Štajersko se je vrnil 
25. julija, ko je igral na tradicionalnem 

Aninem plesu v Rogaški Slatini. Pot je 
nadaljeval v Zagreb in od tam preko 
Madžarske znova na Dunaj, septembra 

istega leta pa je odrinil proti 
Konstantinoplu in tja prispel leta 1847. 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 objava v Mariborski kroniki – Večer 

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam, fakultetam in 

društvom po stacionarni in 
elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 
razstave po elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 
 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
4.325 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih, 

četrtkih in sobotah v času trajanja 
razstave (glej tudi otvoritev razstave 

Museoeurope - Franz Liszt, mala evropska 
turneja). 

 
 Večer, 16. 3. 2016, str. 19 (mbk): 

Pokrajinski muzej s Franzem Lisztom  
 Večer, 16. 6. 2016, str. 1 (kr): 

KULTURA: Liszt in druga lepa 
preteklost 

 Večer, 16. 6. 2016, str. 9 (Melita 

Forstnerič Hajnšek): Maribor se 
oddolžuje Lisztu 

 Večer, 16. 6. 2016, str. 9 (Melita 
Forstnerič Hajnšek): Maribor se 

oddolžuje Lisztu 
 KAJ KJE KDAJ (Večer), oktober 

2010, str. 4: Franz Liszt, mala 
evropska turneja, mednarodna 
razstava 

 Večer, 14. 10. 2016, str. 9 (mh): 
Evropa v času Franza Liszta 

 TU! (Turizam & Ugostiteljstvo), št. 
17/2016, str. 38 (Bojana Ilić): 

Vinski i gastronomski dragulj 
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VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2016 – GLASBENE SLIKE 
občasna razstava na gostovanju 

 
 

 
LOKACIJA:  
Pošta Slovenije, enota na Čopovi ul. 
Ljubljana 

 

KDAJ:  
27. 9. 2016 – 25. 10. 2016 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

učenci osnovnih šol 
učitelji in mentorji 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Drago Oman 

 

KRATEK OPIS: 
Letošnji pedagoški projekt Velike stvaritve 
malih mojstrov - Glasbene slike je bil 

tematsko povezan z razstavo Franz Liszt, 
mala evropska turneja, s katero smo v 

Pokrajinskem muzeju Maribor obeležili 
170-letnico nastopa Franza Liszta v viteški 
dvorani mariborskega gradu. Liszt je bil v 

svojem času zelo popularen, danes bi 
rekli, da je bil glasbena zvezda. Razen 

lastnih klavirskih kompozicij je izvajal tudi 
skladbe drugih skladateljev. 

Učence smo povabili, da naslikajo podobe, 
ki se jim prikažejo ob poslušanju Webrove 

skladbe. Našemu povabilu se je odzvalo 
256 učencev iz 12 osnovnih šol. Skupaj so 
naslikali 262 slik. 

Po zakljčku razstave v Mariboru smo 
izdelke razstavili v vhodni avli poštne 

stavbe na Čopovi ul. v Ljubljani.  
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
25.000 (ocena) 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  
 Večer, 20. 2. 2016, str. 4–5 (Petra 

Zemljič, Rozmari Petek, Slavica 
Pičerko Peklar, Nataša Gider): 

Skrivnost dobrega milijona je v 
doživetju 
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MIRA BENCAK – ZAPISANA PLESU 
občasna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
4. 12. 2016 – 31. 12. 2016 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Maja Hren Brvar 

 

KRATEK OPIS: 
V viteški dvorani mariborskega gradu smo 

razstavili plesne obleke, čevlje in 
priznanja Mire Bencak, ki jih je podarila 

Pokrajinskemu muzeju Maribor. 
Ljubezen do plesa je Miro Bencak 

pripeljala k plesnemu klubu KUD Jože 
Hermanko, kjer je leta 1962 začela plesati 

z Mirkom Hermanom. Pod vodstvom 
plesnih učiteljev Ludvikom Simončičem, 
Franjom Kozarjem ter Ernestom 

Schweighoferjem sta hitro napredovala ter 
se že 1. februarja 1963 udeležila turnirja 

v Mariboru. Nastopala sta tako v 
standardnih kot latinsko – ameriških 

plesih. 
Preboj med mednarodno elito jima uspe 

leta 1964, ko sta se začela udeleževati 
mednarodnih plesnih turnirjev. Na 
evropskih prvenstvih v latinsko ameriških 

plesih sta nastopila leta 1964 v mestu 
Knokke v Belgiji, leta 1966 v Kopenhagnu 

in leta 1967 v Wiesbadnu, kjer sta dosegla 
14. mesto. V standardnih plesih sta se 

udeležila evropskih prvenstev na Dunaju 
leta 1964, leta 1965 v Bremnu in leta 

1967 v Karlsruheju. Vrhunec kariere sta 
predstavljala nastopa na svetovnem 

prvenstvu v Bremnu v standardnih in 
latinsko ameriških plesih leta 1966 in 
nastop na svetovnem prvenstvu v 

Londonu leta 1867, kjer sta v standardnih 
plesih zasedla 18. mesto. Istega leta sta 

postala še republiška prvaka v Rogaški 
Slatini v latinsko ameriških in standardnih 

plesih. Plesno kariero je sklenila leta 
1968. Leta 1991 pa je ustanovila plesno 

šolo Mira, ki je delovala več kot 20 let. 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  

 objava na spletni strani 
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 

in ang - www.museum-mb.si 
 objava v Mariborski kroniki – Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam, fakultetam in 
društvom po stacionarni in 

elektronski pošti 
 vabilo poslano obiskovalcem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava poslana medijem ob otvoritvi 

razstave po elektronski pošti 
 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 
 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
190 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih, 
četrtkih in sobotah v času trajanja 

razstave (glej tudi otvoritev razstave Mira 
Bencak – zapisana plesu). 

 
 Večer, 16. 3. 2016, str. 19 (mbk): 

Pokrajinski muzej s Franzem Lisztom 
 Večer, 11. 12. 2016, str. 25 (M.P.): 

Dobrodelna diva 
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Muzejske prireditve 
 

 

 
 

42 UČNE URE – STROKOVNA VODSTVA 
vodeni ogledi po razstavah 

43 
 

44 
 

45 
 
 

46 
 
 

47 
 

 
48 

 
49 

                                         
                                                             

MUZEJNICE 
interaktivne pedagoške delavnice 
ZNAMENITI TEHARČANI 
otvoritev gostujoče razstave 
STAROST ZASLUŽI NAŠO POZORNOST 
Dom starejših občanov (DSO) Tezno 
predavanja 

STAROST ZASLUŽI NAŠO POZORNOST 
Dom pod gorco 
predavanja 
STAROST ZASLUŽI NAŠO POZORNOST 
Sončni dom Pobrežje 
predavanja 
ZAKLADI POHORJA - STEKLARSTVO 

otvoritev občasne razstave na gostovanju 
SLEDI DAVNE PRETEKLOSTI – BRINJEVA GORA 
Z OKOLICO 
otvoritev občasne razstave na gostovanju 

50 
 

51 
 
 
 

52 
 
 

53 
 

54 
 

55 
 
 

56 
 

57 
 
 

58 
 
 

59 

 
 
 
 

MUZEJSKE SLEDI DO URBANIH OBRTI 
otvoritev gostujoče razstave 
MUZEJSKI KLUB 2016 
Vokalna solistična glasba v času renesanse in 
baroka 
tradicionalna andragoška prireditev 
MUZEJSKI KLUB 2016 
V času Haydna, Mozarta in Beethovna 
tradicionalna andragoška prireditev 
ROJSTVO – IZKUŠNJE ROMINJ 
otvoritev gostujoče razstave 

JAPONSKE LUTKE 
otvoritev gostujoče razstave 
GUGALNIK IDEJ 
Čipka v depoju 
otvoritev občasne razstave 
STATUS ROMINJ V SLOVENIJI 
seminar 

MUZEJSKI KLUB 2016 
Uvod v romantično 19. stoletje 
tradicionalna andragoška prireditev 
DAN ODPRTIH VRAT 
Kostumski in pohištveni depo  
javni vodstvi 
DAN ODPRTIH VRAT 

Predstavitev krznarske obrti 
predavanja 
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60 

 
 

61 
 
 
 

62 
 
 

63 
 
 

64 
 
 

65 

 
 
 

66 
 
 

67 
 
 

68 
 

69 
 
 

70 

 
MESEC MODE V MUZEJU 
Moda in umetnost 
otvoritev projekta in občasne razstave 

MESEC MODE V MUZEJU 
Moda in mladi 
predstavitev kreacij študentov in otvoritev občasne 
medinstucionalne razstave 
MESEC MODE V MUZEJU 
Moda in tradicija 
otvoritev občasne razstave 
POMLADNO SREČANJE Z UČITELJICAMI IN 
UČITELJI 
andragoški projekt 
VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2016 
Glasbene slike 
pedagoški projekt z otvoritvijo občasne razstave 
MESEC MODE V MUZEJU 

Moda in mesto 
modna revija spodnjega perila blagovne znamke 
Triumph 
MUSEOEUROPE 2016 
Franz Liszt, mala evropska turneja 
otvoritev občasne medinstucionalne razstave 
POLETNA MUZEJSKA NOČ 2016 
Noč klavirske glasbe  
prireditev ob Poletni muzejski noč 
STRATEG – ZGODOVINA SKOZI IGRO 
interaktivna andragoško-pedagoška delavnica 
MUZEJSKI KLUB 2016 
Glasba in revolucija 
tradicionalna andragoška prireditev 

MUZEJSKI VEČERI 2016 
tradicionalna andragoška prireditev – predavanja v 
okvirov Dnevov evropske kulturne dediščine – 
Dediščina okoli nas  

71 
 
 

72 
 

 

MUSEOEUROPE 2016 
Evropa v času Franza Liszta 
otvoritev mednarodnega znanstvenega simpozija 
MUSEOEUROPE 2016 
Evropa v času Franza Liszta 
mednarodni znanstveni simpozij 

73 
 
 

74 

 
 

75 
 

MALI SIMPOZIJ 2016 
Dediščina okoli nas 
tradicionalna pedagoška prireditev  
MUZEJSKI KLUB 2016 

Glasba in družabni plesi v času pozne romantike 
tradicionalna andragoška prireditev 
PEDAGOŠKA DELAVNICA 
predstavitev muzeja študentom likovne pedagogike 

76 
 
 

 
 
 
 

MUZEJSKI KLUB 2016 
Samospevi – Po sledeh glasbenih mojstrov 
Benjamina Ipavca in Huga Wolfa 

tradicionalna andragoška prireditev 
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77 

 
 

78 
 
 

79 
 

80 

 
TA VESELI DAN KULTURE – DAN ODPRTIH VRAT 
javni vodeni ogledi razstav in otvoritev občasne 
razstave Mira Bencak–Zapisana plesu 

MUZEJSKI KLUB 2016 
Muzikal 
tradicionalna andragoška prireditev 
PREDNOVOLETNO DRUŽENJE 
plesni večer z Miro Bencak 
OGLEDNI DEPO STEKLA V GRAJSKI KAVARNI 
otvoritev stalne razstave 
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UČNE URE – STROKOVNA VODSTVA 
vodeni ogledi po razstavah 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad 

 

KDAJ:  
čez celo leto 

 

CILJNA SKUPINA:  
osnovnošolci, srednješolci, 

učitelji, mentorji 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Drago Oman 

 

KRATEK OPIS: 
Skozi vse leto smo za osnovne in srednje 

šole izvajali strokovna vodstva (162 
ponovitev), na katerih so učenci in dijaki 

pridobivali dodatno znanje ter vedenje o 
kulturni dediščini in muzejih. Učencem in 
dijakom smo s pomočjo muzealij 

predstavili preteklost območja mesta in 
regije v različnih prazgodovinskih in 

zgodovinskih obdobjih. Pri tem smo 
upoštevali učne načrte posameznih 

nivojev, kar je predstavljajo nadgradnjo 
šolskega učnega programa. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor  
www.museum-mb.si 

 www.pedagoskiprogrami.si  

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
2.984 
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MUZEJNICE 
interaktivne pedagoško-andragoške delavnice 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – pedagoški prostor in 

razstavni prostori 

 

KDAJ:  
čez celo leto 

 

CILJNA SKUPINA:  
predšolski otroci 

osnovnošolci  
družine z otroki 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Andreja Pliberšek 
Maja Hren Brvar 

 

KRATEK OPIS: 
V spomladanskem delu smo izvajali 
muzejnice, namenjene našim najmlajšim 

obiskovalcem. Otroci so iz naravnih 
materialovizdelovali dekorativne ali 

uporabne predmete, ki so jih spoznali na 
stalni in občasnih razstavah. V jesenskem 

delu pa so otroci po veodenem ogledu 
razstave Franz Liszt, mala evropska 
turneja spoznavali glasbila  iz muzejske 

zbirke, pravila nastopanja in obnašanja na 
glasbenih nastopih ter tudi sami izvedli 

nastop v viteški dvorani. 
 

 
V letu 2016 smo izpeljali 113 muzejnic o 

naslednjih tematskih sklopih: 
 
- Les za reZ, 

- Tisočletja v glini 
- Ptujske maske rajmao, v goste k vam   

  prihajamo 
- Svečar 

- Lectar 
- Kaligrafija 

- Klobučar 
- Steklo 

- Umetnost lekarništva 
- Keramika 
- Rimljani na naših tleh 

- Velika noč 
- Čevljarček 

- Čipka v depoju 
- Panjske končnice 

- Nakit 
- Japonske lutke 

- Nit krasi in tke vezi 
- Zlatarstvo 
- Kamne 

- Glasba 
- Glasbeno doživetje 

 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam, fakultetam in 

društvom po stacionarni in 
elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
1.777 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih, 

četrtkih in sobotah čez vso leto. 

 
 Večer, 20. 2. 2016, str. 4–5 (Petra 

Zemljič, Rozmari Petek, Slavica 
Pičerko Peklar, Nataša Gider): 

Skrivnost dobrega milijona je v 
doživetju 

 www.pedagoskiprogrami.si  
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ZNAMENITI TEHARČANI 
otvoritev gostujoče razstave 

 
 

 
LOKACIJA:  
Kino Partizan 

 

KDAJ:  
14. 1. 2016 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju z 

Železarskim muzejem Štore 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Mirjana Koren 
Matej Ocvirk 

 

KRATEK OPIS: 
Otvoritev razstave Znameniti Teharčani je 
potekala v Kinu Partizan. Ob otprtju 

razstave je potekal tudi kulturni program. 
Zbrane je pozdravila in nagovorila 

direktorica Pokrajinskega muzeja Mirjana 
Koren, za njo je na oder stopila 

direktorica Železarskega muzeja Štore 
Slavica Glavan. Na to je o razstavi 

spregovril še njen avtor Matej Ocvirk, ki 
je razstavo tudi odprl. Prireditev je 
povezoval Boris Kosmačin. 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 objava v Mariborski kroniki – Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam, fakultetam in 
društvom po stacionarni in 
elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 
razstave po elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 
objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
60 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej 

tudi gostujoča razstava Znameniti 
Teharčani). 

 
 MMC RTV Slovenija, 12. 1. 2016, 

ob 21:46 uri: Znameniti Teharčani 

gostujejo v Pokrajinskem muzeju 
Maribor 

 Večer, 13. 1. 2016, str. 24 (vve, 
sta): Teharčani v Mariboru 

 
 www.pigac.si 

 www.mediaspeed.net  
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STAROST ZASLUŽI NAŠO POZORNOST 
 Dom starejših občanov (DSO) Tezno 

predavanja 
 
 

 
LOKACIJA:  
DSO Tezno, Maribor 

 

KDAJ:  
od 22. 1. 2016 do 25. 11. 2016 

 

CILJNA SKUPINA:  
uporabniki doma za starejše občane  

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Vesna Koprivnik 

 

KRATEK OPIS: 
V letu 2016 smo dalje izvajali projekt 
Starost zasluži našo pozornost, namenjen 

starostnikom v domovih za starejše 
občane. V DSO Tezno smo izvedli šest 

predavanj. 

 
22. 1. 2016 

Vesna Koprivnik: 
Arheološka zbirka 

Št. obiskovalcev: 29 

 
18. 3. 2016 
dr. Valentina Bevc Varl: 

O lekarniški zbirki 
Št. obiskovalcev: 22 

 
13. 5. 2016 

mag. Oskar Habjanič: 
Sto obrazov Glavnega trga 
Št. obiskovalcev: 29 

 
 

 

 

 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 spletna stran DSO Tezno – www.dso-

tezno.si  
 spletna stran Pokrajinskega muzeja 

Maribor – www.museum-mb.si 
 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
174 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  
 Večer, 20. 2. 2016, str. 4–5 (Petra 

Zemljič, Rozmari Petek, Slavica 

Pičerko Peklar, Nataša Gider): 
Skrivnost dobrega milijona je v 
doživetju 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
8. 7. 2016 

Irena Porekar Kacafura: 
Le predi dekle predi – ohranjanje 

oblačilnih predmetov 
Št. obiskovalcev: 30 

 
16. 9. 2016 

Maja Hren Brvar: 
Kostumska zbirka in kultura oblačenja 

Št. obiskovalcev: 27 

 
25. 11. 2016 
Vesna Koprivnik: 
Iz življenja Rimljanov 

Št. obiskovalcev: 37 
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STAROST ZASLUŽI NAŠO POZORNOST 
 Dom pod gorco 

predavanja 
 
 

 
LOKACIJA:  
Dom pod gorco 

 

KDAJ:  
od 29. 1. 2016 do 12. 12. 2016 

 

CILJNA SKUPINA:  
uporabniki doma za starejše občane  

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Vesna Koprivnik 

 

KRATEK OPIS: 
V letu 2016 smo dalje izvajali projekt 
Starost zasluži našo pozornost, namenjen 

starostnikom v domovih za starejše 
občane. V Domu pod gorco smo izvedli 

šest predavanj. 

 
29. 1. 2016 

dr. Valentina Bevc Varl: 
O lekarništvu in lekarniški zbirki 

Št. obiskovalcev: 20 

 
8. 4. 2016 ob 9.30 
Vesna Koprivnik: 

O delu arheologa in arheološki zbirki 
Št. obiskovalcev: 24 

 
3. 6. 2016 

Maja Hren Brvar: 
Kostumska zbirka in kultura oblačenja 
Št. obiskovalcev: 22 

 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 spletna stran DSO Tezno – www.dso-

tezno.si  
 spletna stran Pokrajinskega muzeja 

Maribor – www.museum-mb.si 
 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
131 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  
 Večer, 20. 2. 2016, str. 4–5 (Petra 

Zemljič, Rozmari Petek, Slavica 

Pičerko Peklar, Nataša Gider): 
Skrivnost dobrega milijona je v 
doživetju 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
23. 9. 2016 

Irena Porekar Kacafura: 
Le predi dekle predi – ohranjanje 

oblačilnih predmetov 
Št. obiskovalcev: 19 

 
1. 12. 2016 

Vesna Koprivnik: 
Iz življenja Rimljanov 
Št. obiskovalcev: 27 

 
12. 12. 2016 

mag. Oskar Habjanič: 
Sto obrazov Glavnega trga 

Št. obiskovalcev: 19 
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STAROST ZASLUŽI NAŠO POZORNOST 
 Sončni dom Pobrežje 

predavanja 
 
 

 
LOKACIJA:  
Sončni dom Pobrežje 

 

KDAJ:  
od 26. 2. 2016 do 16. 12. 2016 

 

CILJNA SKUPINA:  
uporabniki doma za starejše občane  

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Vesna Koprivnik 

 

KRATEK OPIS: 
V letu 2016 smo dalje izvajali projekt 
Starost zasluži našo pozornost, namenjen 

starostnikom v domovih za starejše 
občane. V Domu pod gorco smo izvedli 

šest predavanj. 

 
26. 2. 2016 

Irena Porekar Kacafura 
Le predi dekle, predi – ohranjanje 

oblačilnih predmetov 
Št. obiskovalcev: 43 

 
6. 5. 2016 

Maja Hren Brvar: 
Kostumska zbirka in kultura oblačenja 

Št. obiskovalcev: 47 

 
17. 6. 2016 
dr. Valentina bevc Varl: 
O lekarništvu in lekarniški zbirki 

Št. obiskovalcev: 43 

 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 spletna stran DSO Tezno – www.dso-

tezno.si  
 spletna stran Pokrajinskega muzeja 

Maribor – www.museum-mb.si 
 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
259 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  
 Večer, 20. 2. 2016, str. 4–5 (Petra 

Zemljič, Rozmari Petek, Slavica 

Pičerko Peklar, Nataša Gider): 
Skrivnost dobrega milijona je v 
doživetju 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
30. 9. 2016 

Oskar Habjanič: 
Sto obrazov Glavnega trga 

Št. obiskovalcev: 41 

 
29. 11. 2016 
Vesna Koprivnik: 

Iz življenja Rimljanov 
Št. obiskovalcev: 41 

 
16. 12. 2016 
mag. Tadej Pungartnik 

Etnološka zbirka 
Št. obiskovalcev: 44 
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ZAKLADI POHORJA - STEKLARSTVO 
otvoritev občasne razstave na gostovanju 

 
 

 
LOKACIJA:  
Hotel Planja, Rogla 

 

KDAJ:  
4. 2. 2016 ob 10.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
dr. Valentina Bevc Varl 

 

KRATEK OPIS: 
V Hotelu Planja na Rogli smo odprli 

razstavo Zakladi Pohorja – Steklarstvo, ki 
je zamenjala prejšnjo razstavo Sledi 
daljne preteklosti – Brinjeva gora z 

okolico. Ta razstava je kar nekaj let 
krasila avlo omenjenega hotela. V 

lanskem letu smo se odločili, da je 
razstava o izkopaninah na Brinjevi gori 

vendarle bolj primerna v hotelu Atrij v 
Zrečah. In tako smo jo prestavili »bližje« 

Brinjevi gori.  
Na razstavi sta zbrane pozdravila župan 
Občine Zreče mag. Boris Podvršnik in 

direktorica Unior Turizma, Barbara Soršk. 
O sami razstavi je spregovorila njena 

avtorica dr. Valentina Bevc Varl in 
simbolično predala ključ razstave županu 

in se kot prva vpisala v knjigo vtisov.  

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam, fakultetam in 

društvom po stacionarni in 
elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 

razstave po elektronski pošti 
 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 
 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
12 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

 http://www.mojaobcina.si  
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SLEDI DAVNE PRETEKLOSTI – BRINJEVA GORA Z OKOLICO 
otvoritev občasne razstave na gostovanju 

 
 

 
LOKACIJA:  
Hotel Atrij, Zreče 

 

KDAJ:  
4. 2. 2016 ob 12.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Vesna Koprivnik 

 

KRATEK OPIS: 
Ta razstava je kar nekaj let krasila avlo 

hotela Planja na Rogli. V lanskem letu 
smo se odločili, da razstavo o izkopaninah 
na Brinjevi gori preselimo  v hotel Atrij v 

Zrečah in jo tako prestavili »bližje« 
Brinjevi gori.  

Na razstavi sta zbrane pozdravila župan 
Občine Zreče mag. Boris Podvršnik in 

direktorica Unior Turizma, Barbara 
Soršak. O razstavi je spregovorila njena 

avtorica Vesna Koprivnik, simbolično 
predala ključ razstave županu in se kot 
prva vpisala v knjigo vtisov.  

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam, fakultetam in 

društvom po stacionarni in 
elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 

razstave po elektronski pošti 
 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 
 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
26 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

 http://www.mojaobcina.si  
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MUZEJSKE SLEDI DO URBANIH OBRTI 
otvoritev gostujoče razstave 

 
 

 
LOKACIJA:  
Kino Partizan 

 

KDAJ:  
8. 2. 2016 ob 12.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju z 

Muzejem novejše zgodovine Celje 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
mag. Tadej Pungartnik 
Sebastjan Weber 

 

KRATEK OPIS: 
Otvoritev razstave Muzejske sledi do 
urbanih obrti je potekala v Kinu Partizan. 

Ob odprtju razstave je nastopila Irena 
Mihelič, prireditev pa je povezoval mag. 

Tadej Pungartnik, višji kustos 
Pokrajinskega muzeja Maribor. Zbrane je 

pozdravila direktorica Pokrajinskega 
muzeja Maribor Mirjana Koren, za njo pa 

je zbrane nagovoril direktor Muzeja 
novejše zgodovine Celje dr. Tonček 
Kregar. Razstavo je predsatvil njen avtor 

Sebastjan Weber, ki jo je tudi odprl.  
Ob otovoritvi je potekala tudi predstavitev 

oz. prikaz razstavljenih obrti. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 objava v Mariborski kroniki – Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam, fakultetam in 
društvom po stacionarni in 
elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 
razstave po elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 
objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
60 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej 

tudi gostujoča razstava Muzejske sledi do 
urbanih obrti). 

 
 Večer, 6. 2. 2016, str. 18 (Maja 

Šturm): Pestro ob kulturnem 

prazniku 
 

 www.pigac.si 
 www.mediaspeed.net 
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MUZEJSKI KLUB 2016 
Vokalna solistična glasba v času renesanse in baroka 

tradicionalna andragoška prireditev 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
11. 2. 2016 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Mirjana Koren 

 

STROKOVNI SODELAVEC:  
Maja Hren Brvar 

 

KOORDINATOR 

PROJEKTA:  
Drago Oman 
 

KRATEK OPIS: 
Naslov prvega letošnjega srečanja 

Muzejskega kluba je bil Vokalna solistična 
glasba v času renesanse in baroka, o 

čemer je predavala Maja Hren Brvar, 
kustodinja Pokrajinskega muzeja Maribor. 
Predstavila je izbrano muzealijo -  klavir iz 

leta 1792. V krajšem glasbenem 
programu sta nastopila tenorist Kian De 

Bonaldi in pianist Ivan Ferčič. 
 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer 

 objava na spletni strani 
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 

in ang - www.pmuzej-mb.si 
 objava v Mariborski kroniki - Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam, fakultetam in 
društvom po stacionarni in 

elektronski pošti 
 vabilo poslano obiskovalcem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava poslana medijem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava na facebook  strani – 

deljenje objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
50 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 

 
 Večer, 16. 3. 2016, str. 19 (mbk): 

Pokrajinski muzej s Franzem Lisztom 
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MUZEJSKI KLUB 2016 
V času Haydna, Mozarta in Beethovna 

tradicionalna andragoška prireditev 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
10. 3. 2016 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Mirjana Koren 

 

STROKOVNI SODELAVEC:  
dr. Valentina Bevc Varl 

 

KOORDINATOR 
PROJEKTA:  
Drago Oman 
 

KRATEK OPIS: 
Naslov drugega srečanja Muzejskega 
kluba je bil V času Haydna, Mozarta in 
Beethovna. Predavanje s tem naslovom je 

izvedla uzejska svetovalka Pokrajinskega 
muzeja Maribor dr. Valentina Bevc Varl, ki  

je predstavila sliko J. J. C. Henricija Ples v 
maskah iz okoli leta 1776.  V krajšem 

glasbenem programu sta tenorist Kian De 
Bonaldi in pianist Ivan Ferčič. 

 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer 
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 

in ang - www.pmuzej-mb.si 
 objava v Mariborski kroniki - Večer 

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam, fakultetam in 

društvom po stacionarni in 
elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava poslana medijem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava na facebook  strani – 

deljenje objav preko všečkov 
 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-
pohorje, o-sta, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
45 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 

 
 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

http://www.pmuzej-mb.si/


 
 

    
Priloga k letnemu poročilu 2016 

53 

 

ROJSTVO – IZKUŠNJE ROMINJ 
otvoritev gostujoče razstave 

 
 

 
LOKACIJA:  
Kino Partizan 

 

KDAJ:  
24. 3. 2016 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju s 
Slovenskim etnografskim muzejem 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Tina Palaić 

 

KRATEK OPIS: 
Otvoritev razstave je potekala v Kinu 

Partizan.  
Dogodek je povezoval muzejski 

svetovalec Drago Oman. Obiskovalce je 
pozdravila direktorica Pokrajinskega 
muzeja Maribor Mirjana Koren. Projekt in 

razstavo je predstavila Tina Palaić, ki je 
bila vodja projekta in sooavtorica razstave 

skupaj z Rominjami iz Sredice, Maribora 
in Kerinovega Grma. Razstavo je odprla 

predsednica sveta Pokrajinskega muzeja 
Maribor Jasmina Vidmar.  

Otvoritev je spremljal glasbeni nastop na 
bobnih v izvedbi učencev OŠ borci za 
severno mejo Maribor.  

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 

in ang - www.museum-mb.si 
 objava v Mariborski kroniki – Večer 

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam, fakultetam in 

društvom po stacionarni in 
elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 

razstave po elektronski pošti 
 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 
 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
35 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej 
tudi gostujoča razstava Rojstvo – izkušnje 

Rominj). 

 
 www.pigac.si 
 www.mediaspeed.net 
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JAPONSKE LUTKE 
otvoritev gostujoče težave 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
5. 4. 2016 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju z 
Japonsko fundacijo in Veleposlaništvom 

Japonske 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Japonska fundacija 
 

 

KRATEK OPIS: 
Otvoritev razstave je potekala v viteški 

dvorani mariborskega gradu, spremljal jo 
je glasbeni program.  
Dogodek je povezovala muzejska 

svetovalka Pokrajinskega muzeja Maribor 
dr. Valentina Bevc Varl. Pozdravna govora 

sta  imela direktorico Pokrajinskega 
muzeja Maribor Mirjano Koren in župan 

Mestne občine Maribor dr. Andrej 
Fištravec. O tradiciji izdelovanja japonskih 

lutk je govoril višji kustus Pokrajinskega 
muzeja Maribor mag. Tadej Pungartnik. 
Razstavo je odprl japonski veleposlanik 

Keiji Fukuda . 
Japonsko-slovenska prevajalka na 

otvoritvi je bila Anesta Barnett. 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 

in ang - www.museum-mb.si 
 objava v Mariborski kroniki – Večer 

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam, fakultetam in 

društvom po stacionarni in 
elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 

razstave po elektronski pošti 
 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 
 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
110 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej 
tudi gostujoča razstava Japonske lutke). 

 
 www.pigac.si 

 www.mediaspeed.net 
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GUGALNIK IDEJ 
Čipka v depoju 

otvoritev občasne razstave 
 

 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
7. 4. 2016 ob 18.00 uri 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Mirjana Koren 

 

KRATEK OPIS: 
Otvoritev razstave instalacije JazTiMiVi 

avtorjev Tanje Devetak in Eduarda 
Čehovina, ki sta bila izbrana na letošnjem 

natečaju Gugalnik idej 2016: Čipka v 
depoju, je potekala v viteški dvorani 

mariborskega gradu. 
Po pozdravnem nagovoru direktorice 
Pokrajinskega muzeja Maribor Mirjane 

Koren. Osami razstavi sta spregovorila 
njena sta instalacijo predstavila avtorja 

Tanja Devetak in Eduard Čehovin. Z 
otvoritvenim govorom jo je odprl dr. 

Vojko Pogačar, akademski slikar.  
Prireditev je povezovala muzejska 

svetovalka Pokrajinskega muzeja Maribor 
dr. Valentina Bevc Varl. Izveden je bil tudi 

krajši glasbeni program. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  

 objava na spletni strani 
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 

in ang - www.pmuzej-mb.si 
 objava v Mariborski kroniki – Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam, fakultetam in 
društvom po stacionarni in 

elektronski pošti 
 vabilo poslano obiskovalcem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 vabilo poslano medijem po 

elektronski pošti 
 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
50 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej 

tudi občasna razstava Gugalnik idej – 
Čipka v depoju). 

 
 www.pigac.si 

 www.mediaspeed.net 
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STATUS ROMINJ V SLOVENIJI 
seminar 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
11. 4. 2016 ob 11.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju z 
društvom Terne Roma – Mladi Romi 

 

AVTOR/VODJA 
Društvo Terne Roma - Mladi Romi, 
koordinator Drago Oman 

 

 

KRATEK OPIS: 
V času trajanja razstave Rojstvo – 

izkušnje Rominj je v viteški dvorani 
mariborskega gradu potekal spremni 

dogodek – seminar z naslovom Status 
Rominj v Sloveniji. Seminar je bil  

organiziran z namenom aktivnega 
vključevanja pripadnic romskih skupnosti 

v širšo družbo. Poleg domačih udeleženk 
so na seminarju spregovorile tudi vabljene 
gostje iz Nemčije. Eden od njihovih 

projektov je bil mednarodno povezovanje 
in deljenje zgodb žensk, ki so zbrane v 

knjigi, o kateri so tudi spregovorile. 
 

Predavale so: 
Melisa Baranja, romska aktivistka in 

študentka socialnega dela; 
Gordana Herold, pobudnica vzpostavitve 
mreže romskih žensk Romane Romnja; 

Jasmina Ahmetaj, predsednica socialnega 
podjetja Terne Roma in podpredsednica 

IRU; 
Zoran Dimov, direktor nacionalne romske 

televizije Makedonije in predsednik IRU. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 

in ang - www.pmuzej-mb.si 
 objava v Mariborski kroniki – Večer 

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam, fakultetam in 

društvom po stacionarni in 
elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 vabilo poslano medijem po 

elektronski pošti 
 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 
 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
30 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
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MUZEJSKI KLUB 2016 
Vokalna solistična glasba v času renesanse in baroka 

tradicionalna andragoška prireditev 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
14. 4. 2016 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Mirjana Koren 

 

STROKOVNI SODELAVEC:  
Andraž Kamenik 

 

KOORDINATOR 

PROJEKTA:  
Drago Oman 
 

KRATEK OPIS: 
Naslov tretjega srečanja Muzejskega 

kluba je bil Uvod v romantično 19. 
stoletje. Univ. dipl. zgodovinar Andraž 

Kamenik je predaval o glasbi v zgodnji 
romantiki ter predstavil prečno flavto 
izdelovalca J. Zieglerja z Dunaja, z 

začetka 19. stoletja.  
Krajši glasbeni program sta izvedla 

tenorist Kian De Bonaldi in pianist Ivan 
Ferčič. 

 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer 

 objava na spletni strani 
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 

in ang - www.pmuzej-mb.si 
 objava v Mariborski kroniki - Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam, fakultetam in 
društvom po stacionarni in 

elektronski pošti 
 vabilo poslano obiskovalcem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava poslana medijem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava na facebook  strani – 

deljenje objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
35 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 

 
 

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.pmuzej-mb.si/
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DAN ODPRTIH VRAT 
Kostumski in pohištveni depo 

javni vodstvi 
 
 

 
LOKACIJA:  
Kostumski (mariborski grad) in pohištveni 
depo (Kino Partizan) 

 

KDAJ:  
21. 4. 2016 ob 10.00 in 12.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Irena Porekar Kacafura 

 

KRATEK OPIS: 
V okviru Dneva odprtih vrat smo v 
Pokrajinskem muzeju Maribor v prostorih 

kostumskega in pohištvenega depoja 
organizirali javni vodstvi ob 10. in 12. uri. 

Muzej kontinuirano prenavlja depojske 
prostore že od leta 2008. Sodobne 
pristope k opremljanju depojev je 

predstavila Irena Porekar Kacafura, 
konservatorska-restavratorska 

svetovalka. Z dogodkom smo se vključili v 
Konservatorsko-restavratorsko 

transverzalo, ki je potekala od 20. 4. do 
10. 6. 2016 po vsej Sloveniji. 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer 

 objava na spletni strani 
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 

in ang - www.pmuzej-mb.si 
 objava v Mariborski kroniki - Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam, fakultetam in 
društvom po stacionarni in 

elektronski pošti 
 vabilo poslano obiskovalcem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava poslana medijem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava na facebook  strani – 

deljenje objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
24 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
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DAN ODPRTIH VRAT 
Predstavitev krznarske obrti 

predstavitev 
 
 

 
LOKACIJA:  
Kino Partizan 

 

KDAJ:  
21. 4. 2016 ob 11.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Sebastjan Weber 
 

 

KRATEK OPIS: 
V okviru Dneva odprtih vrat smo 
organizirali predavanja, ki so se 

navezovala na gostujočo razstavo Muzeja 
novejše zgodovine Celje, Muzejske sledi 

do urbanih obrti. Na ta dan smo pripravili 
predstavitev vse bolj redke krznarske 
obrti. 

 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer 

 objava na spletni strani 
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 

in ang - www.pmuzej-mb.si 
 objava v Mariborski kroniki - Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam, fakultetam in 
društvom po stacionarni in 

elektronski pošti 
 vabilo poslano obiskovalcem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava poslana medijem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava na facebook  strani – 

deljenje objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
21 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
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MESEC MODE V MUZEJU 
Moda in umetnost 

otvoritev projekta in občasne razstave 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
5. 5. 2016 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Maja Hren Brvar 

 

KRATEK OPIS: 
Otvoritev projekta Mesec mode in 

navezujoče se občasne razstave Čipke in 
vezenine je potekal v viteški dvorani 

mariborskega gradu. Ob otvoritvi je 
potekal tudi glasbeni program. Zbrane je 

najprej nagovorila direktorica 
Pokrajinskega muzeja Maribor Mirjana 
Koren, prireditev pa sta povezovala 

kustodinja Pokrajinskega muzeja Maribor 
Maja Hren Brvar in višji kustos 

Pokrajinskega muzeja Maribor mag. Tadej 
Pungartnik. V pogovooru so sodelovali 

gosti: Alja Novak Viryent, Tina Koder 
Grajzar, Manca Ahlin, Petja Zorec in 

Catbriyur. 
Razstavo je odprl v. d. direktorja Mestne 

uprave Občine Maribor Darko Fras. 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer 

 objava na spletni strani 
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 

in ang - www.pmuzej-mb.si 
 objava v Mariborski kroniki - Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam, fakultetam in 
društvom po stacionarni in 

elektronski pošti 
 vabilo poslano obiskovalcem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava poslana medijem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava na facebook  strani – deljenje 

objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
160 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej 

tudi občasna razstava Mesec mode v 
muzeju – Čipke in vezenine). 

 
 Večer, 16. 3. 2016, str. 19 (mbk): 

Pokrajinski muzej s Franzem Lisztom 
 Večer, 4. 5. 2016, str. 19 (mbk): 

Maj mesec mode 
 Večer, 5. 5. 2016, str. 19 (Miša 

Vugrinec): Spogledovanje preteklosti 
s sodobnostjo 

 Večer v nedeljo, 8. 5. 2016, str. 

24–25 (Miša Vugrinec): Njeno 
veličanstvo čipka 

 Mladina, 20. 5. 2016, str. 67 
(slika) 

 Suzy, 20. 5. 2016, str. 64 (Marko 
Pigac): Tradicionalni mesec mode 

 
 www.pigac.si 
 www.mediaspeed.net 
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MESEC MODE V MUZEJU 
Moda in mladi 

predstavitev kreacij študentov in otvoritev občasne medinstucionalne razstave 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
12. 5. 2016 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju s 
študenti iz univerz v Ljubljani, Mariboru in 
Zagrebu 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Maja Hren Brvar 

 

KRATEK OPIS: 
Otvoritev občasne medinstucionalne 

razstave je potekala v loži in viteški 
dvorani mariborskega gradu. Ob otvoritvi 

razstave študentov je potekala tudi 
predstavitev (modna revija) kreacij 
študentov oblikovanja oblačil in tekstilnih 

materialov z univerz v Ljubljani, Mariboru 
in Zagrebu. 

Dogodek je povezovala kustodinja 
Pokrajinskega muzeja Maribor Maja Hren 

Brvar, o modni reviji in razstavi pa sta 
spregovorili mentorici mariborskih 

študentov mag. Silva Kreševič Vraz in 
doc. Sonja Šterman. Mentorici sta tudi 

odprli modno revijo in razstavo. 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer 

 objava na spletni strani 
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 

in ang - www.pmuzej-mb.si 
 objava v Mariborski kroniki - Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam, fakultetam in 
društvom po stacionarni in 

elektronski pošti 
 vabilo poslano obiskovalcem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava poslana medijem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava na facebook  strani – deljenje 

objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
160 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej 

tudi občasna medinstucionalna  razstava 
Mesec mode v muzeju – Moda in mladi). 

 
 Večer, 4. 5. 2016, str. 19 (mbk): 

Maj mesec mode 
 Večer, 5. 5. 2016, str. 19 (Miša 

Vugrinec): Spogledovanje preteklosti 
s sodobnostjo 

 Večer v nedeljo, 8. 5. 2016, str. 
24–25 (Miša Vugrinec): Njeno 
veličanstvo čipka 

 Mladina, 20. 5. 2016, str. 67 
(slika) 

 Suzy, 20. 5. 2016, str. 64 (Marko 
Pigac): Tradicionalni mesec mode 

 
 www.pigac.si 

 www.mediaspeed.net 
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MESEC MODE V MUZEJU 
Skrivnost čipke 

otvoritev občasne razstave 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
18. 5. 2016 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor  

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Maja Hren Brvar 

 

KRATEK OPIS: 
Otvoritev razstave Skrivnost čipke 

klekljaric iz Maribora in Ptuja je potekala 
v viteški dvorani mariborskega gradu. 

Dogodek, ki ga je moderiral višji kustos 
Pokrajinskega muzeja Maribor mag. Tadej 

Pungartnik, je spremljal glasbeni 
program.  
Zbrane je pozdravila in nagovorila 

direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor 
Mirjana Koren, o razstavi in klekljanju pa 

je spregovorila mentorica klekljaric Jana 
Dobnik, ki je razstavo tudi odprla.  

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer 

 objava na spletni strani 
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 

in ang - www.pmuzej-mb.si 
 objava v Mariborski kroniki - Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam, fakultetam in 
društvom po stacionarni in 

elektronski pošti 
 vabilo poslano obiskovalcem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava poslana medijem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava na facebook  strani – deljenje 

objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
190 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej 

tudi občasna razstava Mesec mode v 
muzeju – Skrivnosti čipke). 

 
 Večer, 4. 5. 2016, str. 19 (mbk): 

Maj mesec mode 
 Večer, 5. 5. 2016, str. 19 (Miša 

Vugrinec): Spogledovanje preteklosti 
s sodobnostjo 

 Večer v nedeljo, 8. 5. 2016, str. 
24–25 (Miša Vugrinec): Njeno 
veličanstvo čipka 

 Mladina, 20. 5. 2016, str. 67 
(slika) 

 Suzy, 20. 5. 2016, str. 64 (Marko 
Pigac): Tradicionalni mesec mode 

 
 www.pigac.si 

 www.mediaspeed.net 
 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.pmuzej-mb.si/
http://www.pigac.si/
http://www.mediaspeed.net/


 
 

    
Priloga k letnemu poročilu 2016 

63 

 

POMLADNO SREČANJE Z UČITELJICAMI IN UČITELJI 
andragoški projekt 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad 

 

KDAJ:  
19. 5. 2016 ob 12.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
ravnateljice, ravnatelji, učiteljice in učitelji 

osnovnih šol 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Drago Oman 

 

KRATEK OPIS: 
V letu 2016 smo pripravili delovno-

družabno srečanje z osnovnošolskimi 
učiteljicami in učitelji. Na srečanju smo 

predstavili pedagoške programe 
Pokrajinskega muzeja Maribor za 
osnovnošolce, s poudarkom na novostih v 

šolskem letu 2016/2017. V pomoč pri 
urejanju šolskih zbirk smo izvedli 

predavanji na temo obdelave premične 
dediščine in zbiranje nesnovne dediščine 

na terenu. Predstavili smo tudi vsebino 
dveh občasnih razstav, ki sta bili na ogled 

v šolskem letu 2016/2017. 

 
Program srečanja: 
1. Pozdravni nagovor. 
2. Predstavitev pedagoških programov 

za šolsko leto 2016/2017. 
3. Pedstavitev občasnih razstav: Franz 

Liszt – mala evropska turneja in 
Debata o kuhinji. 

4. Predavanje o obdelavi premične 
dediščine in zbiranju nesnovne 

dediščine na terenu. 
5. Izmenjava izkušenj.  
 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 vabilo poslano slovenskim šolam po 

stacionarni in elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
6 
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VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2016 
Glasbene slike 

pedagoški projekt z otvoritvijo občasne razstave 
 
 

 
LOKACIJA:  
Kino Partizan 

 

KDAJ:  
25. 5. 2016 ob 11.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
učenci osnovnih šol, učitelji in mentorji, 
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Drago Oman 

 

KRATEK OPIS: 
Pedagoški program Velike stvaritve malih 
mojstrov smo v letu 2016 vsebinsko 

navezali na razstavo Franz Liszt, mala 
evropska turneja.  

Osnovnošolce smo spodbudili, da so 
razmišljali o »glasbenih slikah« ob 

poslušanju sklade Povabilo na ples, ki jo 
je leta 1819 komponiral nemški skladatelj 
Karl Maria von Weber. 

Na razpis se je odzvalo 12 osnovnih šol. 
256 učencev je naslikalo 262 slik. 

Razstava je bila najprej na ogled v 
Pokrajinskem muzeju Maribor, nato pa še 

na Pošti Slovenije v Ljubljani. 
Dogodek je povezovall muzejski 

svetovalec Pokrajinskega muzeja Maribor 
Drago Oman. Zbrane je pozdravila Mirjana 
Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja 

Maribor, ki je razstavo tudi odprla. 
 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  

 objava na spletni strani 
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 

in ang - www.museum-mb.si 
 objava v Mariborski kroniki – Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam, fakultetam in 
društvom po stacionarni in 

elektronski pošti 
 vabilo poslano obiskovalcem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava poslana medijem ob otvoritvi 

razstave po elektronski pošti 
 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 
 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
50 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej 

tudi občasna razstava Velike stvaritve 
malih mojstrov 2016). 
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MESEC MODE V MUZEJU 
Moda in mesto 

modna revija spodnjega perila blagovne znamke Triumph 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
26. 5. 2016 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor  

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Maja Hren Brvar 

 

KRATEK OPIS: 
Na modni reviji je bilo predstavljeno 

spodnje perilo znamke Triumph. 
Modna revija se je začela in zaključila ob 

zvokih klavirja. 
Pod imenom Triumph sta spodnje perilo 

tržila krojač Johann Gottfried Spiesshofer 
in trgovec Michael Braun, ki sta že leta 
1886 ustanovila podjetje za izdelovanje 

korzetov Spiesshofer & Braun v kraju 
Heubach na jugu Nemčije. Danes 

blagovna znamka Triumph še vedno sledi 
dolgoletni tradiciji, ki sta jo začrtala 

ustanovitelja. 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer 

 objava na spletni strani 
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 

in ang - www.pmuzej-mb.si 
 objava v Mariborski kroniki - Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam, fakultetam in 
društvom po stacionarni in 

elektronski pošti 
 vabilo poslano obiskovalcem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava poslana medijem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava na facebook  strani – deljenje 

objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
130 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 

 
 Večer, 4. 5. 2016, str. 19 (mbk): 

Maj mesec mode 
 Večer, 5. 5. 2016, str. 19 (Miša 

Vugrinec): Spogledovanje preteklosti 
s sodobnostjo 

 Večer v nedeljo, 8. 5. 2016, str. 
24–25 (Miša Vugrinec): Njeno 

veličanstvo čipka 
 Mladina, 20. 5. 2016, str. 67 

(slika) 

 Suzy, 20. 5. 2016, str. 64 (Marko 
Pigac): Tradicionalni mesec mode 

 
 www.pigac.si 

 www.mediaspeed.net 
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MUSEOEUROPE 2016 
Franz Liszt, mala evropska turneja 

otvoritev občasne medinstucionalne razstave  
 
 

 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
16. 6. 2016 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
strokovna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
dr. Valentina Bevc Varl 
Mirjana Koren 

mag. Oskar Habjanič  

 

KRATEK OPIS: 
Otvoritev razstave Franz Liszt, mala 

evropska s koncertom pianistke Tatjane 
Ognjanovič je potekala v viteški dvorani 

mariborskega gradu.  
Zbrane je najprej  nagovorila Mirjana 

Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja 
Maribor. Razstavo je predstavila muzejska 
svetovalka Pokrajinskega muzeja Maribor 

dr. Valentina Bevc Varl. Zbrane je 
nagovoril tudi Franci Pivec, slovenski 

filozof in sociolog ter kulturni delavec. 
Razstavo je odprla Damjana Pečnik, 

državna sekretarka na Ministrstvu za 
kulturo. 

Prireditev je povezoval višji kustos 
Pokrajinskega muzeja Maribor mag. Tadej 
Pungartnik. 

 
 

 
 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 objava v Mariborski kroniki – Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam, fakultetam in 

društvom po stacionarni in 
elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 
razstave po elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 
objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
160 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej 
tudi občasna medinstucionalna razstava 

Franz Liszt, mala evropska turneja). 

 
 Večer, 16. 6. 2016, str. 1 (kr): 

KULTURA: Liszt in druga lepa 

preteklost 
 Večer, 16. 6. 2016, str. 9 (Melita 

Forstnerič Hajnšek): Maribor se 
oddolžuje Lisztu 

 
 www.pigac.si 
 www.mediaspeed.net  
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POLETNA MUZEJSKA NOČ 2016 
Noč klavirske glasbe 

prireditev ob Poletni muzejski noči 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
18. 6. 2016 od 18.00 do 24.00  

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA: 
Dr. Valentina Bevc Varl  

 

KRATEK OPIS: 
V letu 2016 smo v sklopu Poletne 

muzejske noči ob 170-letnici koncerta 
Franza Liszta v viteški dvorani 

mariborskega gradu organizirali Noč 
klavirske glasbe. Nastopi pianistov so se 

vrstili med 18. in 24. uro. 15 min pred 
vsakim nastopom je bil možen ogled 

razstave Franz Liszt, mala evropska 
turneja, ki je bila postavljena v sobi ob 
viteški dvorani. 

Dogodek je povezovala muzejska 
svetovalka Pokrajinskega muzeja Maribor 

dr. Valentina Bevc Varl. 

 
18.00 
Vid Ibic, klavir 

Št. obiskovalcev: 100 

 
19.00 
Nejc Kamplet, klavir 

Št. obiskovalcev: 170 

 
20.00 

Ivan Ferčič, klavir in Peter Kuhar, violina 
Št. obiskovalcev: 160 

 
21.00 

Meta Fajdiga, klavir 
Št. obiskovalcev: 120 

 
22.00 

Dejan Pečenko, klavir 
Št. obiskovalcev: 130 

 
23.00 
Jan Čizmazija, klavir in Luka Gaiser, 

kontrabas 
Št. obiskovalcev: 80 

 
 

 
  

 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  

 objava na spletni strani 
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 

in ang - www.museum-mb.si 
 objava v Mariborski kroniki – Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam, fakultetam in 
društvom po stacionarni in 

elektronski pošti 
 vabilo poslano obiskovalcem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava poslana medijem ob otvoritvi 

razstave po elektronski pošti 
 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 
 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
760 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 

 
 Večer, 16. 3. 2016, str. 19 (mbk): 

Pokrajinski muzej s Franzem Lisztom 
 Večer, 16. 6. 2016, str. 9 (Melita 

Forstnerič Hajnšek): Maribor se 
oddolžuje Lisztu 

 Večer, 16. 6. 2016, str. 9 (Melita 
Forstnerič Hajnšek): Maribor se 

oddolžuje Lisztu 
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STRATEG – ZGODOVINA SKOZI IGRO 
interaktivna andragoško-pedagoška delavnica 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – pritličje bastije 

 

KDAJ:  
3. 9. 2016 do 10. 12. 2016 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Andraž Kamenik 

 

KRATEK OPIS: 
V mesecu septembru smo začeli izvajati 
novi projekt z imenom Strateg – 

zgodovina skozi igro. S Strategom 
obiskovalce popeljemo v obliki namizne 

igre skozi določene zgodovinske dogodke. 
Ti dogodki so del širšega zgodovinskega 
konteksta, ki sovpadajo z zgodovino 

dežele Štajerske. Iz slednje smo črpali 
gradivo in naloge, ki so se odigrale 

znotraj igre. 
Uvodno obdobje je bilo 16. stoletje. 

Takrat so Osmani ponovno okrepili 
napade v naše dežele, ki so bile združene 

pod Habsburžani. Obramba pred Osmani 
pa je terjala žrtve lokalnega prebivalstva, 
ki je postajalo vse bolj nemirno in se je 

začelo upirati.  
Vsak igralec se je lahko odločil za eno 

izmed frakcij (Osman, Habsburžan, 
upornik ali razbojnik) in poskusil doseči 

njemu zadane cilje. Pri tem je spoznaval 
zgodovinsko ozadje, ki je pripeljalo do 

dogodkov, na katerih je temeljilo 
posamezno poglavje. 
Delavnice smo izvajali ob sobotah z 

začetkom ob 10. uri. 
 

3. 9. 2016 
Prihod Osmanov 

Št. obiskovalcev: 4 
 

17. 9. 2016 
Habsburžani vračajo udarec 
Št. obiskovalcev: 10 

 
22. 10. 2016 

Gorele so grmade 
Št. obiskovalcev: 4 

 
26. 11. 2016 

Habsburžani vračajo udarec 
Št. obiskovalcev: 2 

 
10. 12. 2016  
Na pragu novega stoletja 

Št. obiskovalcev: 4 
 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam, fakultetam in 
društvom po stacionarni in 

elektronski pošti 
 vabilo poslano obiskovalcem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava poslana medijem ob otvoritvi 

razstave po elektronski pošti 
 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
24 
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MUZEJSKI KLUB 2016 
Glasba in revolucija 

tradicionalna andragoška prireditev 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
8. 9. 2016 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Mirjana Koren 

 

STROKOVNI SODELAVEC:  
mag. Oskar Habjanič 

 

KOORDINATOR 

PROJEKTA:  
Drago Oman 
 

KRATEK OPIS: 
Naslov teme četrtega srečanja 

Muzejskega kluba je bil Glasba in 
revolucija. Predavanje višjega kustosa 

Pokrajinskega muzeja Maribor mag. 
Oskarja Habjaniča je popeljalo v osrčje 
romantičnega gibanja, glasbenih idealov 

19. stoletja. Predavanje je seznanilo z 
baronom Eduardom Lannoyem, lastnikom 

gospoščine Viltuš, z njegovimi 
pretresljivimi besedili o revoluciji in  

njegovim poslednjim koncertom na 
Dunaju. 

Izvedeli smo, kaj je o revoluciji menil 
Franz Liszt, kaj je počel v Mariboru in  
kam se je glasbena elita sredi stoletja 

najraje zatekala na oddih. 
Krajši glasbeni program sta izvedla 

tenorist Kian de Bonaldi in pianist Ivan 
Ferčič. 

 
 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer 

 objava na spletni strani 
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 

in ang - www.pmuzej-mb.si 
 objava v Mariborski kroniki - Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam, fakultetam in 
društvom po stacionarni in 

elektronski pošti 
 vabilo poslano obiskovalcem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava poslana medijem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava na facebook  strani – 

deljenje objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
50 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 

 
 Večer, 7. 9. 2016, str. 19 (mbk): 

Muzejski klub 
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MUZEJSKI VEČERI 
tradicionalna andragoška prireditev – predavanja v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine – 

Dediščina okoli nas 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – pritličje bastije 
Kino Partizan 

 

KDAJ:  
26. 9. 2016 – 29. 6. 2016 ob 12.00 in 
18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  

PROJEKTA:  
Drago Oman 

 

KRATEK OPIS: 
Tradicionalne muzejske večere smo v letu 

2016 navezali na temo Dnevov evropske 
kulturne dediščine – Dediščina okoli nas. 
Na petih zaporednih predavanjih so 

predavatelji s področja umetnostne 
zgodovine, arheologije in arhitekture 

spregovorili o dediščini okoli nas. Gostili 
smo dr. Ferdinanda Šerbelja, dr. Sonjo 

Ifko, Marušo Zorec, Matejo Ravnik, Mojco 
Gregorski in Mojco Meško, višjo svetnico v 

Občini Kidričevo. 

 
26. 9. 2016 ob 18.00 
Lokacija: Mariborski grad – pritličje bastije 
dr. Ferdinand Šerbelj: Bistriški grad 

Št. obiskovalcev: 50 

 
27. 9. 2016 ob 12.00 
Lokacija: Kino Partizan 

dr. Sonja Ifko: Nomen est omen 
Št. obiskovalcev: 14 

 
27. 9. 2016 ob 18.00 

Lokacija: Mariborski grad – pritličje bastije 
Maruša Zorec: Naskov dvorec v Mariboru 
Št. obiskovalcev: 25 

 
28. 9. 2016 ob 18.00 

Lokacija: Mariborski grad – pritličje bastije 
Mateja Ravnik: Grad Marchburch 

Št. obiskovalcev: 40 

 
29. 9. 2016 ob 18.00 
Lokacija: Mariborski grad – pritličje bastije 

Mojca Gregorski in Mojca Meško: Dvorec 
Sternthal (Strnišče) 

Št. obiskovalcev: 23 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 objava v Mariborski kroniki – Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam, fakultetam in 
društvom po stacionarni in 

elektronski pošti 
 vabilo poslano obiskovalcem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 vabilo poslano medijem po 

elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 
objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
152 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 

 
 Večer, 16. 3. 2016, str. 19 (mbk): 

Pokrajinski muzej s Franzem Lisztom 
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MUSEOEUROPE 2016 
Evropa v času Franza Liszta 

otvoritev mednarodni znastveni simpozij 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
13. 10. 2016 od 9.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

strokovna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
dr. Valentina Bevc Varl, 
mag. Oskar Habjanič 

 

KRATEK OPIS: 
V okviru projekta Museoeurope 2016 je bil 
Pokrajinski muzej Maribor prizorišče 

mednarodnega znanstvenega simpozija z 
naslovom Evropa v času Franza Liszta.  
Zbrane so nagovorili Mirjana Koren, 

direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor,  
mag. Estera Cerar, predsednica ICOM 

Slovenija in Edit Szilágyiné Bátorfi, 

veleposlanica Republike Madžarske. Sledil 
je nastop Žana Milošiča Dundeka, dijaka 

Umetniške gimnazije Maribor, ki je na 
klavir zaigral Lisztovo Madžarsko 

raposodijo št. 2. Nato so učenci 3. razreda 
OŠ Miklavž na Dravskem polju predstavili 

svoj referat iz Malega simpozija 2015. 
Prireditev, ki jo je povezoval mag. Tadej 
Pungartnik, višji kustos Pokrajinskega 

muzeja Maribor, je bila prevajana v 
madžarski jezik. 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 

in ang - www.museum-mb.si 
 objava v Mariborski kroniki – Večer 

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam, fakultetam in 

društvom po stacionarni in 
elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 

simpozija po elektronski pošti 
 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 
 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
30 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglsi v časniku večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 

 
 Večer, 16. 6. 2016, str. 1 (kr): 

KULTURA: Liszt in druga lepa 

preteklost 
 Večer, 16. 6. 2016, str. 9 (Melita 

Forstnerič Hajnšek): Maribor se 
oddolžuje Lisztu 

 KAJ KJE KDAJ (Večer), oktober 

2010, str. 4: Franz Liszt, mala 
evropska turneja, mednarodna 

razstava 
 Večer, 14. 10. 2016, str. 9 (mh): 

Evropa v času Franza Liszta 
 

 www.pigac.si 
 www.mediaspeed.net  
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MUSEOEUROPE 2016 
Evropa v času Franza Liszta 

mednarodni znastveni simpozij 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
13. 10. 2016 in 14. 10. 2016  

od 9.00 do 16.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

strokovna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
dr. Valentina Bevc Varl 
mag. Oskar Habjanič 

 

KRATEK OPIS: 
V okviru projekta Museoeurope 2016 je bil 
Pokrajinski muzej Maribor prizorišče 

mednarodnega znanstvenega simpozija z 
naslovom Evropa v času Franza Liszta. 
Udeleženci mednarodnega simpozija iz 

Slovenije, Avstrije, Madžarske ter Hrvaške 
so predstavili 24 referatov. Predavanja so 

potekala v slovenskem in angleškem 
jeziku. 

Simpozij je potekal dva dni in je bil 
razdeljen na pet sklopov: 

I. Življenje in delo Franza Liszta 
II. Država/mesto in umetnost 

III. Ustvarjalni prostori 
IV. Umetnost in spol 
V. Mediji in umetnost 

Glavna moderatorja simpozija sta bila višji 
kustos Pokrajinskega muzeja Maribor 

mag. Oskar Habjanič in muzejska 
svetovalka Pokrajinskega muzeja Maribor 

dr. Valentina Bevc Varl. 
Izdan je bil e-zbornik z referati vseh 

udeležencev simpozija. Referati so 
objavljeni v angleščini, povzetki pa v 
slovenščini. 

 
ŠTEVILO OBISKOVALCEV 13. 10. 2016: 

30 

 
ŠTEVILO OBISKOVALCEV 14. 10. 2016: 
30 

 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  

 objava na spletni strani 
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 

in ang - www.museum-mb.si 
 objava v Mariborski kroniki – Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam, fakultetam in 
društvom po stacionarni in 

elektronski pošti 
 vabilo poslano obiskovalcem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava poslana medijem ob otvoritvi 

simpozija po elektronski pošti 
 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
60 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglsi v časniku večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 

 
 Večer, 16. 3. 2016, str. 19 (mbk): 

Pokrajinski muzej s Franzem Lisztom 
 Večer, 16. 6. 2016, str. 1 (kr): 

KULTURA: Liszt in druga lepa 
preteklost 

 Večer, 16. 6. 2016, str. 9 (Melita 
Forstnerič Hajnšek): Maribor se 

oddolžuje Lisztu 
 KAJ KJE KDAJ (Večer), oktober 

2010, str. 4: Franz Liszt, mala 

evropska turneja, mednarodna 
razstava 

 Večer, 14. 10. 2016, str. 9 (mh): 
Evropa v času Franza Liszta 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.museum-mb.si/
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MALI SIMPOZIJ 2016 
Dediščina okoli nas  

tradicionalna pedagoška prireditev 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – pritličje bastije 

 

KDAJ:  
18. 10. 2016 ob 9.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
učenci osnovnih šol 
učitelji in mentorji 

splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Drago Oman 

 

KRATEK OPIS: 
Mali simpozij je v letu 2016 nosil naslov 

Dediščina okoli nas. Vsebinsko smo ga 
navezali na osrednjo temo Dnevov 

evropske kulturne dediščine. Zbrane je 
pozdravila Mirjana Koren, direktorica 

Pokrajinskega muzeja Maribor, simpozij 
pa je povezoval Drago Oman, muzejski 
svetovalec Pokrajinskega muzeja Maribor. 

Na simpoziju so sodelovali učenci iz 
trinajstih osnovnih šol iz Maribora in 

okolice: OŠ Benedikt, OŠ Borcev za 
severno mejo Maribor, OŠ Draga Kobala, 

OŠ Duplek, OŠ Franceta Prešerna Maribor, 
OŠ Hajdina, OŠ Janka Padežnika Maribor, 

OŠ Kungota, OŠ Pesnica, OŠ Prežihovega 
Voranca Maribor, OŠ Selnica ob Dravi, OŠ 
Starše in OŠ Tabor I Maribor. V svojih 

referatih so predstavili dediščino okoli nas 
(igre, stavbe, običaje...). 37 učencev je 

pod vodstvom 17-ih mentoric pripravilo 
16 referatov. Referati smo objavlilii v 

bienalnem zborniku Male objave, ki je 
izšel v letu 2016. 

 
 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 

in ang - www.museum-mb.si 
 objava na spletni strani 

www.napovednik.com 
 www.pedagoskiprogrami.si  
 objava na spletni strani 

www.sraka.com 
 vabilo poslano ravnateljem 

mariborskih in okoliških osnovnih šol 
po stacionarni in elektronski pošti 

 vabilo poslano sodelujočim 
mentorjem po stacionarni in 

elektronski pošti 
 najava poslana medijem po 

elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
80 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.museum-mb.si/
http://www.napovednik.com/
http://www.pedagoskiprogrami.si/
http://www.sraka.com/
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MUZEJSKI KLUB 2016 
Glasba in družabni plesi v času pozne romantike 

tradicionalna andragoška prireditev 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
20. 10. 2016 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Mirjana Koren 

 

STROKOVNI SODELAVEC:  
Maja Hren Brvar 

 

KOORDINATOR 
PROJEKTA:  
Drago Oman 
 

KRATEK OPIS: 
Naslov teme petega srečanja Muzejskega 
kluba je bil Glasba in družabni plesi v času 
pozne romantike. Poznoromantično 

glasbeno obdobje je obdobje z bogato, 
barvito, flambojansko noto, kompleksnimi 

harmonijami in velikimi orkestri. Je hkrati 
čas vzpona glasbenega nacionalizma in 

čas velikih oper. Hkrati pa je to tudi 
obdobje družabnih plesov: valčka, 

poloneze, mazurke, polke in številnih 
drugih.  
Kustodinja Pokrajinskega muzeja Maribor 

Maja Hren Brvar je v predavanju odstrla 
velika imena glasbenega sveta in 

zanimive podrobnosti plesnih večerov in 
noči, tudi s pomočjo izbranih predmetov iz 

muzejske zbirke. 
Po končanem predavanju sta krajši 

glasbeni program izvedla tenorist Kian de 
Bonaldi in pianist Ivan Ferčič. 

 
 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer 
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 

in ang - www.pmuzej-mb.si 
 objava v Mariborski kroniki - Večer 

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam, fakultetam in 

društvom po stacionarni in 
elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava poslana medijem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava na facebook  strani – 

deljenje objav preko všečkov 
 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-
pohorje, o-sta, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
17 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 

 
 KAJ KJE KDAJ (Večer), oktober 

2010, str. 4: Franz Liszt, mala 

evropska turneja, mednarodna 
razstava 
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PEDAGOŠKA DELAVNICA 
predstavitev muzeja študentom likovne pedagogike 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – razstavišče 

 

KDAJ:  
28. 10. 2016 od 9.00 do 13.30 

 

CILJNA SKUPINA:  
Študenti likovne pedagogike Pedagoške 
fakulette v Mariboru 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
dr. Valentina Bevc Varl 

 

KRATEK OPIS: 
Dr. Janez Balažic  s Pedagoške fakultete v 
Mariboru pripeljal v naš muzej svoje 
študente. Študentom so  kustosi 

Pokrajinskega muzeja Maribor predstavili 
svoje delo v muzeju. 

 

 

 ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
11 
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MUZEJSKI KLUB 2016 
Samospevi – Po sledeh glasbenih mojstrov Benjamina Ipavca in Huga Wolfa 

tradicionalna andragoška prireditev 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
10. 11. 2016 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Mirjana Koren 

 

STROKOVNI SODELAVEC:  
mag. Tadej Pungartnik 

 

KOORDINATOR 

PROJEKTA:  
Drago Oman 
 

KRATEK OPIS: 
Naslov teme šestega srečanja Muzejskega 

kluba je bil Samospevi – Po sledeh 
glasbenih mojstrov Benjamina Ipavca in 

Huga Wolfa.  
Predavanje višjega kustosa Pokrajinskega 
muzeja Maribor mag. Tadeja Pungartnika 

je zajelo obdobje ob koncu 19. stoletja, 
ko sta ustvarjala Benjamin Ipavec in Hugo 

Wolf. Predavanje je odstrlo nekaj drobcev 
iz življenja dveh pomembnih skladateljev, 

ki sta se rodila na slovenskih tleh ter nam 
predstavilo družabno življenje tistega 

časa. 
Po končanem predavanju sta krajši 
glasbeni program izvedla tenorist Kian de 

Bonaldi in pianist Ivan Ferčič. 
 

 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer 

 objava na spletni strani 
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 

in ang - www.pmuzej-mb.si 
 objava v Mariborski kroniki - Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam, fakultetam in 
društvom po stacionarni in 

elektronski pošti 
 vabilo poslano obiskovalcem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava poslana medijem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava na facebook  strani – 

deljenje objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
25 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
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TA VESELI DAN KULTURE – DAN ODPRTIH VRAT 
javni vodeni ogledi razstav in otvoritev občasne razstave Mira Bencak – Zapisana plesu 

 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
3. 12. 2016 ob 10.00, 16.00 in 18.00  

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Maja Hren Brvar 

 

KRATEK OPIS: 
Na Ta veseli dan kulture–dan odprtih vrat 

smo odprli razstavo Mira Bencak–
Zapisana plesu in izvedli dve javni vodstvi 
po razstavah. Prvo vodstvo (ob 10. uri) je 

izvedla muzejska svetovalka 
Pokrajinskega muzeja Maribor dr. 

Valentina Bevc Varl, drugo (ob 16. uri) pa 
Drago Oman, muzejski svetovalec 

Pokrajinskega muzeja Maribor.  
Ob 18. uri pa smo v viteški dvorani 

mariborskega gradu pod naslovom Mira 
Bencak–Zapisana plesu  odprli razstavo  
plesnih oblek, čevljev in priznanj Mire 

Bencak, ki je bila v šestdesetih letih 20. 
stoletja mednarodno uveljavljena 

tekmovalka v standardnih in latinsko–
ameriških plesih. 

Zbrane je pozdravila direktorica 
Pokrajinskega muzeja Maribor Mirjana 

Koren. Razstavo je predstavila in hkrati 
povezovala prireditev Maja Hren Brvar, 
kustodinja Pokrajinskega muzeja Maribor. 

Otvoritevni govor je imela plesalka Mira 
Bencak, ki je donirala svoja oblačila in 

pokale Pokrajinskemu muzeju Maribor.  

 

 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 objava v Mariborski kroniki – Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam, fakultetam in 
društvom po stacionarni in 
elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 
razstave po elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 
objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
80 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 

 
 Večer, 2. 12. 2016, str. 17 (ank): 

Ta veseli dan kulture 
 Večer, 3. 12. 2016, str. 8 (ank, 

mh, pv): Vrata so odprta, vstopite 

 
 www.pigac.si 

 www.mediaspeed.net 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.museum-mb.si/
http://www.pigac.si/
http://www.mediaspeed.net/
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MUZEJSKI KLUB 2016 
Muzikal  

tradicionalna andragoška prireditev 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
8. 12. 2016 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Mirjana Koren 

 

STROKOVNI SODELAVEC:  
dr. Valentina Bevc Varl 

 

KOORDINATOR 

PROJEKTA:  
Drago Oman 
 

KRATEK OPIS: 
Na zadnjem srečanju Muzejskega kluba v 

letu 2016 je muzejska svetovalka 
Pokrajinskega muzeja Maribor dr. 

Valentina Bevc Varl predavala o muzikalu 
– obliki glasbenega gledališča, ki se je 
razvijala in preoblikovala od začetkov v 

drugi polovici 19. stoletja. Predstavila je 
značilnosti muzikala in zahteve njegove 

produkcije. Muzikal je predstavila kot 
obliko, ki zahteva vrhunsko pevsko, 

igralsko in plesno znanje. Predstavila je 
najpomembnejša prizorišča izvedbe 

muzikalov (Broadway, West End, …) in 
njihove najuspešnejšei odrske in filmske 
izvedbe. Ob koncu sta tenorist Kian de 

Bonaldi in pianist Ivan Ferčič prisotne z 
glasbo popeljala v čarobni svet muzikala. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer 

 objava na spletni strani 
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 

in ang - www.pmuzej-mb.si 
 objava v Mariborski kroniki - Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam, fakultetam in 
društvom po stacionarni in 

elektronski pošti 
 vabilo poslano obiskovalcem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava poslana medijem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 najava na facebook  strani – 

deljenje objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
21 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
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PREDNOVOLETNO DRUŽENJE  
plesni večer z Miro Bencak 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
9. 12. 2016 ob 18.00  

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 

PROJEKTA: 
Maja Hren Brvar 

 

KRATEK OPIS: 
Prednovoletno druženje, plesni večer z 
Miro Bencak smo ob iztekajočem se letu 

organizirali za naše zunanje sodelavce in 
redne obiskovalce Pokrajinskega muzeja 

Maribor. Zbrane je nagovorila in 
pozdravila direktorica Pokrajinskega 
muzeja Maribor Mirjana Koren, prireditev 

pa sta povezovala kustodinja Maja Hren 
Brvar in mag. Tadej Pungartnik, višji 

kustos Pokrajinskega muzeja Maribor. 
Ples je otvorila Mira Bencak s svojimi 

bivšimi varovanci, ki so se jim pridružili še 
ostali gostje. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 objava v Mariborski kroniki – Večer 

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam, fakultetam in 

društvom po stacionarni in 
elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 
razstave po elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 
 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
80 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.museum-mb.si/
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OGLEDNI DEPO STEKLA V GRAJSKI KAVARNI 
otvoritev stalne razstave 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Grajska kavarna 

 

KDAJ:  
22. 12. 2016 ob 12.00  

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 

PROJEKTA: 
dr. Valentina Bevc Varl 

 

KRATEK OPIS: 
Otvoritev stalne razstave je potekala v na 
novo odprti Grajski kavarni, kjer smo 

razstavili vzorčne kose stekla iz 
nekdanjega podjetja Steklarska nova iz 

Rogaške Slatine. Prireditev, ki jo je 
povezoval višji kustos Pokrajinskega 
muzeja Maribor mag. Tadej Pungartnik, je 

spremljal glasbeni program. Zbrane je 
pozdravila in nagovorila direktorica 

Pokrajinskega muzeja Maribor Mirjana 
Koren, razstavo je predstavila njena 

avtorica dr. Valentina Bevc Varl, odprl pa 
jo je Herman Pušnik, ravnatelj Prve 

gimnazije Maribor.   

 

 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 objava v Mariborski kroniki – Večer 

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam, fakultetam in 

društvom po stacionarni in 
elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 
razstave po elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 
 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
50 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 

 
 Večer, 20. 2. 2016, str. 4–5 (Petra 

Zemljič, Rozmari Petek, Slavica 

Pičerko Peklar, Nataša Gider): 
Skrivnost dobrega milijona je v 

doživetju 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.museum-mb.si/

