EVALVACIJA SLOVENSKIH MUZEJEV 2006-2008
POPRAVKI IN DOPOLNILA

V dogovoru z Ministrstvom za kulturo RS je Služba za premično dediščino in muzeje pozvala vse
muzeje in galerije, katerih podatke smo evalvirali, da do 16. aprila 2010 pošljejo morebitne
popravke in dopolnila Evalvacije slovenskih muzejev 2006 – 2008 na naslov Službe za premično
dediščino in muzeje. Na poziv se je odzvalo 19 muzejev. Služba za premično dediščino in muzeje
je predstavnike treh muzejev povabila na pogovor.
- Pri pregledu podatkov niso bili upoštevani podatki, ki se razlikujejo od tistih, ki so nam jih
muzeji sami posredovali v procesu evalvacije.
- Vse upravičene popravke in dopolnitve smo upoštevali in jih vnesli v sistem.
- Vso dokumentacijo, ki smo jo zbrali v procesu in vse dopise s pripombami, hrani Služba za
premično dediščino in muzeje, Narodni muzej Slovenije, Prešernova 20, Ljubljana.
Pripombe in dodatki se delijo na tri poglavja:
1. Splošne nejasnosti,
2. Popravki in dopolnitve pri posameznih muzejih,
3. Cilji evalvacije: izboljšanje s poklicnimi standardi – določitev normativov in standardov.

1. Evidentiranje splošnih nejasnosti:
-

-

Nejasna je definicija dislociranih enot, stalnih razstav in štetja obiskovalcev v njih.
Nejasen je status stalne razstave v drugih inštitucijah in štetje obiskovalcev v njih.
Delitev na specialne oziroma splošne muzeje so pripravili tuji partnerji v želji po čim bolj
relevantni in mednarodno primerljivi evalvaciji, zato vedno ne ustrezajo aktu o
ustanovitvi muzeja.
Vprašalnik je spraševal po povprečnem številu občasnih razstav, ne po podatku za
posamezno leto.
Najemnine se v finančnem poročilu pišejo pod isto postavko kot stavbno zemljišče, zato
so se pri nekaterih muzejih na to temo pojavila vprašanja. Podobno je tudi z nekaterimi
drugimi postavkami, ki se ne ujemajo z vprašalniki Ministrstva za kulturo. Za
evalviranje je bil uporabljen evropsko primerljiv obrazec, podatki iz finančnih poročil
vseh muzejev pa so bili obravnavani na enak način.
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2. Popravki podatkov posameznih muzejev

muzej/galerija
26. Pokrajinski
muzej Murska
sobota
42. Arhitekturni
muzej Ljubljana

6. Slovenska
kinoteka
10. Muzej športa
32. Muzej
Radovljiške občine
Radovljica

36. Tolminski
muzej

28. Dolenjski muzej
Novo mesto
18. Medobčinski
muzej Kamnik

24. Pokrajinski
muzej Maribor
13. Posavski muzej
Brežice

23. Muzej narodne
osvoboditve
Maribor

40. Pilonova
galerija Ajdovščina
31. Pokrajinski
muzej Ptuj-Ormož

popravki, ki se upoštevajo
1. Muzej ima knjižnico.
2. Muzej nima kavarne.
3. Število zaposlenih, ki so financirani iz proračuna Ministrstva za
kulturo je 12.
1. Prava kvadratura depojev je 819 m².
2. Muzej ima knjižnico.
3. Prihodek 115.195 € je od najemnin.
4. Popravijo se prihodki za leti 2006 in 2007.
1. Muzej meri klimatsko stanje in pogoje v depojih.
1. Tipkarska napaka (namesto , je .)
1. V tabeli z izdatki se popravijo naslednje napake: 322.813 v letu
2006 in 376.629 v letu 2007.
2. Muzej nima najemnin, naveden je bil podatek iz uporabe
stavbnega zemljišča.
3. Naknadno poslane podatke v procesu evalvacije (način pridobitve
predmetov, sredstva za odkupe, število različnih načinov ogledov
muzeja), smo dopolnili.
1. V letu 2006 je bilo število obiskovalcev 10.532.
2. Število zaposlenih je 7. Vsi podatki, ki se nanašajo na število
zaposlenih se popravijo.
3. Popravi se podatke o porabi in bilanci muzeja.
1. Glede višine najemnine upoštevamo pripombo muzeja.
1. Popravi se podatke o številu pridobljenih predmetov z
arheološkimi izkopavanji.
2. Dopolni se podatke o pedagoško-andragoških programih.
3. Pripombe glede financiranja se upošteva (skupna prejeta sredstva:
301.316€, porabljena sredstva 302.279€ in bilanca – 954€).
1. Velik del muzeja je v prenovi.
2. Upošteva se opombi glede financiranja na zaposlenega in
izobraževanja na zaposlenega.
1. Pravilni podatki so: 2006 - prejeto 419.262, porabljeno: 433.429,
bilanca: -14.167; 2007 – prejeto 437.128, porabljeno 427.528,
bilanca 9.600; 2008 – prejeto 459.498, porabljeno 452.223,
bilanca: 7.275.
1. Muzej ima knjižnico.
2. Skupna kvadratura depojev je 1.393,27 m².
3. Muzej je leta 2008 prejel 33.000 € iz najemnin prostorov in ne za
izposojevalnine predmetov.
4. Dopolni se podatke o izobraževalnih programih.
1. Gre za historično stavbo iz leta 1756.
2. Strateški načrt in poslanstvo muzeja sta bila posredovana.
1. Dislocirana enota se nahaja na dveh lokacijah.
2. Muzej ima poleg zgodovinskih tudi etnološke, arheološke in
kulturno zgodovinske zbirke.

2

14. Pokrajinski
muzej Celje
21. Gorenjski
muzej Kranj

1. Muzejski delavci so se v letu 2008 selili v druge prostore.
1. Velik del muzeja je v postopku prenove, zato nekaterih podatkov
nismo mogli zbrati.
2. V letu 2007 je muzej imel 70.201 obiskovalcev (tipkarska
napaka).
3. Muzej izdaja vodnike.
4. Leta 2006 je imel muzej 1.098.857, 00 € prejetih sredstev.

3. Cilji: izboljšanje s poklicnimi standardi – določitev normativov in standardov
1. Stalne razstave ter dislocirane enote: jasno določiti terminologijo in definicijo dislociranih
enot in stalnih razstav, oz. razne kombinacije, na primer: stalne razstave v dislociranih enotah ali
stalne razstave, ki pripadajo enoti, ki ne pripada muzeju ipd. Cilj: določitev normativov in
standardov kaj je stalna razstava in kaj je dislocirana enota.
2. Štetje obiskovalcev: vse kategorije obiskov in uporabnikov muzeja morajo biti jasno
definirane in razložene s primeri. Cilj: določitev standardov in normativov.
3. Kazalci uspešnosti: jasno definirati posamezne kazalce uspešnosti in pripraviti navodila za
evidentiranje in vpisovanje podatkov, podkrepljeno s posameznimi primeri. Cilji priprave teh
standardov je jasno ovrednotenje javne službe, ki jo opravljajo muzeji.
4. Finančna poročila: ponovna definicija obrazcev za finančno poročilo (bilanca stanja, bilanca po
načelu denarnega toka, prihodek, odhodek, najem prostorov ipd.).
5. Natančna definicija štetja in navajanja števila predmetov v muzejih s primeri.
6. Natančna definicija nege predmetov (konserviranje, restavriranje ipd.)
7. Cilj izsledkov evalvacije je uskladitev vprašanj iz evalvacije z (razširjenimi) vprašalniki za
poročila o delu Ministrstva za kulturo.

SKLEP:
Poslane pripombe in dopolnila bistveno ne vplivajo na izsledke Evalvacije slovenskih
muzejev 2006 – 2008.
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