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Statistika  
 

ORGANIZIRANE PRIREDITVE, ODZIVI MEDIJEV IN OBISKOVALCEV, 
TRŽNO KOMUNICIRANJE 

 

 

 

Prireditve 
 

1. Število razstav 48 

2. Število muzejskih prireditev 40 

3. Število ponovitev muzejskih prireditev  261 

  
Skupaj: 

 
333 

 

 

Objave  
 

1. 
2. 
3. 
4. 

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

48 
4 

15 
2 

   

   

 Skupaj: 69 

 
 

Izdajateljska dejavnost 
 

  število naklada 

1. 
2. 

Katalog, monografija 
Zloženka 

2 
4 

510 
2.500 

    3. Letak 1 1.000 
4. CD 

 
Skupaj: 

2 
 

9 

104 
 

4.114 
    

    

Obiskovalci 
1. Stalne razstave (lokacija grad) 10 10.207 

2. Depo pohištva (lokacija Kino Partizan) 1 3.093 

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

17 129.729 

4. 
5. 

Občasne razstave (lokacija grad in kino Partizan) 
Muzejske prireditve 

20 
261 

 

36.119 
8.306 

    
 Skupaj:                                                                                       309 187.454 
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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 
dislocirana 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  
občasne gostujoče razstave 
SLEDI DAVNE PRETEKLOSTI – BRINJEVA GORA 
Z OKOLICO 
občasna razstava na gostovanju 
ZAKLADI POHORJA – STEKLARSTVO 
občasna razstava na gostovanju 
FRANZ LISZT, MALA EVROPSKA TURNEJA 
občasna medinstitucionalna razstava 

MIRA BENCAK – ZAPISNA PLESU 
občasna razstava 
LIKOVNI ZAPIS EKP PET LET KASNEJE 
občasna razstava 
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29 
 
 
 

30 
 
 

31 
 

32 
 

 
33 

 
 

34 
 

35 

 
 

36 
 

37 
 
 

38    
 

39  
 

40 
 
 

41 
 

42 
 

43 
 

44 
 

 
45 

 
 

 
 
 

OB 100. OBLETNICI ROJSTVA FRANA 
KOVAČIČA 
vitrina meseca 
 

MESEC MODE V MUZEJU – MODA IN 
ARHITEKURA 
občasna razstava 
OB 300. OBLETNICI ROJSTVA MARIJE TEREZIJE 
vitrina meseca 
MESEC MODE V MUZEJU – PLEČNIK VS. 
FABIANI 

občasna razstava 
VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2017 – 
STAVBNO OKRASJE 
občasna razstava 
MESEC MODE V MUZEJU – MODA IN MLADI 
občasna razstava 
OB 130. OBLETNICI ROJSTVA FRANA 

MINARIKA 
vitrina meseca 
DEBATA O KUHINJI – KITCHEN DEBATE 
občasna razstava 
GUGALNIK IDEJ – KUHARICA PRIDNA, ČEDNA 
JE VSE HVALE VREDNA 
občasna razstava 

KRUHA IN IGER – BREAD AND CIRCUSES 
občasna medinstitucionalna razstava 
OB 150. OBLETNICI SMRTI BENEDIKTA VIVATA 
občasna razstava 
ZSOLNAY – PRETKELOST, SEDANJOST, 
PRIHODNOST 
gostujoča občasna razstava 

OB 500. OBLETNICI REFORMACIJE 
občasna razstava 
OB 190- OBLETNICI ROJSTVA EDVARDA LINDA 
občasna razstava 
ESENCE 
občasna razstava 
OB 190. OBLETNICI ROJSTVA WILHELMA 
TEGETTHOFFA 

občasna razstava 
TRIJE POMEMBNI GOZDRAJI MED POHORJEM 
IN KOZJAKOM 
gostujoča 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 dopolnjena  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:  
10.207 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

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

letnemu poročilu 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 in 

2016). 

 
 

 www.pedagoskiprogrami.si  

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

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

 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:  
10.207 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

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

letnemu poročilu 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015 in 2016). 

 
 V soboto – priloga Večera, 16. 9. 

2017, str. 14–15 (Zvezdana Bercko): 
Ime Maribora so ponesli v svet 

 Večer v nedeljo, 24. 12. 2017, str. 
18–19 (Jurij Pivka, Roman Kaučič): 

Nekdaj prostor za bike, danes za 
svate 

 www.pedagoskiprogrami.si  

 www.soncni-
dom.si/2017/06/27/obiskali-

smo-pokrajinski-muzej-maribor 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.museum-mb.si/
http://www.pedagoskiprogrami.si/
http://www.soncni-dom.si/2017/06/27/obiskali-smo-pokrajinski-muzej
http://www.soncni-dom.si/2017/06/27/obiskali-smo-pokrajinski-muzej
http://www.soncni-dom.si/2017/06/27/obiskali-smo-pokrajinski-muzej
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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:  
10.207 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

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

letnemu poročilu 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015 in 2016). 

 
 V soboto, priloga Večera, 10. 6. 

2017, str. 24-25 (Melita Forstnerič 

Hajnšek): Vedrina, počitek in zmerno 
življenje 

 www.pedagoskiprogrami.si  
 www.soncni-

dom.si/2017/06/27/obiskali-
smo-pokrajinski-muzej-maribor 

 
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

http://www.museum-mb.si/
http://www.pedagoskiprogrami.si/
http://www.soncni-dom.si/2017/06/27/obiskali-smo-pokrajinski-muzej
http://www.soncni-dom.si/2017/06/27/obiskali-smo-pokrajinski-muzej
http://www.soncni-dom.si/2017/06/27/obiskali-smo-pokrajinski-muzej
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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:  
10.207 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih, 

četrtkih in sobotah (glej tudi Prilogo k 
letnemu poročilu 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015 in 2016). 
 
 Večer v nedeljo, 18. 1. 2017, str. 

18 (Sidarta):  Poštela, polna 
zakopanih zakladov 

 www.pedagoskiprogrami.si  

 

  

 
 

 

 
 

 
     

 
 

    

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

http://www.museum-mb.si/
http://www.pedagoskiprogrami.si/
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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:  
3.093 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih, 

četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi 
Prilogo k letnemu poročilu 2012, 2013, 

2014, 2015 in 2016). 

 
 www.pedagoskiprogrami.si  
 www.soncni-

dom.si/2017/06/27/obiskali-
smo-pokrajinski-muzej-maribor 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.museum-mb.si/
http://www.pedagoskiprogrami.si/
http://www.soncni-dom.si/2017/06/27/obiskali-smo-pokrajinski-muzej
http://www.soncni-dom.si/2017/06/27/obiskali-smo-pokrajinski-muzej
http://www.soncni-dom.si/2017/06/27/obiskali-smo-pokrajinski-muzej
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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 BISKOVALCEV: 
10.207 

 

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

Prilogo k letnemu poročilu 2012, 2013, 
2014, 2015 in 2016). 

 
 www.soncni-

dom.si/2017/06/27/obiskali-
smo-pokrajinski-muzej-maribor 
  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.museum-mb.si/
http://www.soncni-dom.si/2017/06/27/obiskali-smo-pokrajinski-muzej
http://www.soncni-dom.si/2017/06/27/obiskali-smo-pokrajinski-muzej
http://www.soncni-dom.si/2017/06/27/obiskali-smo-pokrajinski-muzej
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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 
muzejskih 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: 
602 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Glej Prilogo k letnemu poročilu 2013, 2014, 
2015 in 2016. 

 
 

 www.pedagoskiprogrami.si  
 
 

 

 

 
 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.museum-mb.si/
http://www.pedagoskiprogrami.si/
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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:  
10.207 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih, 

četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi Prilogo k 
letnemu poročilu 2014, 2015 in 2016).  

 
 

 Delo, 9. 12. 2017, str. 17 (Ženja 
Leiler): Po sedemdesetih letih še vedno 
strah in molk 

 www.pedagoskiprogrami.si 
 www.soncni-

dom.si/2017/06/27/obiskali-smo-
pokrajinski-muzej-maribor 

 
 

 
 

    

 
 

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.museum-mb.si/
http://www.pedagoskiprogrami.si/
http://www.soncni-dom.si/2017/06/27/obiskali-smo-pokrajinski-muzej
http://www.soncni-dom.si/2017/06/27/obiskali-smo-pokrajinski-muzej
http://www.soncni-dom.si/2017/06/27/obiskali-smo-pokrajinski-muzej
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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, 
keramika…). 
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:  
10.207 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih, 

četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi 
Prilogo k letnemu poročilu 2014, 2015 in 

2016). 

 
 
 www.pedagoskiprogrami.si  

 

 www.soncni-
dom.si/2017/06/27/obiskali-

smo-pokrajinski-muzej-maribor 
 

 
 

 

  

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.museum-mb.si/
http://www.pedagoskiprogrami.si/
http://www.soncni-dom.si/2017/06/27/obiskali-smo-pokrajinski-muzej
http://www.soncni-dom.si/2017/06/27/obiskali-smo-pokrajinski-muzej
http://www.soncni-dom.si/2017/06/27/obiskali-smo-pokrajinski-muzej
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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 poslanstvom 
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 in 2016. 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
1.505 
 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Glej tudi Prilogo k letnemu poročilu 2015 in 

2016. 
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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:  
10.207 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

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

letnemu poročilu 2016). 

 
 Večer, 3. 2. 2017, str. 16 (Andreja 

Kutin Lednik): Najprej razstava, šele 

nato kavarna 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.museum-mb.si/
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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:  
58.765 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Glej Prilogo k letnemu poročilu 2013, 2014, 
2015 in 2016. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.museum-mb.si/
http://www.napovednik.com/
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ_5vxqJvQAhVIXRQKHXcKBQ4QjRwIBw&url=http://www.slotrips.si/slo/galerija/232/Maribor&psig=AFQjCNG6FD3rBZpTEpbuwht8auHpeu3ecg&ust=1478768221259591
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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. Štiri etažni 
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:  
2.098 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Glej Prilogo k letnemu poročilu 2012, 2013, 
2014, 2015 in 2016. 

 
 Večer v nedeljo, 19. 2. 2017,  

str. 12 (Vid Kmetič): Maribor je 
večkrat pogorel do temeljev 
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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 plemenitih 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: 
176 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  
Glej Prilogo k letnemu poročilu 2013, 2014, 

2015 in 2016. 
 

 www.pedagoskiprogrami.si  
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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 
sedežem 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:  
290 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Glej Prilogo k letnemu poročilu 2014, 2015 

in 2016. 
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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 
srebrarskih 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:  
375 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  
Glej Prilogo k letnemu poročilu 2015 in 

2016.  
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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:  
2017 

 

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 kustosov in 
konservatorjev-restavratorjev. V letu 2017 

smo postavili naslednje razstave: 
 
 

 

 

TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 spletne strani domov za starejše 

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

 www.museum-mb.si 
 

 
 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
2.375 

 

 RAZSTAVE: 
IZ ŽIVLJENJA RIMLJANOV 
Avtor: Vesna Koprivnik 

DSO TEZNO:  
1. 1. – 27. 1. 2017 

Število obiskovalcev: 220 
SONČNI DOM POBREŽJE 
27. 1. – 31. 3. 2017 

Število obiskovalcev: 159 

 

TOBAČNI PRIPOMOČKI 
Avtor: dr. Valentina Bevc Varl. Maja Hren 

Brvar 
DSO TEZNO: 

27. 1. – 31. 3. 2017 
Število obiskovalcev: 220 

SONČNI DOM POBREŽJE: 
31. 3. – 16. 6. 2017 

Število obiskovalcev: 159 
DOM POD GORCO: 
16. 6. – 8. 9. 2017 

Število obiskovalcev: 150 

 

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

Pungartnik 
DOM POD GORCO: 

27. 1. – 31. 3. 2017 
Število obiskovalcev: 150 

DSO TEZNO:  
31. 3. – 16. 6. 2017 
Število obiskovalcev: 220 

SONČNI DOM POBREŽJE: 
1.1. – 27. 1. 2017 

Število obiskovalcev: 159 
 

PRIPOMOČKI ZAKUHO IN 
SHRANJEVANJE ŽIVIL 
Avtor: Irena Porekar Kacafura 
SONČNI DOM POBREŽJE:  

16. 6. – 8. 9. 2017 
Število obiskovalcev: 159 
DOM POD GORCO: 

8. 9. – 31. 12. 2017 
Število obiskovalcev: 150 

 

DENAR IN PREDMETI POVEZANI 

Z DENARNIŠTVOM 
Avtor: mag. Oskar Habjanič 

DOM POD GORCO: 
1. 1. – 27. 1. 2017 

Število obiskovalcev: 150 
 

LONČENE IN STEKLENE POSODE 
IZ RIMSKE DOBE 
Avtor: Vesna Koprivnik 
DOM POD GORCO:  
31. 3. – 16. 6. 2017 

Število obiskovalcev: 150 
SONČNI DOM POBREŽJE 

16.6. – 15. 12. 2017 
Število obiskovalcev: 159 

 

  

MARIBOR IN LJUDJE V STARIH 
FOTOGRAFIJAH/1. DEL 
Avtor: Drago Oman 
SONČNI DOM POBREŽJE:  

1. 1. – 8. 9. 2017 
Število obiskovalcev: 159 
DOM POD GORCO: 

8. 9.  – 31. 12. 2017 
Število obiskovalcev: 150 

 

 

MARIBOR IN LJUDJE V STARIH 
FOTOGRAFIJAH/2. DEL 
Avtor: Drago Oman 
DOM POD GORCO:  

1. 1. – 8. 9. 2017 
Število obiskovalcev: 150 

SONČNI DOM POBREŽJE:  
8. 9. – 31. 12. 2017 
Število obiskovalcev: 159 

  
IZBRANOST NA PRAZNIČNI MIZI  
Avtor: Vesna Koprivnik, Irena Porekar 
Kacafura 

SONČNI DOM POBREŽJE:  
15. 12. – 31. 12. 2017 

Število obiskovalcev: 159 

 

V NOČI TEMNI MEHKO LUČ 
PRIŽGIMO 
Avtor: Vesna Koprivnik, Irena Porekar 
Kacafura 

DOM POD GORCO:  
15. 12. – 31. 12. 2017 
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:  
26.243  

 

OBJAVE V MEDIJIH:  
Glej Prilogo k letnemu poročilu 2013, 2014, 
2015 in 2016.  
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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 brusilcev 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:  
27.650 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  
Glej Prilogo k letnemu poročilu 2016.  
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FRANZ LISZT, MALA EVROPSKA TURNEJA 
občasna medinstitucionalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad - palacij 

 

KDAJ:  
od 16. 6. 2016 dalje 

 

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:  
10.207 

 

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 in 
Prilogo k letnemu poročilu 2016). 
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MIRA BENCAK – ZAPISANA PLESU 
občasna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
(3. 12. 2016) – 31. 1. 2017 

 

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:  
377 

 

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 in Prilogo k letnemu 

poročilu 2016). 
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LIKOVNI ZAPIS EPK MARIBOR 2012 PET LET KASNEJE 
občasna gostujoča razstava  

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Grajska kavarna 

 

KDAJ:  
9. 2. 2017– 28. 2. 2017 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju z 
Umetniško domačijo SORAJ 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Sonja in Rado Jerič 

 

KRATEK OPIS: 
Razstavljena so bila likovna dela 73 
umetnikov, ki so v okviru EPK Maribor 2012 

sodelovali v programu Artas. V okviru 
taborov Artas so se oblikovale tri zbirke: 

Zlati fundus, Viteška zbirka in Žrtvene 
slike. Na razstavi v Grajski kavarni so bila 

dela iz zbirke Zlati fundus. O izboru likovnih 
del za Zlati fundus so odločali Nina Jeza, 
Franc Obal, Maja Vuksanović in Mario 

Berdič. 
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:  
230 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih, 

četrtkih in sobotah v času trajanja razstave 
(glej tudi otvoritev razstave Likovni zapis 
EPK Maribor 2012 pet let kasneje). 

  
 Večer, 3. 2. 2017, str. 11 (mšt, 

mbk): Ob kulturnem prazniku 
 Suzy-Priloga Slovenskih novic, 

17. 2. 2017, str. 64 (Marko Pigac): 
EPK 2012 pet let pozneje 

 www.pigac.si 
 www.mediaspeed.net  

 

  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

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


 

    
Priloga k letnemu poročilu 2017 

29 

 

 

VITRINA MESECA 

Ob 150. obletnici rojstva Frana Kovačiča 
občasna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad - recepcija 

 

KDAJ:  
24. 3. 2017 – 13. 5. 2017 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor  

 

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

KRATEK OPIS: 
V prostoru recepcije pri vhodu v stalno 

razstavo smo z Vitrinami aktualno 
obeležili jubileje oseb in dogodkov, 

pomembnih za Maribor.  
S prvo vitrino smo obeležili 150. obletnico 

rojstva dr. Frana Kovačiča (25. 3. 1867, 
Veržej), na pobudo katerega je bilo leta 

1903 v Mariboru ustanovljeno Zgodovinsko 
društvo za slovensko Štajersko, ki je leta 
1909 odprlo svoj muzej v prostorih 

Narodnega doma. Kovačič se je uveljavil 
kot izjemen erudit svojega časa, zavezan 

slovenski besedi. Leta 1917 je prevzel 
uredništvo Časopisa za zgodovino in 

narodopisje, leta 1911 pa je postal 
predsednik Zgodovinskega društva za 

slovensko Štajersko. V času mirovnih 
pogajanj v Parizu leta 1919 je bil član 
diplomatske delegacije SHS kot izvedenec 

za Štajersko. Umrl je 19. 3. 1939 v 
Mariboru, kjer je tudi pokopan 

 
Razstavili smo: 

-listino iz leta 1928 o častnem članstvu dr.    
 F. Kovačiča v Zgodovinskem društvu za   

 slovensko Štajersko, 
-inventarno knjigo Zgodovinskega društva  
 za slovensko Štajersko, 1907-1919, 

-ČZN iz posesti dr. Franca Kovačiča, 
-prstan dr. F. Kovačiča, dar Muzejskega   

 društva Maribor ob 70-letnici njegovega  
 rojstva, 

-fotografijo Odbora Zgodovinskega in  
 Muzejskega društva v Mariboru, 1928. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 

in ang - www.museum-mb.si 
 objavljanje na drugih spletnih 

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

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV: 
1.024  
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 
 

 

  

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


 

    
Priloga k letnemu poročilu 2017 

30 

 

 
 

MESEC MODE V MUZEJU 

 Moda in arhitektura 
občasna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – grajsko stopnišče, 
palacij, nadstropje bastije 

 

KDAJ:  
11. 5. 2016 – 30. 6. 2017 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Maja Hren Brvar 

 

KRATEK OPIS: 
Mesec mode v muzeju smo letos posvetili 
prepletu mode in arhitekture. Arhitekura je 

motivacija in inspiracija številnim modnim 
oblikovalcem. 
V osrednjem delu so bila na grajskem 

stopnišču na ogled oblačila in modni 
dodatki iz zbirke Pokrajinskega muzeja 

Maribor iz obdobja od tridesetih do 
sedemdesetih let 20. stoletja.  

Oblačilom iz muzejske zbirke so se na 
grajskem stopnišču, v prostorih palacija in 

v nadstropju bastije pridružile še sodobne 
kolekcije in modni dodatki in sicer: 
-Amela Hrustić: Kolekcija Platon – kolekcija 

petih oblačil, okrašenih z geometrijskimi 
oblikami, predstavlja diplomski projekt 

avtorice na Akademiji za likovne umetnosti 
v Sarajevu, 

-Nelizabeta: Modulart&Infinity Dress – 
oblikovalka Neli Štrukelj je razstavila torbe 

iz modularnih enot, ki jih je s pomočjo 
računalniškega programa oblikovala v 
tridimenzionalno formo,  

-Petra Bole: Arhitektura in nakit -  
razstavljena je bila serija umetniškega 

nakita, ki je primerljiv s skulpturami v 
manjšem merilu in predstavlja neke vrste 

mikro arhitekturo. 
Ob razstavi in dogodkih je izšla tudi 

zloženka v nakladi 500 izvodov. 
 

 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:  
1.848 

 

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, 10. 5. 2017, str. 9 (Jasmina 

Cehnar): Spojili so modo in 
arhitekturo 

 Suzy-Priloga Slovenskih novic, 
19. 5. 2017, str. 63 (Marko Pigac): 
Mesec mode v muzeju 

 www.sta.si (18. 5. 2017) 
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VITRINA MESECA 

Ob 300. obletnici rojstva Marije Terezije 
občasna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad - recepcija 

 

KDAJ:  
13. 5. 2017 – 9. 6. 2017 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor  

 

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

Habjanič 

 

KRATEK OPIS: 
Drugo vitrino v nizu Vitrina aktualno smo 

posvetili 300. obletnici rojstva Marije 
Terezije. 

Marija Terezije (roj. 13. 5. 1717, umrla 29. 
11. 1780) je zavladala po smrti svojega 
očeta Karla VI. oktobra leta 1740. Dobo 

Marije Terezije in njenih sinov, Jožefa in 
Leopolda, označujemo za obdobje 

razsvetljenega absolutizma. To je bil čas, 
ko so bili položeni temeljeni sodobne 

Srednje Evrope. Reformirala je sodstvo, 
upravo, šolstvo, vojsko. Zgodovinopisje in 

življenjepisci jo orisujejo kot zgled žene in 
nežne, skrbne matere, kot modro in milo, 

zaradi bojev z močnejšimi nasprotniki pa 
tudi kot mlado in domoljubno junakinjo.  
Ohranjene podobice iz 18. stoletja 

povezujejo lastnike mariborskega gradu 
grofe Brandis z dvorom na Dunaju v času 

Marije Terezije. Grofica Brandis je bila 
namreč vzgojiteljica nekaterim hčeram 

Marije Terezije. 
Razstavili smo tri podobice s podpisi Marije 

Terezije in njenih hčera: 
-podobico mariazellske Matere božje ter  
 posvetilom in podpisom Marije Terezije,  

 1767, 
-podobico mariazellske Mater božje ter  

 posvetilom in podpisom Marije Amalije,   
 1765, 

-podobico s sv. Barbaro in posvetilom in   
 podpisom Marije Elizabete, 1781. 

 
  
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 objava na spletni strani 

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

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

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV: 
720  
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MESEC MODE V MUZEJU 

 Plečnik vs. Fabiani 
občasna medinstitucionalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
19. 5. – 30. 6. 2017 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  

PROJEKTA:  
Maja Hren, Irena Rojs, Tanja Devetak  

 

KRATEK OPIS: 
 
Na razstavi, ki ji bila na ogled v okviru 
projekta Mesec mode v muzeju, sta se 

predstavili dve oblikovalki. 
 
Irena Rojs je avtorica kolekcije, ki jo je 

poimenovala Plašči Plečnikovih stolov in je 
nastal ob 50. obletnici Plečnikove smrti v 

okviru študijskega projekta 4. letnika 
študija Oblikovanja tekstilij in oblačil v 

Ljubljani leta 2007. Avtorica je navdih za 
kolekcijo iskala v Plečnikovi domači hiši v 

Trnovem. Kolekcijo je oblikovalka leta 
2016 podarila Pokrajinskemu muzeju 
Maribor. 

 
Tanja Devetak je razstavila kreacije, ki jih 

je poimenovala F2 (Fabiani Fashion). 
Navdih zanje je poiskala v izbranih 

arhitekturnih in urbanističnih rešitvah 
Maksa Fabianija v Ljubljani: Hribarjevo, 

Bambergovo in Krisparjevo hišo, Jakopičev 
paviljon, Mladiko in Miklošičev park. 

Arhitekturne strukture so prenesene v 
tekstilne konstrukcije z uporabo različnih 
tehnik modelacij form in z oblikovanimi 

vzorci. 

 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:  
364 

 

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, 10. 5. 2017, str. 9 (Jasmina 

Cehnar): Spojili so modo in 
arhitekturo 
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VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2017  

 Stavbno okrasje 
občasna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – pritličje bastije 

 

KDAJ:  
23. 5. 2017 – 10. 9. 2017 

 

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 – Stavbno okrasje je bil 

tematsko povezan s Plečnikovim letom, v 
katerem mineva 60 let smrti izjemnega 
slovenskega arhitekta. 

 
Učence smo vprašali, ali v kraju, kjer živijo, 

kaka stavba priteguje njihovo pozornost in 
jih povabili, da izdelajo likovna dela, ki 

bodo predstavila te stavbe oz. njihove 
detajle. Našemu povabilu se je odzvalo 212 

učencev iz devetih osnovnih šol. Ustvarili 
so 206 likovnih del. Sodelovali so učenci iz 

naslednjih osnovnih šol:  
OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor 
OŠ Franceta Prešerna Maribor 

OŠ Gustav Šiliha Laporje 
OŠ Leona Štuklja Maribor 

OŠ Ludvika Pliberška Maribor 
OŠ Malečnik 

OŠ Martina Konšaka Maribor 
OŠ Prežihovega Voranca Maribor 

OŠ Toneta Čufarja 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 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:  
3.448 

 

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 2017 – Stavbno 
okrasje) 

 
 www.pedagoskiprogrami.si  
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MESEC MODE V MUZEJU 

Moda in mladi 
občasna medinstitucionalna razstava 

 

 
LOKACIJA:  
Mariborski gard - palacij 

 

KDAJ:  
26. 5. – 30. 6. 2017 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  

PROJEKTA:  
Maja Hren Brvar 

 

KRATEK OPIS: 
V okviru projekta Mesec mode v muzeju so 
na razstavi Moda in mladi svoje kreacije 

razstavili: 
 

-dijaki Srednje šole za oblikovanje Maribor 
pod mentorstvom Alenke Lukič; dijaki so 

navdih za svoje kreacije dobili na ogledu 
razstav in instalacij različnih držav v okviru 

Arhitekturnega bienala v Benetkah, 
 
-študenti 1. letnika Fakultete za dizajn 

(smer tekstilije in oblačila), ki so pod 
mentorstvom Tanje Devetak in Inge Kalan 

Lipar oblikovali kolekcijo oblačil Človek z 
gospodom P.  

 
-študenti Fakultete za strojništvo (Katedra 

za tekstilne materiale in oblikovanje), ki so 
pod mentorstvom dr. Sonje Šterman, dr. 
Andreje Rudolf in Sile Kreševič navdih za 

svoje kreacije poiskali v Plečnikovi 
arhitekturi. 

 
 

 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:  
1.129 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih, 
četrtkih in sobotah v času trajanja razstave 
(glej tudi otvoritev razstave Moda in 

mladi). 

 
 Večer, 10. 5. 2017, str. 9 (Jasmina 

Cehnar): Spojili so modo in 

arhitekturo 
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VITRINA MESECA 

Ob 130. obletnici rojstva Franca Minařika 
občasna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad - recepcija 

 

KDAJ:  
9. 6. 2017 – 24. 8. 2017 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor  

 

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

Habjanič, Drago Oman 

 

KRATEK OPIS: 
Tretjo vitrino v nizu Vitrina aktualno smo 

posvetili 130. obletnici rojstva Franca 
Minařika. 

Franc Minařik (roj. 9.6. 1887, umrl 9. 6. 
1972) je bil zgodovinar farmacije in 
mariborski lekarnar. Je avtor številnih del, 

med njimi tudi temeljnega delo o zgodovini 
steklarstva na Pohorju Pohorske steklarne 

iz leta 1967. Rojen je bil na Smolniku pri 
Rušah, kjer je bil njegov oče ravnatelj 

steklarne. Sprva je vodil lekarno na Bledu, 
leta 1927 pa odkupil Mestno lekarno pri 

kraljevem orlu na Glavnem trgu v 
Mariboru. Svoje življenje je posvetil delu v 

lekarni in zavzetemu raziskovanju 
zgodovine farmacije, za kar je bil večkrat 
visoko odlikovan. Na njegovo pobudo in ob 

sodelovanju Slovenskega farmacevtskega 
društva je bila leta 1957 v Pokrajinskem 

muzeju Maribor urejena stalna lekarniška 
razstava. 

Razstavili smo: 
-portret F. Minařika 

-tri plakete, ki jih je Minařik prejel za svoje 
delo (Schelenzovo, Winklerjevo in 
Ferchlovo). 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 objava na spletni strani 

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

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

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV: 
2.467  
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DEBATA O KUHINJI – KITCHEN DEBATE 
občasna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Kino Partizan, Mariborski grad – prostori 

stalne razatve in Grajske kavarne 

 

KDAJ:  
9. 6. - 30. 12. 2017 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  

PROJEKTA:  
Dr. Mirjana Koren 
 

 

KRATEK OPIS: 
Razstava predstavlja zaključek raziskave o 
podpohorskih lesarskih obratih. 

Razstavljeni so kuhinjsko pohištvo, 
pripomočki, posodje in tekstil iz zbirk 

Pokrajinskega muzeja Maribor, posamezne 
eksponate pa so posodili Tolminski muzej, 
Matej Masič, Muzej narodne osvoboditve 

Maribor, Spielzeugmuseum (Lydia Bayer) 
Nürnberg (Nemčija), Universität für 

angewandte Kunst, Wien (Avstrija) in 
Alimentarium, Vevey (Švica). Razstavljeno 

gradivo izvira iz 17. do 20. stoletja. 
Razstavo dopolnjuje predstavitev izbranih 

živil, pripovedi pričevalcev Ivana 
Gabrovca, Darje Gostenčnik, Irene Kajnč, 

Ivanke Koprivnik. Štefke Kučan, Uroša 
Mencingerja in dr. Svetlane Slapšak pa 
posamezni vsebinski sklop zaokrožijo s 

svojo osebno zgodbo.  
Osrednji del razstave je postavljen v Kinu 

Partizan, manjše enote pa so na ogled v 
Grajski kavarni ter stalnih razstavah 

Začetki ter Med bliščem in bedo srednjega 
veka. 

b razstavi, ki jo je oblikoval Center za 
raziskave dizajna, je izšla 43. številka 
Muzejskih listov v nakladi 500 izvodov. 

 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:  
3.041 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih, 
četrtkih in sobotah v času trajanja razstave 
(glej tudi otvoritev razstave Debata o 

kuhinji – Kitchen debate). 

 
 V soboto - priloga Večera, 10. 6. 

2017, str. 22–23 (Zvezdana Bercko): 

Središče doma je vedno v kuhinji 
 Kvadrati – priloga Večera, 19. 6. 

2017, str. 30 (Sanja Verovnik): 
Podoba se spreminja, vloga pa ne 

 ICOM Srbija, štev. 7, 2017, str. 37 
(Tamara Ognjević): Muzejske debate 
o kuhinii 

 www.soncni-
dom.si/2017/27/obiskali-smo-

pokrajinski -muzej-maribor 
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GUGALNIK IDEJ  

Kuharica pridna, čedna je vse hvale vredna  
občasna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Kino Partizan – Depo pohištva 

 

KDAJ:  
15. 6. 2017 – 8. 11. 2017 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Dr. Mirjana Koren 

 

KRATEK OPIS: 
Letošnji Gugalnik idej se je tematsko 
navezal na razstavo Debata o kuhinji-
Kitchen debate. Avtorja Tanja Devetak in 

Eduard Čehovin sta uporabila upodobitve 
na starih kuhinjskih stenskih krpah kot 

inspiracijo za svoje delo. Like štirih žensk 
in moškega, upodobljenih na starih 

stenskih krpah, sta izvzela iz originalne 
celote in družbenega konteksta ter jih v 

posodobljeni različici prostorsko umestila v 
depo pohištva v realnem velikostnem 
razmerju človeka. Poleg likov v prostoru 

visijo tudi šaljivi, poučni in tudi vzgojni 
napisi, ki so preoblikovana besedila iz 

vezenih stenskih.  
 

  
 

 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:  
2.098 

 

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

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

– Kuharica pridna, čedna je vse hvale 
vredna). 
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KRUHA IN IGER – BREAD AND CIRCUSES 
občasna medinstitucionalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – grajska klet v palaciju 

 

KDAJ:  
16. 6. 2017 – 31. 12. 2017 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor, Pokrajinski 
muzej Ptuj-Ormož 

 

AVTOR/VODJA  

PROJEKTA:  
Mojca Vomer Gojkovič, Ivan Žižek 

 

KRATEK OPIS: 
Vsebinsko se razstava povezuje z razstavo 

Debata o kuhinji – Kitchen debate. 
Razstavljeno je rimsko shrambno, 
kuhinjsko in namizno posodje ter 

pripomočki za pripravo jedi. Nakazani so 
posamezni ambienti – triklinij, kuhinja, 

shramba. Razstavna besedila seznanjajo 
tudi s prehranjevalnimi navadami 

Rimljanov, izpostavljeno živilo pa je med. 
Razstavo dopolnjuje video, v katerem dr. 

Svetlana Slapšak pripoveduje o kuhinji, 
načinu priprave hrane in prehranjevalnih 
navadah pri starih Rimljanih.  

Razstavljeno gradivo je iz Pokrajinskega 
muzeja Ptuj-Ormož. 

 

 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:  
5.175 

 

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

četrtkih in sobotah v času trajanja razstave 
(glej tudi otvoritev razstave Kruha in iger – 

Bread and Circuses). 
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VITRINA MESECA 

Ob 150. obletnici smrti Benedikta Vivata 
občasna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad - recepcija 

 

KDAJ:  
24. 8. 2017 – 24. 10. 2017 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor  
 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Dr. Valentina Bevc Varl, mag. Oskar 
Habjanič, Drago Oman 

 

KRATEK OPIS: 
Četrto vitrino v nizu Vitrina aktualno smo 
posvetili Benedictu Vivatu ob 150. obletnici 

njegove smrti. 
Benedikt Vivat se je rodil 21. marca 1786, 

očetu Johanu, steklarju in mami Johani. 
Družina je živela v Smolniku, kjer je 

delovala steklarna, v kateri je bil zaposlen 
Benediktov oče. Steklarskega znanja se je 

učil v steklarni Rakovec pri Vitanju, kjer se, 
star komaj 31 let, že omenja kot direktor. 
Leta 1825 je kupil steklarno Langersvald, 

leta 1833 pa steklarno pod Klopnim vrhom, 
v kateri pa je proizvodnjo kmalu opustil. 

Kmalu zatem je zgradil reprezentativno 
steklarno Benediktov dol v kraju Smolnik 

pri Rušah. Sredi 19. stoletja so Vivatove 
steklarne prerasle v ene najpomembnejših 

steklarn na Štajerskem. Izdelke so 
prodajale v Italijo, Turčijo, Egipt in Grčijo. 
Vivat je svoje izdelke razstavil na svetovnih 

razstavah leta 1851 v Londonu in leta 1855 
v Parizu. Proizvodnjo v Langersvaldu je 

opustil leta 1864, tri leta zatem je v starosti 
81 let umrl. S proizvodnjo v Benediktovem 

dolu je nadaljeval njegov sin Edvard, ki pa 
je leta 1872 umrl star komaj 46 let.  

Steklarno je od Edvardove vdove Marije in 
dedičev leta 1873 odkupil lastnik 
gospoščine Fala baron Runo von 

Kettenburg. Leta 1875 jo je prevzel 
Giovanni Zabeo, 7. maja 1892 pa je bila 

steklarna dokončno opuščena. 
Razstavili smo: 

-pokal, steklarna Langersvald, 1840 
-steklenica (čutara), steklarna  

 Langersvald, 1840 
-E. Lind: Steklarna Benediktov dol, olje na 
platnu, sredina 19. stol. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 objava na spletni strani 

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

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

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV: 
 1.854 
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ZSOLNAY – PRETEKLOST, SEDANJOST, PRIHODNOST 
občasna gostujoča razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – nadstropje palacija 

 

KDAJ:  
16. 9. 2017 –29. 10. 2017  

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor, Balassijev 

inštitut-Kulturni center Veleposlanisštva 
Madžarske in Kulturna četrt Zsolnay 

 
 

KRATEK OPIS: 
Razstavljeni so bili izdelki Tovarne 

porcelana Zsolnay (ustanovljena 1853) iz 
obdobja historizma in secesije iz zasebnih 

zbirk iz Pecsa, iz galerije Art Deco in iz 
zbirke Družine Farago. Razstavljeni so bili 

tudi sodobni izdelki Tovarne porcelana 
Zsolnay ter razvojni poizkusi, usmerjeni v 
prihodnost. Na razstavi je bil predstavljen 

tudi projekt Kulturna četrt Zsolnay, ki je z 
obnovo razpadajočih tovarniških in 

stanovanjskih objektov ustvarila več 
funkcionalni kulturni prostor, ki trenutno 

predstavlja najbolj obiskano turistično 
atrakcijo mesta Pecs. Pretekla podoba 

tovarne in sedanji ambient Kulturne četrti 
Zsolnay sta na razstavi predstavljena s 

fotografijami.   

 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:  
1.200 

 

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

(glej tudi otvoritev razstave Zsolnay – 
preteklost, sedanjost, prihodnost). 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

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


 

    
Priloga k letnemu poročilu 2017 

41 

 

 

VITRINA MESECA 

Ob 500. obletnici reformacije 
občasna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad - recepcija 

 

KDAJ:  
24. 10. 2017 – 27. 11. 2017 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor  

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Dr. Valentina Bevc Varl, mag. Oskar 
Habjanič, Drago Oman 

 

KRATEK OPIS: 
Peto vitrino v nizu Vitrina aktualno smo 
posvetili 500. obletnici reformacije. V njej 

smo razstavili železni rapir s pozlačenim 
rokoščitom, ki izvira z nekdanjega 

protestantskega pokopališča pri Betnavi.  
 

Moč cerkvene države, pretirano razkošje, 
velikanske cerkvene posesti in obsežni 
samostani ter lakota po materialnih 

dobrinah so cerkev pripeljali v krizno 
obdobje in odtujitve od vernikov. Svoje 

nezadovoljstvo cerkvene politike je 31. 
oktobra 1517 z objavo 95-tih tez izrazil 

wittenberški profesor in avguštinski menih 
Martin Luter (1483–1546). Lutrove teze so 

se v tiskani obliki naglo razširile, svoje 
podpornike pa je našel predvsem med 
plemstvom, ki so zahtevali svobodo 

veroizpovedi na svojem ozemlju. S 
sprejetjem augsburškega verskega miru l. 

1555 je bil protestantizem tudi uradno 
priznan.  

Na slovenskem Štajerskem sta bili 
najpomembnejši središči protestantizma v 

dvorcu Betnava pri Mariboru 
(protestantsko pokopališče, hiša za 

predikanta, molilnica in šola), ki je bil v 
lasti družine Herberstein ter Radgona, kjer 
so prvi protestantski pridigarji, meščani in 

mestni svetniki zavedeni že v 20. letih 16. 
st. Leta 1572 je bila protestantskemu 

plemstvu dovoljena svoboda vesti in 
bogoslužja, imenovanje predikatov ter 

ustanovitev šol in cerkva na svojem 
ozemlju. Nekaj let pozneje se ta pravica 

razširi še na meščane in deželna glavna 
mesta.  
Protestantsko pokopališče pri Betnavi so 

sicer leta 1600 uničili, najdbe s tega 
pokopališča, ki jih hrani Pokrajinski muzej 

Maribor pa pričajo, da so ga Herbersteini 
uporabljali še najmanj do leta 1636. 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 

in ang - www.museum-mb.si 
 objavljanje na drugih spletnih 

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

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV: 
670 
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VITRINA MESECA 

Ob 190. obletnici rojstva Edvarda Linda 
občasna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad - recepcija 

 

KDAJ:  
27. 11. 2017 – 9. 12. 2017 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor  

 

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

Habjanič, Drago Oman 

 

KRATEK OPIS: 
Šeesto vitrino v nizu Vitrina aktualno smo 

posvetili mariborskemu slikarju Edvardu 
Lindu ob 190. obletnici njegovega rojstva.  

Edvard Lind se je rodil 28. novembra 1827 
v Hamburgu. V sredini 50-ih let 19. stoletja 
se je preselil v Maribor, kjer se je uveljavil 

kot osrednji portretist mariborskih 
meščanov. Med njegovimi deli izstopajo 

portreti obrtnikov, politikov, nosilcev 
kulturnega življenja, neprecenljive pa se 

tudi njegove vedute mesta Maribor in 
Vivatove steklarne v Lobnici. Med 

njegovimi deli velja izpostaviti portrete 
mariborskih županov Andreja Tappeinerja 

in Matije Reiserja, zakonskih parov  
Scherbaum in Staudinger, med 
posamezniki naj omenimo portrete 

Romana Pachnerja, Jožefa Bancalarija, 
avstrijskega politika Konrada Seidla, škofa 

Jakoba Maksimiljana Stepišnika in mnogo 
drugih. Umrl je v Mariboru, 13. februarja 

1904. 
Razstavili smo dve njegovi deli: 

-avtoportret s konca 19. stoletja, 
-staro mariborsko gledališče, 1860. 

 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 

 objavljanje na drugih spletnih 

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

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
389 
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ESENCE 
občasna medinstitucionalna razstava 

 
 

 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – stalne razstave Začetki, 

ars pharmaceutica-Umetnost lekarništva, 
Med bliščem in bedo srednjega veka in 

Kiparstvo-Depo 

 

KDAJ:  
9. 12. 2017 – 8. 1. 2018 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor in 

GuestRoomMaribor/SobaZaGoste (Pekarne 
Magdalenska mreža) 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Simon Žlahtič in Ina Sangenstedt 

 

KRATEK OPIS: 
Razstava je rezultat enomesečnega 

rezidenčnega bivanja v okviru 
GuestRoomMaribor/SobaZaGoste (Pekarne 
Magdalenska mreža) berlinske  umetnice 

Ine Sangenstedt in je bila realizirana v 
sodelovanju s Pokrajinskim muzejem 

Maribor. V procesu izdelave razstavljenih 
del je umetnica sodelovala tudi z Oddelkom 

za likovno umetnost PF UM.  
Razstavljena dela reinterpretirajo 

muzejske eksponate, ki jih je avtorica 
izbrala na stalnih razstavah Začetki, Ars 

pharmaceutica-Umetnost lekarništva, Med 
bliščem in bedo srednjega veka in 
Oglednim depojem kiparstva. 

 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:  
469 
 

OBJAVE V MEDIJIH:  

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

poročilu 2015). 
 

 SobaZaGosteMaribor/GuestRoom
Maribor 2015-2017, Maribor 2017, 

str. 84–87 (Irena Borič): Ina 
Sangenstedt 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

Ob 190. obletnici rojstva Wilhelma Tegetthoffa 
občasna razstava 

 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad - recepcija 

 

KDAJ:  
22. 12- 2017 – 31. 12. 2017 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor  

 

AVTOR/VODJA  

PROJEKTA:  
Dr. Valentina Bevc Varl, mag. Oskar 
Habjanič 

 

KRATEK OPIS: 
Sedmo vitrino v nizu Vitrina aktualno smo 
posvetili Wilhelmu Tegetthoffu ob 190. 

obletnici njegovega rojstva.  
Wilhelm Tegetthoff se je rodil se je 23. 
decembra 1827 v Mariboru. Normalko in 

gimnazijo je obiskoval v Mariboru, 
mornariško kadetnico pa v Benetkah. Kot 

mlad kadet je v glavnem plul po Jadranu in 
Sredozemlju, leta 1855 je prevzel 

poveljstvo nad parnikom Taurus, s katerim 
je v času Krimske vojne plul po Donavi. 

Leta 1862 je bil imenovan za poveljnika 
fregate Novara, istega leta pa prevzel 
poveljstvo nad avstrijsko floto, ki je v 

Sredozemlju opazovala grško krizo. V 
spopadu med Nemško zvezo in Dansko se 

je 9. maja 1864 izkazal v bitki pri 
Helgolandu, poleti 1866 pa je premagal 

italijansko vojno mornarico v bitki pri Visu. 
Po izjemnih vojnih zaslugah je leta 1868 

postal poveljnik avstrijske vojne 
mornarice, naslednje leto se je s cesarjem 

Francem Jožefom udeležil otvoritve 
Sueškega prekopa. Umrl je 7. aprila 1871 
na Dunaju. 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 objava na spletni strani 

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

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-

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

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV: 
556 
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TRIJE POMEMBNI GOZDARJI MED POHORJEM IN KOZJAKOM 
občasna gostujoča razstava 

 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Grajska kavarna 

 

KDAJ:  
15. 12. 2017 – 31. 12. 2017 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor in Podravsko 

gozdarsko društvo 

 

 

KRATEK OPIS: 
 
Na razstavi so predstavljeni trije 

pomembni gozdarji, ki izvirajo z območja 
med Pohorjem in Kozjakom ali so tukaj 

delovali. 
Dr. Max Wraber (1905, Kapla na Kozjaku–
1972, Ljubljana) je skupaj z dr. Ivanom 

Horvatom še pred drugo svetovno vojno 
močno vplival na razvoj botanike in 

fitosociiologije v Jugoslaviji. Bil je avtor 
številnih znanstvenih, strokovnih in 

poljubnih člankov ter štirih monografij. Po 
drugi svetovni vojni je delal v različnih 

inštitucijah, leta 1969 pa postane častni 
član Prirodoslovnega društva Slovenije in 

dopisni član Italijanske gozdarske 
akademije v Firencah. 
Franjo Pahernik (1882, Vuhred–1976) 

gozdar in veleposestnik, lastnik 600 ha 
gozdov, ki so jih leta 1946 podržavili. Z 

gozdovi je gospodaril sonaravno. 
Zagovarjal je načelo naravnega 

pomlajevanja gozdov. Po drugi svetovni 
vojni je bil zaposlen kot gozdni inženir na 

Koroškem in Štajerskem. Kot gozdarski 
strokovnjak je bil cenjen v širšem 
slovenskem prostoru.  

Edvard Pogačnik(1877–1962) je leta 1906 
v Lehnu na Pohorju najprej kupil gozdna 

posestva v izmeri 128 ha, kasneje pa še 67 
ha. Pridelan les iz svojih gozdov je žagal, 

zgradil tovarno lepenke in lesovine nad 
Podvelko. Čeprav ni bil gozdarski 

strokovnjak, je na svojem posestvu uvedel  
prebiralno gospodarjenje. 

 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: 
212  

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

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

razstave (glej tudi otvoritev razstave Trije 
pomembni gozdarji med Pohorjem in 
kozjakom). 

 
 Tele M, 14. 2. 2017, ob 7.15–9.17 : 

Aktualno – Informativna oddaja TV 
Maribor 

 www.zgdsi/otvoritev-razstave-
trije-pomembni-gozdarji-med-

pohorjem-in-kozjakom (13. 2. 
2017) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.museum-mb.si/
http://www.zgdsi/otvoritev-razstave-trije-pomembni-gozdarji-med-pohorjem-in-kozjakom%20(13
http://www.zgdsi/otvoritev-razstave-trije-pomembni-gozdarji-med-pohorjem-in-kozjakom%20(13
http://www.zgdsi/otvoritev-razstave-trije-pomembni-gozdarji-med-pohorjem-in-kozjakom%20(13
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Muzejske prireditve 
 

 

 
 

48 UČNE URE, VODSTVA 
vodeni ogledi po razstavah 

49 
 

50 
 
 

51 
 

 
52 

 
 

53 
 
 

54 
 

55 
 

56 
 
 

 
57                                                                          

 
 

58 

MUZEJNICE 
interaktivne pedagoške delavnice 
LIKOVNI ZAPIS EPK MARIBOR 2012 PET LET 
KASNEJE 
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 
PREDSTAVITEV DEPOJA ZBIRKE OBLAČIL 
predstavitev 
JAPONSKE IKEBANE IZ ŠOLE IKENOBO 
predstavitev izdelave ikeban 
MUZEJSKI KLUB 2017 
Od furmanske gostilne do trendovske 
restavracije 

tradicionalna andragoška prireditev 
MUZEJSKI KLUB 2017 
Zelišča v kulinariki 
tradicionalna andragoška prireditev 
VARIACIJE – HOMMAGE FRANZU LISZTU 
Koncerti 

59 
 

60 
 

61 
 

62 
 

63 
 
 

64 
 

65 
 

66 

 
67 

                                              
 

FRANZ LISZT – MALA EVROPSKA TURNEJA 
voden ogled občasne razstave 
MESEC MODE V MUZEJU – Moda in arhitektura 
novinarska konferenca 
MESEC MODE – Moda in arhitektura 
otvoritev razstave 
MESEC MODE – Plečnik vs. Fabiani 
otvoritev razstave 

VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 
Stavbno okrasje 
pedagoški projekt z otvoritvijo občasne razstave 
MESEC MODE – moda in mladi 
Predstavitev kolekcij dijakov in študentov 
MOTORNA TOVORNA LADJA MARIBOR 
predstavitev priložnostne znamke 
DEBATA O KUHINJI – KITCHEN DEBATE 

novinarska konferenca 
DEBATA O KUHINJI – KITCHEN DEBATE 
otvoritev občasne razstave 
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68 
 
 

69 

 
70 

 
 

71 
 

72 

 
73 

 
 

74 
 
 

75 
 
 

76 
 
 

77 

 
 

78 
 
 

79 
 

 
80 

 
 

81 
 
 

82 

 
83 

 
84 

 
85 

 

86 
 

87 
 
 

88 
                                               

 
 

GUGALNIK IDEJ  
Kuharica pridna, čedna je vse hvale vredna 
otvoritev razstave 
KRUHA IN IGER – BREAD AND CIRCUCES 

otvoritev medinstitucionalne razstave 
KOMPOZICIJA ZA TRI LONCE, KUHALICO IN 
POKROV 
prireditev ob Poletni muzejski noči 2017 
AURA BY DH FASHION 
modna revija 
KONSERVIRANJE SVETIL - LANTERN 

andragoška delavnica 
ZSOLNAY – PRETEKLOST, SEDANJOST, 
PRIHODNOST 
otvoritev gostujoče razstave 
FESTIVAL MARIBOR 2017 
Koncertna matineja za najmlajše II 
koncert 

MUZEJSKI VEČERI 
Reformacija in Maribor 
tradicionalna andragoška prireditev - predavanja 
DEKD – TISOČLETJA KULINARIKE  
Eksperimentalna delavnica priprave hrane 
andragoška prireditev 
MUZEJSKI KLUB 

Izzivi lokalno pridelane hrane 
tradicionalna andragoška prireditev 
MALI SIMPOZIJ 2017 
O hrani in okoli nje 
pedagoška prireditev 
MUSEOEUROPE 2017 
Debata o kuhinji – Kitchen debate 

mednarodni znanstveni simpozij 
DELAVNICA ŠOLE IKENOBO 
Delavnica izdelave ikebane 
andragoška prireditev 
MUZEJSKI KLUB 
Bonton za mizo 
tradicionalna andragoška prireditev 
STRATEG  

Interaktivna andragoško-pedagoška delavnica 
KULTURNI BAZAR 
predstavitev pedagoški programov 
ZDRAVA DOMAČA ČOKOLADA 
družinska delavnica 
TA VESELI DAN KULTURE 
javni vodeni ogledi razstav 

ESENCE 
otvoritev razstave 
TRIJE POMEMBNI GOZDARJI MED POHORJEM IN 
KOZJAKOM 
otvoritev občasne razstave 
MUZEJSKI KLUB 
Praznična kuhinja 

tradicionalna andragoška prireditev 
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UČNE URE, 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, študente in odrasle izvajali strokovna 
vodstva (171 ponovitev). Vodstva 
osnovnošolcev in dijakov so imela po 

načinu izvedbe značaj muzejske učnih ur, 
na katerih smo jim 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:  
3605 
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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  

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Maja Hren Brvar 

 

KRATEK OPIS: 
V letu 2017 smo izvajali tri različne 

muzejnice (program za najmlajše 
obiskovalce - predšolske otroke in učence 

1. triade). Po vodenih ogledih razstav 
Franz Liszt – Mala evropska turneja  ali 
Debata o kuhinji – Kitchen debate, na 

katerih so spoznavali glasbila  iz muzejske 
zbirke, pravila nastopanja in obnašanja na 

glasbenih nastopih ter obnašanja za mizo 
in kuhanja nekoč, so tudi sami izvedli 

nastop v viteški dvorani, predstavili 
bonton za mizo in kuhali čežano. 

V letu 2017 smo izvedli 26 muzejnic. 
 
 

 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 

in ang - www.museum-mb.si 
 vabilo poslano mariborskim 

osnovnim šolam in vrtcem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 www.pedagoskiprogrami.si  

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
571 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih, 
četrtkih in sobotah čez vso leto. 

 
 Večer, 2. 3. 2017, str. 8 (mbk): 

Muzejnica 
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LIKOVNI ZAPIS EPK MARIBOR 2012 PET LET KASNEJE 

otvoritev gostujoče razstave 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski gard – Viteška dvorana 

 

KDAJ:  
8. 2. 2017 ob 18. uri 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju z 
Umetniško domačijo SORAJ 

 

AVTOR/VODJA 

PROJEKTA: 
Sonja in Rado Jerič 

 

KRATEK OPIS: 
Otvoritev razstave likovnih del 73 

umetnikov, ki so v okviru EPK Maribor 
2012 sodelovali v programu Artas, je 
potekala v viteški dvorani. 

Prireditev je vodil Vinko Šimek. 
Po pozdravnem govoru dr. Mirjane Koren, 

direktorice Pokrajinskega muzeja Maribor, 
je sodelujoče umetnike in njihova dela 

predstavil likovni kritik Mario Berdič.  
V kulturnem programu so nastopili pevka 

Zorica Fingušt Fatur, pianistka Tiana 
Lamut pod mentorstvom Jožeta Majerja in 
Parlament Dixie Band z Jerico Mrzel. 

Razstavo je odprl župan Občine Pesnica 
Venčeslav Senekovič. 

 

 

 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:  
220 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej 
tudi gostujoča razstava Likovni zapis EPK 

Maribor 2012 pet let kasneje). 

 
 Večer, 3. 2. 2017, str. 11 (mšt, 

mbk): Ob kulturnem prazniku 
 Suzy-Priloga Slovenskih novic, 

17. 2. 2017, str. 64 (Marko Pigac): 
EPK 2012 pet let pozneje 

 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 15. 2. 2017 do 14. 12. 2017 

 

CILJNA SKUPINA:  
uporabniki doma za starejše občane  

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Vesna Koprivnik 

 

KRATEK OPIS: 
V letu 2017 smo izvajali projekt Starost 
zasluži našo pozornost, namenjen 
starostnikom v domovih za starejše 

občane. V DSO Tezno smo izvedli pet 
predavanj. 

 
15. 2. 2017 

Mag. Oskar Habjanič: 
Grajski trg skozi čas 

Št. obiskovalcev: 35 

 
18. 4. 2017 
Ddr. Valentina Bevc Varl: 
Steklarstvo in glažute 

Št. obiskovalcev: 33 

 
14. 9. 2017 
Maja Hren Brvar: 

Obutev skozi čas 
Št. obiskovalcev: 39 

 
6. 11. 2017 

Vesna Koprivnik: 
Veliki dosežki rimske arhitekture 

Št. obiskovalcev: 40 

 
14. 12. 2017 

Drago Oman: 
Mariborski grad 

Št. obiskovalcev: 34 
 

 

 

 

 

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

tezno.si  

 spletna stran Pokrajinskega muzeja 
Maribor – www.museum-mb.si 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
181 
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STAROST ZASLUŽI NAŠO POZORNOST 
 Dom pod gorco 

predavanja 
 
 

 
LOKACIJA:  
Dom pod gorco 

 

KDAJ:  
od 13. 2. 2017 do 8. 12. 2017 

 

CILJNA SKUPINA:  
uporabniki doma za starejše občane  

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  

PROJEKTA:  
Vesna Koprivnik 

 

KRATEK OPIS: 
V letu 2017 smo izvajali projekt Starost 

zasluži našo pozornost, namenjen 
starostnikom v domovih za starejše 

občane. V Domu pod gorco smo izvedli šest 
predavanj. 

 
13. 2. 2017 
Mag. Oskar Habjanič: 

Grajski trg skozi čas 
Št. obiskovalcev: 27 

 
24. 4. 2016  

Dr. Valentina Bevc Varl: 
Steklarstvo in glažute 

Št. obiskovalcev: 22 

 
14. 7. 2017 
Irena Porekar Kacafura: 

Nakit in modni dodatki - ohranjanje 
dekorativnega videza 
Št. obiskovalcev: 22 

 
29. 9. 2017 

Maja Hren Brvar:: 
Obutev skozi čas 

Št. obiskovalcev: 20 

 
25. 10. 2017 
Vesna Koprivnik: 

Veliki dosežki rimske arhitekture 
Št. obiskovalcev: 27 
 

8. 12. 2017 
Nives Cvikl: 

Bonton pri mizi 
Št. obiskovalcev: 24 

 
 

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

tezno.si  

 spletna stran Pokrajinskega muzeja 
Maribor – www.museum-mb.si 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
142 
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STAROST ZASLUŽI NAŠO POZORNOST 
 Sončni dom Pobrežje 

predavanja 
 
 

 
LOKACIJA:  
Sončni dom Pobrežje 

 

KDAJ:  
od 12- 4. 2017 do 4. 12. 2017 

 

CILJNA SKUPINA:  
uporabniki doma za starejše občane  

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  

PROJEKTA:  
Vesna Koprivnik 

 

KRATEK OPIS: 
V letu 2017 smo izvajali projekt Starost 

zasluži našo pozornost, namenjen 
starostnikom v domovih za starejše 

občane. V Domu pod gorco smo izvedli pet 
predavanj. 

 
12. 4. 2017 
Oskar Habjanič 

Grajski trg skozi čas 
Št. obiskovalcev: 36 

 
26. 5. 2017 

Irena Porekar Kacafura: 
Nakit in modni dodatki – ohranjanje 

dekorativnega videza 
Št. obiskovalcev: 35 

 
6. 10. 2017 

Maja Hren Brvar 
Obutev skozi čas 
Št. obiskovalcev: 44 

 
8. 11. 2017 

Vesna Koprivnik: 
Veliki dosežki rimske arhitekture 

Št. obiskovalcev: 32 

 
4. 12. 2017 
Drago Oman: 

Mariborski grad 
Št. obiskovalcev: 41 
 

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

tezno.si  

 spletna stran Pokrajinskega muzeja 
Maribor – www.museum-mb.si 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
188 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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


 

    
Priloga k letnemu poročilu 2017 

54 

 
 

PREDSTAVITEV DEPOJA ZBIRKE OBLAČIL 
predstavitev depoja 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski gard – depo zbirke oblačil 

 

KDAJ:  
11. 2. 2017 

 

CILJNA SKUPINA:  
Splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  

PROJEKTA:  
Maja Hren Brvar 

 

KRATEK OPIS: 
Predstavitev depoja in predmetov iz zbirk 

mode, tekstilij drugih namembnosti ter 
etnološkega tekstila smo izvedli za 

udeležence seminarja, ki ga je organiziral 
JSKD (Javni sklad Republike Slovenije za 

kulturne dejavnosti) na temo oblačilne 
kulture. Predstavitev je izvedla kustodinja 
Maja Hren Brvar.  

Udeleženci seminarja so bili garderoberji 
folklornih skupin, šivilje, ter drugi 

izdelovalci kostumov. 
 

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

tezno.si  

 spletna stran Pokrajinskega muzeja 
Maribor – www.museum-mb.si 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
56 
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JAPONSKE IKEBANE IZ ŠOLE IKENOBO 

predstavitev izdelave ikeban 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski gard – Grajska kavarna 

 

KDAJ:  
8. 3. 2017 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
??????????? 

 

KRATEK OPIS: 
Ob 8. marcu, Dnevu žena, smo 
organizirali predstavitev izdelave 

japonske ikebane iz šole Ikenobo, ki jo je 
izvedla prof. Mayumi Mezaki. 

Šola Ikenobo velja za izvor ikebane in 
nadaljuje tradicijo, ki je dokumentirana že 

več kot 550 let. Sedež šole Ikenobo je v 
Kiotu na Japonskem, ob templju Choho-ji, 

ki je bil ustanovljen v začetku 6. stoletja. 
Prof. Mayumi Mezaki je izdelala 6 ikeban 
v 5 različnih slogih: 

1. Tatehana (izvira iz 15. stoletja), 
2. Shoka shofutai (razvil se je ob koncu 

18. stoletja), 
3. Rikka shimputai (iz leta 1999) 

4. Shoka shimputai (iz leta 1977) 
5. Jiyuka (sodobni svobodni slog) 

 
V nagovoru sta prisotne pozdravila 
direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor 

dr. Mirjana Koren in Hironao Okashi, 
predstavnik veleposlaništva Japonske v 

Sloveniji. Prevajalec iz angleškega v 
slovenski jezik je bil Miroslav Gavran. 

  

 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:  
50 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Oglasi v časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
 

 Mladina, 17. 3. 2017, str. 67 
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MUZEJSKI KLUB 2017 
Od furmanske gostilne do trendovske restavracije 

tradicionalna andragoška prireditev 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Grajska kavarna 

 

KDAJ:  
16. 3. 2017 ob 18.00  

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
dr. Mirjana Koren 

 

STROKOVNI SODELAVEC:  
mag. Tadej Pungartnik, Sašo Papp 

 

KOORDINATOR 
PROJEKTA:  
Mag. Tadej Pungartnik 
 

KRATEK OPIS: 
Letošnji Muzejski klub se vsebinsko 

povezuje z občasno razstavo Debata o 
kuhinji – Kitchen debate. Sašo Papp, ki je 

moderiral srečanje in mag. Tadej 
Pungartnik, kustos Pokrajinskega muzeja 

Maribor, sta gostila Gregorja Vračka, 
vodjo kuhinje iz Hiše Denk in Uroša 

Mencingerja, avtorja in urednika Spletne  
gostilne Rad Dobrojem. Degustacijo vin 
Hiše Joannes je vodil Boštjan Protner, 

obiskovalcem pa je bil ponujen tudi golaž, 
ki so ga pripravili študenti Višje strokovne 

šole za gostinstvo in turizem Maribor – jed 
je predstavila Mojca Polak.   

Sodelujoči so predstavili gostilne v 18. in 
19. stoletju ter svoje delovanje na 

področjih kulinarične publicistike, sodobne 
trendovske kulinarike in vinarstva. 
 

 

 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:  
60 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
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MUZEJSKI KLUB 2017 
Zelišča v kulinariki 

tradicionalna andragoška prireditev 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Grajska kavarna 

 

KDAJ:  
20. 4. 2017 ob 18.00  

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
dr. Mirjana Koren 

 

STROKOVNI SODELAVEC:  
mag. Tadej Pungartnik 

 

KOORDINATOR 
PROJEKTA:  
Mag. Tadej Pungartnik 
 

KRATEK OPIS: 
Letošnji Muzejski klub se vsebinsko 
povezuje z občasno razstavo Debata o 

kuhinji – Kitchen debate. Drugo srečanje  
je moderiral mag. Tadej Pungartnik, 

kustos Pokrajinskega muzeja Maribor. 
Gostil je  Mojco Polak, dr. Janka Rodeta in 

Boruta Juvana. Sodelujoči so predstavili 
vlogo in pomen zelišč v kulinariki. 

Študenti Višje strokovne šole za gostinstvo 
in turizem Maribor so pripravili železno 

juho, ki so ji spremenili okus in izgled z 
zelišči. Na srečanju so bila predstavljena 
tudi vina Meum Winery iz Loč.  

 

 

 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:  
40 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
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VARIACIJE – HOMMAGE FRANZU LISZTU 
koncerti 

 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
24. 3. – 21. 6. 2017, ob 16.30 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor  

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Dr. Valentina Bevc Varl 

 

KRATEK OPIS: 
Vsebinsko izhodišče projekta je historičen 

prostor slavnostne dvorane mariborskega 
gradu, kjer je 16. 6. 1846 imel koncert 

priznani evropski pianist Franz Liszt. 
Projekt  Variacije – Hommage Franzu Lisztu 

vzpostavlja slavnostno dvorano 
mariborskega gradu kot glasbeno 
prizorišče za mlade umetnike. Zvrstilo se je 

12 koncertnih nastopov in eno predavanje 
in sicer: 

-19. 4. 2017: predmaturitetni recital 
dijakov Konservatorija za glasbo in balet 

Maribor Sare Köveš (klavir) in Maše Kuhar 
(flavta) – 29 obiskovalcev, 

-21. 4. 2017: predmaturitetni recital 
dijakinj Konservatorija za glasbo in balet 
Maribor Jerneja Ciglerja (rog) in Gašperja 

Valeka (trobenta) – 25 obiskovalcev, 
-26. 4. 2017: predmaturitetni recital 

dijakov Konservatorija za glasbo in balet 
Maribor Jerneja Bedekoviča (klavir) z gosti 

– 31 obiskovalcev, 
-3. 5. 2017: predmaturitetni recital dijakinj 

Konservatorija za glasbo in balet Maribor 
Anastazije Krenn (viola) in Dore Vidovič 

(flavta) – 37 obiskovalcev, 
-4. 5. 2017: predmaturitetni recital dijakinj 
Konservatorija za glasbo in balet Maribor, 

78 obiskovalcev, 
-5. 5. 2017: predmaturitetni recital dijakinj 

Konservatorija za glasbo in balet Maribor 
Sare Mitić (violina) in Brine Slekovec – 34 

obiskovalcev, 
-9. 5. 2017: koncert pevskih zborov III. 

gimnazije Maribor – 31 obiskovalcev, 
-12. 5. 2017: recital Dorotee Senica 
(flavta) in Ivana Ferčiča (klavir) – 40 

obiskovalcev, 
-19. 5. 2017: Recital dijakov 

konservatorija za glasbo in balet Maribor 
Staša Čakša (kitara) in Roka Fišerja 

(harmonika) – 35 obiskovalcev, 
-13. 6. 2017: koncert komornega zbora 

Društva upokojencev Maribor-center – 30 
obiskovalcev, 
-16. 6. 2017: celovečerni recital Tima 

Jančarja (klavir, Akademija za glasbo 
Univerze v Ljubljani – 30 obiskovalcev, 

-20. 6. 201: predavane mag. Oskarja 
Habjaniča Franz Liszt in Eduard Lannoy na 

Štajerskem – 7 obiskovalcev, 

 -21. 6. 2017: Koncert učencev, dijakov in 

profesorjev konservatorija za glasbo in 
balet Maribor – 30 obiskovalcev. 
-18. 10. 2017: solistični recital pianistke 

Adriane Magdovski z naslovom Beseda in 
glasba. 

-26. 10. 2017: Koncert dijakov in 
profesorjev Konservatorija za glasbo in 

balet z naslovom Baročni večer. 
 

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:  
552 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota.   
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FRANZ LISZT – MALA EVROPSKA TURNEJA 
voden ogled občasne razstave 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad  

 

KDAJ:  
23. 4. OB 11.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor  

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Mag. Oskar Habjanič 

 

KRATEK OPIS: 
Mag. Oskar Habjanič, soavtor razstave 
Franz Liszt- Mala evropska turneja, je 
vodil po razstavi. Pri vodenem ogledu je 

poudaril osebnost Eduarda Lannoya, 
lastnika dvorca Viltuš in gostitelja Franza 

Liszta leta 1846. 

 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:  
2 

 

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 arhitektura 
novinarska konferenca 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – stopnišče 

 

KDAJ:  
9. 5. 2016 ob 12.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
novinarji 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 
 

KRATEK OPIS: 
Projekt Mesec mode v muzeju, ki ima v 
letu 2017 naslov Moda in arhitektura, se 
tematsko povezuje s Plečnikovim letom, v 

katerem mineva 60 let od smrti arhitekta 
Plečnika. Projekt sta na novinarski 

konferenci predstavili dr. Mirjana Koren, 
direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor 

in Maja Hren Brvar, vodja projekta 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.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:  
13 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

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

tudi občasno razstavo Mesec mode v 
muzeju – Moda in arhitektura). 

 
 Večer, 10. 5. 2017, str. 9 (Jasmina 

Cehnar): Spojili so modo in 
arhitekturo 

 www.sta.si (18. 5. 2017) 
 www.pigac.si 
 www.mediaspeed.net 
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MESEC MODE V MUZEJU 
Moda in arhitektura 

otvoritev projekta in občasne razstave 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
10. 5. 2016 ob 19.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 

PROJEKTA: 
Maja Hren Brvar 

 

KRATEK OPIS: 
Otvoritev projekta Mesec mode in 

navezujočih se občasnih razstav: 
 

-Moda in geometrija (predmeti iz zbirk     
 Pokrajinskega muzeja Maribor), 

-Petra Bole: Arhitektura in nakit, 
-Nelizabeta: Modulart in Infinity dress 
-Amila Hrustić: Kolekcija Platon, 

 
je potekala v viteški dvorani 

mariborskega gradu.  
 

Ob otvoritvi so potekale tudi modne 
revije: 

 
-Neža Pavrič: Odtenki mesta 1 in 2 
-Tina Gorkič: Alpha&Omega 

-Nataša Peršuh: Day before 
-Neo Design: Ensoneo in Ensoneo 2. 

 
Letos je projekt Mesec mode v muzeju 

predstavil preplet mode in arhitekture, 
saj je arhitektura pogosto motivacija in 

inspiracija modnim oblikovalcem. 
 
Program je povezoval mag. Tadej 

Pungartnik. Zbrane je najprej nagovorila 
direktorica Pokrajinskega muzeja 

Maribor dr. Mirjana Koren, projekt in 
razstave pa je predstavila vodja 

projekta Maja Hren Brvar. 

 

 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 – Moda in arhitektura). 

 
 Večer, 10. 5. 2017, str. 9 

(Jasmina Cehnar): Spojili so modo 

in arhitekturo 
 Suzy-Priloga Slovenskih novic, 

19. 5. 2017, str. 63 (Marko Pigac): 
Mesec mode v muzeju 

 www.sta.si (18. 5. 2017) 
 www.pigac.si 
 www.mediaspeed.net 
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MESEC MODE V MUZEJU 
Plečnik vs. Fabiani 
otvoritev razstave 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
18. 5. 2016 ob 19.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor  

 

AVTOR/VODJA 

PROJEKTA: 
Maja Hren Brvar 

 

KRATEK OPIS: 
 

Razstava kolekcij Irene Rojs z naslovom 
Plašči Plečnikovih stolov in Tanje Devetak 

z naslovom Fabiani Fashion je bila odprta 
v okviru projekta Mesec mode v muzeju  

ob mednarodnem muzejskem dnevu.  
Prireditev je povezoval mag. Tadej 
Pungartnik, projekt in njegov program pa 

je predstavila vodja projekta Maja hren 
Brvar. 

V imenu obeh avtoric kolekcije je 
obiskovalce nagovorila Tanja Devetak. 

 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:  
48 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

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

tudi občasna medinstucionalna  razstava 
Mesec mode v muzeju – Plečnik vs. 

Fabiani). 

 
 Večer, 10. 5. 2017, str. 9 (Jasmina 

Cehnar): Spojili so modo in 

arhitekturo 
 www.pigac.si 
 www.mediaspeed.net 
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VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2017 
Stavbno okrasje 

pedagoški projekt z otvoritvijo občasne razstave 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad- pritličje bastije 

 

KDAJ:  
23. 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 2017 tematsko 

povezali s področjem arhitekture, saj smo 
v letu 2017 obeležili 60 letnico smrti 

slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika. 
 
Otvoritev razstave 202 likovnih del 

osnovnošolcev iz devetih osnovnih šol je 
potekala v pritličju bastije mariborskega 

gradu, kjer je razstava bila postavljena.  
 

Dogodek je povezoval muzejski svetovalec 
Pokrajinskega muzeja Maribor Drago 

Oman. Zbrane je pozdravila dr. Mirjana 
Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja 
Maribor, ki je razstavo tudi odprla. Po 

otvoritvi je sledilo druženje s prisotnimi 
osnovnošolci in njihovimi mentoricami. 

 
 

 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.) 
 www.pedagoskiprogrami.si  

 

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 2017). 

 

  

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.museum-mb.si/
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MESEC MODE V MUZEJU 
Moda in mladi 

predstavitev kolekcij dijakov in študentov 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – loža  
 

KDAJ:  
25. 5. 2016 ob 19.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor  

 

AVTOR/VODJA 

PROJEKTA: 
Maja Hren Brvar 

 

KRATEK OPIS: 
V okviru projekta Mesec mode v muzeju je 

na grajski loži v obliki modne revije 
potekala predstavitev kreacij: 

 
-dijakov Srednje šole za oblikovanje 
Maribor pod mentorstvom Alenke Lukič;  

-študentov 1. letnika Fakultete za dizajn 
(smer tekstilije in oblačila) pod 

mentorstvom Tanje Devetak in Inge Kalan 
Lipar  

-študentov Fakultete za strojništvo 
(Katedra za tekstilne materiale in 

oblikovanje) pod mentorstvom dr. Sonje 
Šterman, dr. Andreje Rudolf in Sile 
Kreševič.  

 
Program je povezovala Irena Porekar 

Kacafura. 

 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.  
 Večer, 10. 5. 2017, str. 9 (Jasmina 

Cehnar): Spojili so modo in 

arhitekturo 
 www.pigac.si 

 www.mediaspeed.net 
 
  

 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pmuzej-mb.si/
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MOTORNA TOVORNA LADJA MARIBOR 
predstavitev priložnostne znamke 

 
 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
26. 5. 2017 ob 11.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
Splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor, Pošta 

Slovenije, Filatelistična zveza 
Slovenije, Filatelistično društvo 

Maribor, Pokrajinski muzej »Sergej 
Mašera« Piran, Mestna občina 

Maribor, Občina Piran, Splošna plovba 
Portorož, združenje poveljnikov in 

upraviteljev v pomorskem prometu 
RS. 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Projekt sta koordinirala Duša Žitko in 

Drago Oman 

 

KRATEK OPIS: 
V seriji znamk Slovenske ladje je 

Pošta Slovenije izdala znamko z 
motivom motorne tovorne ladje 

Maribor. Maketo ladje, ki so jo leta 
1976 splavili v Osaki na Japonskem, 

hrani Pokrajinski muzej Maribor. Ob 
predstavitvi znamke smo razstavili 
omenjeno maketo. Prav tako je bila 

ob tej priložnosti na ogled umetniška 
slika z motivom Maribora, ki je nekoč 

viseli na v prostorih ladje Maribor 
(hrani jo Pomorski muzej) ter sekira s 

katero so leta 1976 ladjo splavili 
(hrani jo Mestna občina Maribor).  

Ob začetku dogodka je potekal 
neposredni prenos po skypu iz Pirana, 
kjer so dijaki Gimnazije, elektro in 

pomorske šole Piran in študenti 
Fakultete za pomorstvo s kuterjema 

priveslali v piransko pristanišče. Tudi 
ostali del programa smo neposredno 

po skypu prenašali med Pokrajinskim 
muzejem Maribor in Pomorskim 

muzejem v Piranu. 
Prisotne so pozdravili dr. Mirjana 
Koren, direktorica Pokrajinskega 

muzeja Maribor, Duška Žitko iz 
Pomorskega muzeja ter Zdravko 

Luketič, podžupan Mestne občine 
Maribor. Ladjo Maribor je predstavil 

Peter Ivaneš iz Splošne plovbe Piran. 
Znamko je predstavila Simona Šavora 

iz Oddelka tržnega komuniciranja in 
filatelije Pošte Slovenije. Spomine na 
splavitev ladje je  predstavila Mirjana 

Herlič, ki je bila botra ladji ob njeni 
splavitvi leta 1976 v Osaki. 

Podžupana Zdravka Luketiča je 
pozvala, da naj Mestna občina 

Maribor sekiro, s katero je tedaj 
presekala ladijsko vrv, preda v 

varstvo Pokrajinskemu muzeju 
Maribor. 

Program je povezovala Staša Bračič, 

  
glasbene točke pa so prispevali člani 

Pihalnega orkestra Pošte Slovenije. 

 
 
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:  
70 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota  
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DEBATA O KUHINJI – KITCHEN DEBATE 
novinarska konferenca 

 
 

 

 
LOKACIJA:  
Kino Partizan 

 

KDAJ:  
6 6. 2017 ob 12.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
novinarji  

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor  

 

AVTOR/VODJA 

PROJEKTA: 
dr. Mirjana Koren 

 

KRATEK OPIS: 
Avtorica razstave dr. Mirjana Koren je 

predstavila razstavni projekt kot 
zaključek raziskave o podpohorskih 
lesarskih obratih. Predstavila je vsebino 

razstave po segmentih ter naštela 
sodelujoče v projektu. Ob razstavi je 

Pokrajinski muzej Maribor izdal tudi 
razstavno publikacijo v zbirki Muzejski 

listi, katere avtorica je prav tako dr. 
Mirjana Koren. Prisotnim je bilo 

razdeljeno promocijsko gradivo in 
omenjena publikacija. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 objava na spletni strani 

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

 vabilo poslano slovenskim medijem  
elektronski pošti 

 najava na facebook  strani – 
deljenje objav preko všečkov 

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

 

ŠTEVILO 
OBISKOVALCEV:  
11 
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DEBATA O KUHINJI – KITCHEN DEBATE 
otvoritev občasne razstave 

 
 

 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
8. 6. 2017 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor  

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
dr. Mirjana Koren 

 

KRATEK OPIS: 
Otvoritev razstave je potekala v viteški 

dvorani mariborskega gradu. 
Zbrane je pozdravila in o razstavi 
spregovorila njena  avtorica dr. Mirjana 

Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja 
Maribor. Sledil je govor etnologa dr. 

Janeza Bogataja. O svojih videnjih in 
izkušnjah glede hrane  je spregovorila 

Štefka Kučan, ki je razstavo tudi odprla.  
Otvoritveni program je povezoval 

Sebastjan Matul, otvoritev pa sta z 
glasbenim nastopom dopolnila Arsenije 
Krstić (klavir) in Urška Škafar (vokal). 

 

 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:  
150 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

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

tudi občasna razstava Debata o kuhinji-
Kitchen debate). 

 www.pigac.si 
 www.mediaspeed.net 
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GUGALNIK IDEJ 
Kuharica pridna, čedna je vse hvale vredna 

otvoritev občasne razstave 
 

 

 
LOKACIJA:  
Kino Partizan – depo pohištva 

 

KDAJ:  
14. 6. 2017 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Dr. Mirjana Koren 

 

KRATEK OPIS: 
 
Otvoritev je potekala v Kinu Partizan v 
oglednem depoju pohištva. Zbrane je 

uvodoma nagovorila direktorica 
Pokrajinskega muzeja Maribor dr. Mirjana 

Koren, soavtorica Tanja  Devetak pa je v 
predstavitvi razstave spregovorila o 

izhodiščih, na katerih sta  s soavtorjem 
dr. Eduardom Čehovinom utemeljila idejo 

in oblikovanje razstave.  

 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:  
20 

 

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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KRUHA IN IGER – BREAD AND CIRCUSES 

otvoritev medinstitucionalne občasne razstave 
 

 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
15. 6. 2017 OB 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Mirjana Koren, Mojca Vomer, Ivan Žižek 

 

KRATEK OPIS: 
Otvoritev je potekala v viteški dvorani. 
Pozdravnemu govoru direktorice 

Pokrajinskega muzeja Maribor dr. Mirjane 
Koren je sledil predstavitveni govor 

soavtorja razstave Ivana Žižka. Razstavo 
sta odprla dr. Mirjana Koren in Matej 

Kristovič, avtor fotografije in videa na 
razstavi Debata o kuhinji – Kitchen Debate. 

Otvoritveno slovesnost je popestril 
glasbeni nastop Line Hartman na kljunasti 
flavti. Program je moderirala Irena Porekar 

Kacafura. Po zaključku otvoritvenega 
programa je Ivan Žižek obiskovalce vodil 

po razstavi. 
Obiskovalcem smo na grajskem dvorišču 

postregli jedi, ki jih je po rimskih receptih 
pripravila skupina Hajdinske Rimljanke.  

 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:  
60 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

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

tudi občasna razstava Kruha in iger-Bread 
and circuses). 
 www.pigac.si 

 www.mediaspeed.net 
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KOMPOZICIJA ZA TRI LONCE, KUHALNICO IN POKROV 
akustični glasbeni nastop ob Poletni muzejski noči 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – grajsko dvorišče, Kino 
Partizan 

 

KDAJ:  
17. 6. 2017 od 18.00 do 24.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA: 
Dr. Mirjana Koren  

 

KRATEK OPIS: 
Ob letošnji Poletni muzejski noči smo 
organizirali: 

- akustični glasbeni nastop Lole Močnik in 
Lee Čehovin. Nastop se je pričel ob 18. 

uri in je potekal na grajskem dvorišču, 
- ogled razstav Debata o kuhinji – 

Kitchen Debate in Gugalnik idej – 
Kuharica pridna, čedna je vse hvale 

vredna v Kinu Partizan med 18.00 in 
24.00. 
Pred pričetkom je o programu letošnje 

Poletne muzejske noči obiskovalcem 
spregovorila dr. Mirjana Koren, 

direktorica Pokrajinskega muzeja 
Maribor. 

Vse prireditve so bile za obiskovalce 
brezplačne. Muzej je ta dan obiskalo 380 

obiskovalcev, 50 od teh pa akustični 
glasbeni nastop. 

 
  

 
 

 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. 

 
 

 
 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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


 

    
Priloga k letnemu poročilu 2017 

71 

 
 
 
 

AURA BY DH FASHION 
modna revija 

 

 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana in loža 

 

KDAJ:  
29. 6. 2017 ob 20.30 

 

CILJNA SKUPINA:  
Vabljena javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor in DH Fashion 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA: 
David Hojnik 

 

KRATEK OPIS: 
Na modni reviji je bila predstavljena nova 
kolekcija ženskih in moških oblačil ter 
modnih dodatkov DH Fashion. V Viteški 

dvorani je potekal spremljevalni program v 
Candy shopu. 

 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 vabila je pošiljal DH Fashion 

  

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
250 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

 
 Večer v nedeljo, 7. 7. 2017, str. 

20–21 (Denis Živčec): Seksi 

prodajalna bonbonov 
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KONSERVIRANJE SVETIL - LANTERN 
andragoška delavnica 

 

 

 
LOKACIJA:  
Vinogradniški muzej Kebl 

 

KDAJ:  
15. 7. 2017  

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor, TD Svečina, 

Vinogradniški muzej Kebl 
 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Irena Porekar Kacafura 

 
 

 KRATEK OPIS: 
V sodelovanju s Turističnim društvom 

Svečina in Vinogradniškim muzejem Kebl 
smo izvedli konservatorsko-restavratorsko 
delavnico  svetil – lantern. Delavnico je 

vodila vodja konservatorske-
restavratorske delavnice Pokrajinskega 

muzeja Maribor Irena Porekar Kacafura,. 
potekala pa je v Vinogradniškem muzeju 

Kebl. 
 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo - 

www.museum-mb.si 
 vabila  pošiljalo TD Svečina 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
15 
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ZSOLNAY – PRETEKLOST, SEDANJOST, PRIHODNOST 
otvoritev občasne gostujoče razstave  

 

 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
15. 9. 2017 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor, Kulturna četrt 

Zsolnay, Veleposlaništvo Madžarske v RS 
 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Irena Porekar Kacafura in Maja Potrč, 
koordinatorici projekta 

 

KRATEK OPIS: 
Otvoritev razstave Zsolnay – preteklost, 
sedanjost, prihodnost je potekala v viteški 

dvorani. 
Po uvodnem, pozdravnem nagovoru 

direktorice Pokrajinskega muzeja Maribor 
dr. Mirjane Koren je zbranim spregovorila 
veleposlanica Madžarske v Sloveniji Edit 

Szilagyine Batorfi. Njej je sledil nagovor 
direktorja Kulturne četrti Zsolnay v Pecsu 

Gabor Moczar. O razstavljenem gradivu in 
zgodovini tovarne Zsolnay je spregovoril 

kustos Istvan Kamor. 
Iz madžaršine cv slovenščino in obratno je 

prevajal Bence Sarossy, kulturni sekretar 
na Ballasijevem inštitutu-Kulturni center 

Veleposlaništva Madžarske v Sloveniji. 
Prireditev je povezovala Irena Porekar 
Kacafura, v klavirskem nastopu pa se je z 

dvema skladbama predstavila Dora Mališ, 
dijakinja 2. letnika Umetniške Gimnazije 

Maribor.  
Po ogledu razstave je sledilo krajše 

druženje na grajski loži. 
 

 

 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 (glej 
tudi občasna gostujoča razstava Zsolnay – 

preteklost, sedanjost, prihodnost). 
 www.pigac.si 

 www.mediaspeed.net  
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FESTIVAL MARIBOR 2017 
koncert 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
16. 9. 2017 ob 10.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor in Narodni dom 
Maribor 

 
 

KRATEK OPIS: 
V okviru Festivala Maribor 2017 je v 

viteški dvorani Koncertna matineja za 
najmlajše II. Na klavirju je igrala Adriana 

Magdovski Otroci in njihove družine so 
uživali ob Chopinovi klavirski glasbi.  

 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 
 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-

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

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
60 
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MUZEJSKI VEČERI 
Reformacija in Maribor 

tradicionalna andragoška prireditev – predavanja  
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – pritličje bastije 

 

KDAJ:  
25. 9. 2017 – 28. 9. 2017 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Drago Oman 

 

KRATEK OPIS: 
Tradicionalne muzejske večere smo v letu 
2017 navezali na 500 letnico začetkov 

reformacije. Na štirih zaporednih 
predavanjih so predavatelji s področja 
umetnostne zgodovine in umetnostne 

zgodovine spregovorili o družbenem in 
političnem okolju, v katerem je vzniknila 

reformacija. Poseben poudarek je bil dan 
predstavitvi dvorca in gospoščine Betnava, 

ki je bilo središče reformacijskega 
delovanju v Mariboru. Predavali so prof. dr. 

Andrej Hozjan, mag. Žiga Oman, Drago 
Oman in dr. Polona Vidmar. 

 
25. 9. 2017 ob 18.00 
Lokacija: Mariborski grad – pritličje bastije 

Prof. dr. Andrej Hozjan: Reformacija v 16. 
stoletju: dokončen religiozni zaključek 

evropskega srednjega veka in porajanje 
zgodnjega absolutizma 

Št. obiskovalcev: 28 

 
26. 9. 2017 ob 18.00 
Lokacija: Mariborski grad – pritličje bastije 

Mag. Žiga Oman: Reformacija v Mariboru 
Št. obiskovalcev: 25 

 
27. 9. 2017 ob 18.00 
Lokacija: Mariborski grad – pritličje bastije 

Drago Oman: Dr. Valentina Bevc Varl, 
Premična dediščina iz dvorca Betnava in 

njegove neposredne bližine v Pokrajinskem 
muzeju Maribor 

Št. obiskovalcev: 22 

 
28. 9. 2017 ob 18.00 
Lokacija: Mariborski grad – pritličje bastije 

Dr. Polona Vidmar: Hodie mihi, cras tibi -  
Protestantski nagrobniki iz Betnave 
Št. obiskovalcev: 20 

 
 

 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:  
95 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
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DEKD - TISOČLETJA KULINARIKE 
Eksperimentalna delavnica priprave hrane 

andragoška prireditev 
 
 

 
LOKACIJA:  
Grajska ulica 

 

KDAJ:  
30. 9. 2017 od 9.00-14.00 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor  

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Dr. Mirjana Koren  
 

STROKOVNI 
SODELAVEC:  
Park prirode Žumberak – 
Samoborsko gorje (Hrvaška)mag. 

Oskar Habjanič 

 

KOORDINATOR 
PROJEKTA:  
Maja Potrč, Irena Porekar-Kacafura, 
Drago Oman 
 

KRATEK OPIS: 
 
Pred pričetkom delavnice so zbrane 
nagovorili dr. Mirjana Koren, 
direktorica Pokrajinskega muzeja 

Maribor, dr. Andrej Fištravec, župan 
mesta Maribor in Dubravka 

Krajnčević, vodja Eko centra 
Budinjak. 

Eksperimentalna delavnica priprave 
hrane je bila andragoški projekt ob 

razstavi Debata o kuhinji – Kitchen 
debate. V sodelovanju s Parkom 
prirode Žumberak – Samoborsko 

gorje smo izvedli delavnico, na 
kateri so udeleženci sami pripravili 

in na odprtem ognju skuhali oz. 
spekli jedi iz treh različnih obdobij: 

-prazgodovina: riba pečena v 
glinenem ovoju, 

-rimska doba: ječmenova kaša in 
domača slaščica (dateljni polnjeni z 

orehi, pinjolami in poprom pomočeni 
v med), 
-srednji vek: pečen piščanec in 

slaščica (nucato- med, kuhan z 
orehi).  

Delavnico so si ogledali tudi 
mimoidiči. 

Na stojnicah so se predstavili 
Pokrajinski muzej Maribor, Naravni 

park Žumberak-Samoborsko gorje 
in slovensko-avstrijski Interreg 
projekt PaleoDiversi Styria. 

 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x tedenska objava v Prireditvenem 

vodniku časnika Večer 

 objava na spletni strani Pokrajinskega 
muzeja Maribor v slo in ang - www.pmuzej-

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 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.) 
 Radio City, (medijski pokrovitelj) najave 

dogodka dnevnem programu od 20.9. do 
30. 9. 2017 

 Večer, donatorska objava 29. 9. 2017 

 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
400 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

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

 
 Ona, priloga Dela, 26. 9. 2017, str. 8 

(Barbara Kotnik): Koledar 
 Jana, 26. 9. 2017, str. 7: Oživljene 

kuhinje daljne preteklosti 
 Večer, 2. 10. 2017, str. 11 (Darinko Kores 

Jacks): Kako so kuhali nekoč 
 OK, priloga Nedela, 15. 10. 2017, str. 

1517: Kuhana zgodovina 
 https:// 

mariborinfo.com/novica/lokalno/foto-

po-mestu-je-zadisalo-po-tisocletja-
stari-kulinariki/145223 

 https://www.vecer.com/kako-so-
kuhali-nekoc-6319798 

 RTV Maribor, oddaja Dobro jutro, 27. 9. 
2017 

 Radio Slovenija, prvi program, rubrika 
Napoved prireditev, 29. 9. 2017  ob 6.50 

 Radio Maribor, rubrika Napovednik 

dogodkov, 29. 9. 2017, dopoldanska oddaja 
 TV Maribor. Prispevek Tisočletje kulinarike 

v oddaji TELE M, 2. 10. 2017 ob 18.00 
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MUZEJSKI KLUB 
Izzivi lokalno pridelane hrane 

tradicionalna andragoška prireditev 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Grajska kavarna 

 
KDAJ:  
12. 10. 2017 ob 18.00  

 
CILJNA SKUPINA:  

splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 
AVTOR/VODJA 

PROJEKTA: 
dr. Mirjana Koren 
 

STROKOVNI SODELAVEC:  
Nives Cvikl 

 
 

KRATEK OPIS: 
Letošnji Muzejski klub se vsebinsko 

povezuje z občasno razstavo Debata o 
kuhinji – Kitchen debate. Tretje srečanje  
je moderirala Nives Cvikl, kustodinja 

Pokrajinskega muzeja Maribor. Gostila je 
Barbaro Štern s kmetije Pri Kovačniku, 

Denisa Ploja, direktorja Zadruge Dobrina in 
pridelovalko sadja in zelenjave Erno Skok. 

Vinogradnik Vinko Šerbinek iz Svečine je 
predstavil svoje vino Kušter. Sodelujoči so 

v pogovoru poudarili  izjemen pomen 
lokalno pridelane hrane. Študenti Višje 
strokovne šole za gostinstvo in turizem 

Maribor so na inovativen način pripravili 
lokalno pridelano hrano. 

 
 

 

 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:  
45 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
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MALI SIMPOZIJ 2017 
O hrani in okoli nje 
pedagoška prireditev 

 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – pritličje bastije 

 

KDAJ:  
17. 10. 2017 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 leta 2017 potekal pod 

naslovom O hrani in okoli nje. Vsebinsko 
smo ga povezali z občasno razstavo 

Debata o kuhinji-Kitchen Debate. 
Po pozdravnem nagovoru dr. Mirjane 
Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja 

Maribor, je simpozij povezoval Drago 
Oman, muzejski svetovalec 

Pokrajinskega muzeja Maribor. 
V referatih so učenci predstavili 

dediščino, ki se navezuje na kuhinjo in 
hrano 

Sodelovali so učenci iz osmih  osnovnih 
šol iz Maribora in okolice: OŠ Starše, OŠ 

Draga Kobala Maribor, OŠ Hajdina, OŠ 
Selnica ob Dravi, OŠ Tabor I Maribor, OŠ 
Kungota, OŠ Franceta Prešerna Maribor 

in OŠ Duplek. 
24 učencev je pod vodstvom 10-ih 

mentorjev in mentoric predstavilo 12 
referatov.  

 
 

  
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 

 www.pedagoskiprogrami.si  

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
50 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
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MUSEOEUROPE 2017 

Debata o kuhinji– Kitchen debate 
 mednarodni znanstveni simpozij 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
19. 10. 2017 ob 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 2017 je 
bil Pokrajinski muzej Maribor prizorišče 

mednarodnega znanstvenega simpozija 
z naslovom Kitchen debate – Debata o 

kuhinji.  
Zbrane sta nagovorili dr. Mirjana Koren, 

direktorica Pokrajinskega muzeja 
Maribor in Nina Zdravič Polič, članica 

Predsedstva ICOM Evropa. 
Na otvoritveni prireditvi so učenke Brina 
Krajnčič, Lily Sara Klampfer in Ajda Varl 

iz OŠ Prežihovega Voranca Maribor 
predstavile svoj referat iz Malega 

Simpozija 2016. V kulturnem programu 
je na klavir igrala Ina Krajnc iz 

Umetniške gimnazije Maribor. Prireditev 
je bila prevajana v angleški jezik. 

Predstavitev referatov na simpoziju je 
potekala dva dni, razdeljeni so bili v 5 
sklopov. 

 
19. 10. je bilo predstavljenih 14 

referatov v treh sklopih in sicer: 
-Od ognjišča do prehrambne industrije. 

-Kuhinja, prostor inovacij. 
-Hrana med potrebo, užitkom in 

odvisnostjo. 
Moderatorji so bili ddr. Verena Perko, 
mag. Oskar Habjanič, dr. Špela Ledinek 

Lozej, dr. Katarina Šrimpf Vendramin in 
dr. Maja Godina Golija. 

 
 20. 10. je bilo predstavljenih 13 

referatov v dveh sklopih in sicer: 
-Kuhinja in hrana v umetnosti, kulturi in 

politiki. 
-Kuhinja in hrana v muzejskih 
postavitvah in pedagoških programih. 

Moderatorji so bili dr. Ljubodrag P. Ristić, 
dr. Katarina Šrimpf Vendramin, Tamara 

Ognjević in mag. Oskar Habjanič. 
  

 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:  
130 

(na otvoritvi: 50, 1.dan simpozija: 50, 2. 
dan simpozija: 30) 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

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

 
 ICOM Srbija, štev. 7, 2017, str. 

37 (Tamara Ogjnjević): Muzejske 

debate o kuhinii 
 www.pigac.si 

 www.mediaspeed.net  
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DELAVNICA ŠOLE IKENOBO 
Izdelava japonske ikebane 

andragoška prireditev 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – muzejska kavarna 

 

KDAJ:  
10. 11. 2017 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Mayumi Mezaki 

 

STROKOVNI 
SODELAVEC:  
Miroslav Gavran 

 

KOORDINATOR 
PROJEKTA:  
dr. Mirjana Koren 
 

KRATEK OPIS: 
Delavnico izdelave japonske ikebane iz 

šole Ikenobo je vodila prof. Mayumi 
Mezaki. 

Plačljive delavnice se je udeležilo 19 
oseb. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 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:  
19 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
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MUZEJSKI KLUB 2017 
Bonton za mizo 

tradicionalna andragoška prireditev 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Grajska kavarna 

 
KDAJ:  
16. 11. 2017 ob 18.00  

 
CILJNA SKUPINA:  

splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 
AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 

dr. Mirjana Koren 
 

STROKOVNI SODELAVEC:  
Nives Cvikl 

 
 

KRATEK OPIS: 
Letošnji Muzejski klub se vsebinsko 
povezuje z občasno razstavo Debata o 

kuhinji – Kitchen debate. Na četrtem 
srečanju se je Nives Cvikl, kustodinja 

Pokrajinskega muzeja Maribor, 
pogovarjala z Zlatko Dreo, avtorico 

knjige o poslovnem bontonu, s priznanim 
gostincem Lovrom Visočnikom in z 

Matejem Markušem iz vinogradniško 
turistične kmetije Markuš,  ki je 

predstavil svoja vina Oskar. Študenti 
Višje strokovne šole za gostinstvo in 
turizem Maribor so tudi tokrat pripravili  

izvirne prigrizke.  
 

 
 

 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:  
60 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
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STRATEG  
interaktivna andragoško-pedagoška delavnica 

 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad 

 

KDAJ:  
18. 11. 2017 do 23. 12. 2017 ob 10.00  

 

CILJNA SKUPINA:  
Splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR 
PROJEKTA: 
Andraž Kamenik 
 

VODJA 
PROJEKTA: 
Alen Ištoković 

 

KRATEK OPIS: 
Strateg je projekt Pokrajinskega 

muzeja Maribor, v katerem smo 
obiskovalce popeljali 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.  
Pri Strategu so udeleženci igrali 

namizno strateško igro s kositrnimi 
figurami v prostoru grajske bastije 

Pokrajinskega muzeja Maribor. Pri tem 
so se seznanili z zbirko kositrnih figur, 

ki jo hrani muzej ter pomembnimi 
dogodki iz začetka novega veka. 

Dogajanje v igri je postavljeno v 16. 
stoletje, ko so Osmani 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. Dežele so prehajale v 

vse večjo gospodarsko in finančno 
stisko in po njih so se začeli klatiti 

razbojniki, ki so iskali hiter zaslužek. 
Vsak igralec se je lahko odločil za eno 
izmed frakcij (Osmani, Habsburžani, 

Uporniki ali Razbojniki) in poskusil 
doseči njemu zadane cilje. Pri tem so 

igralci spoznali zgodovinsko ozadje, ki 
je pripeljalo do dogodkov, na katerih je 
temeljilo posamezno poglavje. 

18. 11. 2017: Prihod Osmanov 
25. 11. 2017: Habsburžani vračajo     

udarec 
9. 12. 2017: Le vkup, le vkup uboga  
gmajna 

16. 12. 2107: Turki so v deželi že 
23. 12. 2017: Grmele so grmade; Na 

pragu novega 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, 

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: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
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KULTURNI BAZAR 
predstavitev pedagoških programov 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad 

 

KDAJ:  
29. 11. 2017 ob 11.00  

 

CILJNA SKUPINA:  
Udeleženci kulturnega bazarja v regiji 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Drago Oman, Maja Hren Brvar 

 

KRATEK OPIS: 
Za udeležnece prvega  Kulturnega bazarja 

v regiji smo v Pokrajinskem muzeju 
Maribor pripravili predstavitev dveh 

pedagoških programov in sicer: 

 
Predstavitev Muzejnice ob občasni 
razstavi  Franz Liszt – Mala evropska 

turneja  
V letu 2017 smo z občasno razstavo 

obeležili 160 letnico nastopa Franza 
Liszta v viteški dvorani mariborskega 

gradu. Udeležencem smo po kratkem 
vodenem ogledu razstave predstavili 
glasbeno muzejnico ob tej razstavi. Z 

besedo muzejnica imenujemo tiste oblike 
dela, ki jih v drugih okoljih imenujejo 

delavnica. Namenjena je predšolskim 
otrokom in osnovnošolcem prve triade.  

 
Predstavitev učne ure Časovni trak  

Muzejska učna ura Časovni trak je 
namenjena osnovnošolcem 5. in 6. 

razredov. Uro izvajamo  v stalni razstavi 
Začetki (arheološka razstava). Za boljše 
pridobivanje časovnih predstav 

udeleženci pridobljene informacije, ki jih 
spoznajo na razstavi (besedila, slikovno 

gradivo) beležijo na časovni trak (trak 
papirja). Trak je skupinski izdelek, ki ga 

po obisku muzeja odnesejo v razred in ga 
do konca šolskega leta dopolnjujejo z 

novimi podatki.  
 
 

 

 
 

 ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
20 
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ZDRAVA DOMAČA ČOKOLADA 
družinska delavnica 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
2. 12. 2017 ob 11.00  

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost-družine 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Maja Hren Brvar 

 

KRATEK OPIS: 
Družinska delavnica se je vsebinsko 

navezovala na občasno razstavo debata 
o kuhinji – Kitchen debate. Pod 

vodstvom Metke Ternjak Gomboc in Tine 
Ternjak so udeleženci pripravili 
čokoladne pralineje in druge čokoladne 

dobrote iz ekoloških sestavin. Domov so 
odnesli tudi recepte. 

 

 
 

 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:  
10 

 

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 
vodeni ogledi razstav  

 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad  

 

KDAJ:  
3. 12. 2017 ob 10.00, 12.00, 14.00 in 
16.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Drago Oman, mag. Oskar Habjanič 

 

KRATEK OPIS: 
Na Ta veseli dan kulture–dan odprtih vrat 
smo izvedli štiri javna vodstva po 

razstavah. Prvi vodstvi (ob 10. in 12. uri) 
je izvedel mag. Oskar Habjanič, višji 

kustos, drugi  (ob 14. in 16. uri) pa Drago 
Oman, muzejski svetovalec. 

 
 

 
 

 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:  
238 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
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ESENCE 
otvoritev občasne razstave 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – stalna razstava Začetki 

 

KDAJ:  
8. 12. 2017 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
Splošna javnost 

 

ORGANIZATOR: 
SobaZaGoste (Pekarna Magdalenske 
mreže in Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 

PROJEKTA: 
Simon Žlahtič, kurator in Ina Sangenstedt, 

avtorica razstavljenih del. 

 

KRATEK OPIS: 
Otvoritev je potekala v stalni razstavi 
Začetki. V imenu direktorice Pokrajinskega 
muzeja Maribor dr. Mirjane Koren je 

prisotne nagovoril  Drago Oman, muzejski 
svetovalec. Kurator razstave Simon 

Žlahtič je predstavil razstavo in avtorico, 
ki je zatem na kratko spregovorila o 

svojem delu. Oba sta obiskovalce  
popeljala po razstavi in predstavila vsa 

dela.  
 

 

 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 (glej 
tudi občasna razstava Esence). 
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TRIJE POMEMBNI GOZDARJI MED POHORJEM IN KOZJAKOM 
otvoritev občasne gostujoče razstave 

 
 

 
LOKACIJA:  

Mariborski grad – Grajska kavarna 
 

KDAJ:  
14. 12. 2017 ob 11. uri 

 
CILJNA SKUPINA:  

splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  

Pokrajinski muzej Maribor 
 

 
KRATEK OPIS: Po pozdravnem nagovoru 

direktorice Pokrajinskega muzeja Maribor 
dr. Mirjane Koren je o razstavi, ki 

prikazuje življenje in delo treh pomembnih 
gozdarskih pionirjev iz mariborskega 
območja Franja Pahernika, Edvarda 

Pogačnika in Maksa Wraberja, spregovoril 
Jožef Mrakič. Vodja Zavoda za gozdove 

Slovenije, OE Maribor. 
Otvoritev je popestril nastop 

harmonikarja. 
  

 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 (glej 
tudi občasna gostujoča razstava Trije 

pomembni gozdarji med Pohorjem in 
Kozjakom). 

 
 Tele M, 14. 2. 2017, ob 7.15–9.17 

: Aktualno – Informativna oddaja TV 

Maribor 
 www.zgds.si/otvoritev-

razstave-trije-pomembni-
gozdarji-med-pohorjem-in-

kozjakom (13. 2. 2017) 
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MUZEJSKI KLUB 2017 
Praznična kuhinja 

tradicionalna andragoška prireditev 
 
 

 
LOKACIJA:  

Mariborski grad – Grajska kavarna 
 

KDAJ:  
21. 12. 2017 ob 18.00  

 
CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 
ORGANIZATOR:  

Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 

dr. Mirjana Koren 
 
STROKOVNI SODELAVEC:  

Nives Cvikl 
 

 
KRATEK OPIS: 

Letošnji Muzejski klub se vsebinsko 
povezuje z občasno razstavo Debata o 

kuhinji – Kitchen debate. Na petem 
srečanju se je Nives Cvikl, kustodinja 

Pokrajinskega muzeja Maribor, 
pogovarjala z etnologinjo dr. Majo 
Godina Golija, s priznanim gostincem 

Lovrom Visočnikom in z Matejem 
Markušem iz vinogradniško turistične 

kmetije Markuš,  ki je predstavil svoja 
vina Oskar. V pogovoru so sodelujoči 

predstavili razlike med prazničnimi 
jedilniki nekoč in danes, o izboru vin k 

prazničnim jedem ter o pomenu 
družinskih praznikov in druženju za 
obloženo mizo. 

Študenti Višje strokovne šole za 
gostinstvo in turizem Maribor so tudi 

tokrat pripravili  izvirne prigrizke.  
 

 
 

 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:  
55 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
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