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1. PODATKI O JAVNEM ZAVODU NARODNI MUZEJ SLOVENIJE
Narodni muzej Slovenije (v nadaljevanju NMS) je javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika
Slovenija (Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Narodni muzej Slovenije – Uradni list RS, št. 60/2003,
37/2008, 10/2009, 108/2020). Je največji in najstarejši muzej v Sloveniji; kranjski deželni stanovi so ga
ustanovili 15. oktobra 1821. Sedež ima že od leta 1888 v historični, namensko sezidani stavbi na
Prešernovi 20. Konec leta 2007 je bila končana prenova ene od šestih vojašnic na sedanji Muzejski
ploščadi Metelkova in tam je NMS jeseni 2008 odprl ogledne depoje za zgodovinske in umetnostne
zbirke ter zbirke uporabne umetnosti, hkrati je pridobil tudi dodatne razstavne površine za občasne
razstave. V letu 2015 je NMS dobil v eni od stavb Parka vojaške zgodovine v Pivki depojski prostor za
specifične zbirke muzeja. Del depoja je tako imenovan ogledni depo, kjer bodo obiskovalcem na ogled
predmeti raznih zbirk, ki v Ljubljani nimajo prostora, kot recimo zbirka Rudolfa Cvetka, v drugi del
depoja pa bo prenesen del zdaj neustrezno shranjenega muzejskega gradiva s Prešernove, ki vsebinsko
ne sodi na sicer že prenatrpano Metelkovo (npr. osteološko gradivo); nekaj malega je bilo že preseljeno,
na primer zbirka lončenih (razstavljenih) peči, preostali del pa bo preseljen v letu 2021. Enako velja za
manj občutljivo gradivo, shranjeno na Metelkovi, saj bi s prenosom v Pivko pridobili prostor za del
načrtovanega razstavnega programa.
V upravljanju ima grad Snežnik, ki ga je junija 2008, potem ko je bil dolga leta namenjen protokolarnim
dogodkom, odprl za široko javnost. Na Blejskem gradu, kjer je dejaven vse od Bitenčeve prenove v
petdesetih letih 20. stoletja, je v letu 2008 postavil novo stalno razstavo o zgodovini gradu in širšega
prostora, ki ga je ta obvladoval v preteklosti. Na Hrušici ima NMS v prostorih gostilne Stara pošta leta
2013 prenovljeno muzejsko sobo s prikazom izsledkov raziskovanja znamenitih kraških zapor oziroma
antične postojanke Ad Pirum. S svojim originalnim gradivom je muzej navzoč na številnih stalnih
razstavah drugih javnih zavodov po Sloveniji, npr. v Gorenjskem muzeju in v Prešernovem spominskem
muzeju v Kranju, na gradu Rajhenburg v Brestanici, v muzeju Lipikon v Lipici in v Pomorskem muzeju
Sergej Mašera v Piranu, če naštejemo le nekatere. Narodni muzej Slovenije ima status raziskovalne
organizacije, kar mu omogoča poglobljeno raziskovanje in dodatne možnosti za popularizacijo
slovenske premične kulturne dediščine.
Organi zavoda so direktor, svet zavoda in strokovni svet, ki zagotavljajo poslovanje zavoda v skladu z
veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja zavoda.

Lokacije, na katerih NMS opravlja naloge javne službe
Narodni muzej Slovenije – Uprava, Prešernova ulica 20, 1000 Ljubljana
Narodni muzej Slovenije – Prešernova, Muzejska ulica 1, 1000 Ljubljana
Narodni muzej Slovenije – Metelkova, Maistrova ulica 1, 1000 Ljubljana
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Grad Snežnik, Kozarišče 67, 1386 Stari trg pri Ložu
Muzej na Blejskem gradu, Grajska cesta 61, 2460 Bled
Stalna razstava Ad Pirum, Gostilna Stara pošta, Podkraj 100, 5273 Col

Pravne podlage za delovanje NMS:
Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 96/2002,
123/2006 - ZFO-1, 7/2007 - odl. US, 53/2007, 65/2007 - odl. US, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 100/2011
- odl. US, 111/2013, 68/2016, 61/2017, 21/2018 - ZNOrg, 49/2020 - ZIUZEOP),
Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Uradni list RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 30/2011
- odl. US, 90/2012, 111/2013, 32/2016, 21/2018 – ZNOrg),
Zakon o zavodih (ZZ) (Uradni list RS - stari, št. 12/1991, Uradni list RS/I, št. 17/1991 - ZUDE, Uradni
list RS, št. 55/1992 - ZVDK, 13/1993, 66/1993, 66/1993, 45/1994 - odl. US, 8/1996, 31/2000 - ZP-L,
36/2000 - ZPDZC, 127/2006 – ZJZP),
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 - popr., 47/2015 - ZZSDT,
33/2016 - PZ-F, 52/2016, 15/2017 - odl. US, 22/2019 - ZPosS, 81/2019, 36/2020 - ZIUPPP, 49/2020 ZIUZEOP, 61/2020 - ZIUZEOP-A, 80/2020 - ZIUOOPE, 98/2020 - ZIUPDV, 152/2020 - ZZUOOP,
175/2020 - ZIUOPDVE, 203/2020 - ZIUPOPDVE, 195/2020, 15/2021 - ZDUOP, 28/2021 - skl. US,
43/2021)
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1,
23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005 - odl. US, 113/2005, 21/2006 - odl. US, 23/2006 - skl. US,
62/2006 - skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - odl. US, 11/2007 - skl. US, 33/2007, 69/2008 ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 65/2008, 40/2012 - ZUJF, 49/2020 - ZIUZEOP, 61/2020 - ZIUZEOP-A,
152/2020 - ZZUOOP, 158/2020 - ZIntPK-C, 175/2020 - ZIUOPDVE, 203/2020 - ZIUPOPDVE,
195/2020, 28/2021 - skl. US75/2005 - odl. US, 113/2005, 21/2006 - odl. US, 23/2006 - skl. US,
62/2006 - skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - odl. US),
Zakon o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN,
107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 ZIPRS1415-A, 14/2015 - ZIPRS1415-D, 55/2015 - ZFisP, 96/2015 - ZIPRS1617, 80/2016 ZIPRS1718, 71/2017 - ZIPRS1819, 13/2018, 75/2019 - ZIPRS2021, 36/2020 - ZIUJP, 61/2020 ZDLGPE, 89/2020, 195/2020 - odl. US, 203/2020 - ZIUPOPDVE, 174/2020 - ZIPRS2122, 15/2021 ZDUOP)
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) (Uradni list RS, št. 21/1995, 9/2001, 30/2001 ZCUKPIL, 43/2004, 17/2006, 114/2006 - ZUE, 139/2006, 68/2008, 110/2013, 56/2015, 63/2016 ZKUASP, 59/2019)
Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) (Uradni list RS, št. 57/2008, 86/2008, 112/2008, 3/2009,
16/2009, 23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009, 31/2010, 83/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010,
89/2010, 89/2010, 89/2010, 59/2011, 6/2012, 40/2012, 22/2013, 22/2013, 22/2013, 46/2013, 101/2013
- ZIPRS1415, 45/2014, 95/2014 - ZUPPJS15, 95/2014, 90/2015 - ZUPPJS16, 91/2015, 39/2016,
88/2016 - ZUPPJS17, 21/2017, 46/2017, 69/2017, 80/2018, 75/2019 - ZUPPJS2021, 48/2020, 49/2020
- ZIUZEOP, 61/2020)
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/1994,
45/1994, 39/1996, 40/1997 - ZDMPNU, 39/1999 - ZMPUPR, 82/1999, 102/2000, 52/2001, 64/2001,
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43/2006 - ZKolP, 60/2008, 61/2008, 32/2009, 32/2009, 22/2010, 22/2010, 83/2010, 89/2010, 40/2012,
51/2012, 3/2013, 46/2013, 67/2013, 7/2014, 52/2014, 3/2015, 11/2015, 55/2015, 106/2015, 4/2016,
51/2016, 3/2017, 38/2017, 40/2017, 46/2017, 2/2018 - popr., 3/2018, 47/2018, 80/2018, 4/2019,
45/2019, 3/2020, 97/2020, 160/2020, 3/2021)

Podzakonski predpisi in določbe s področja kulture.

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Narodni muzej Slovenije (Uradni list RS, št. 60/2003, 37/2008,
10/2009, 108/2020)
Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid
muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (Uradni list RS, št.
47/2012)
Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah (Uradni list RS, št. 47/2012)
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2. UVOD

2.1. IZHODIŠČE
Narodni muzej Slovenije je osrednji slovenski muzej, ustanovljen z namenom, da kot strokovna matična
ustanova skrbi za premično kulturno dediščino Slovenije in Slovencev. Je najstarejša in najčastitljivejša
muzejska ustanova v Republiki Sloveniji. Narodni muzej Slovenije evidentira, zbira, hrani, konservira,
restavrira, dokumentira, raziskuje, preučuje ter popularizira slovensko premično kulturno dediščino ter
javnosti predstavlja najpomembnejše in najzanimivejše muzejske predmete slovenske kulturne
dediščine. Ena izmed poglavitnih nalog Narodnega muzeja Slovenije je izobraževati in na privlačen,
suveren ter poljuden način seznanjati javnost z zgodovino slovenskega prostora in slovensko kulturno
dediščino. S tem muzej ozavešča in vzgaja slovensko javnost, skrbi za ohranjanje kulturne dediščine in
njenih vrednot ter budi narodno zavest, s čimer tvorno prispeva k trajnostnemu razvoju in napredku
Republike Slovenije. Zato mora Narodni muzej Slovenije pri svojem delu slediti temeljnim vrednotam,
kot so strokovnost, neodvisnost, zavezanost družbi in javnosti, skrbnost ter odgovornost.
S predstavitvami muzejskega gradiva (v obliki strokovnih, znanstvenih in poljudnih publikacij ter
razstav) Narodni muzej Slovenije podrobneje osvetljuje posamezne segmente zgodovine današnjega
slovenskega prostora. Z digitaliziranjem gradiva ter izgrajevanjem elektronske baze podatkov o
muzejskih predmetih, ki jih hrani, se muzej priključuje sorodnim evropskim ustanovam, ki s pomočjo
sodobnih informacijskih tehnologij naredijo kulturno dediščino še bolj dostopno.
Narodni muzej Slovenije ima, zahvaljujoč zaposlenim, ki imajo poglobljeno znanje na različnih
strokovnih področjih, tudi status raziskovalne inštitucije in sodeluje v mnogih znanstvenoraziskovalnih
programih in projektih. Kot osrednja slovenska muzejska ustanova z najmočnejšo skupino tako kustosov
kot konservatorjev-restavratorjev ima Narodni muzej Slovenije obvezo, da sodeluje in pomaga drugim
slovenskim muzejem z znanjem, nasveti, pomočjo ter medsebojnim sodelovanjem in dobrimi praksami,
saj imajo vse muzejske inštitucije na koncu isti cilj – buditi narodno zavest in prispevati k trajnostnemu
razvoju in napredku Republike Slovenije.
Predlog strateškega načrta določa v prvi vrsti smernice in zaveze za delo v prihodnjih petih letih, obenem
pa je ob zaključku mandatne dobe ob pregledu kazalnikov uspešnosti tudi podlaga za stvarno primerjavo
oziroma ovrednotenje razmerja med načrtom in izvedbo.
Pri pripravi strateškega načrta je bilo zmerno optimistično predpostavljeno, da se bo trenutna epidemija
covida-19 poleti 2021 iznihala, predvsem zaradi precepljenosti prebivalstva, ter da se bosta tako domači
kot tudi tuji turizem začela počasi obnavljati. Turistični obisk pomeni namreč znaten del prihodka
Narodnega muzeja Slovenije iz naslova izvajanja javne službe, ki je v veliki večini namenjen
sofinanciranju mnogih načrtovanih razstav in projektov, ki so pozneje podrobneje opisani. Čeprav vsaj
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v nekaj naslednjih letih ni pričakovati, da se bo turistični obisk muzejskih lokacij vrnil na nivo let pred
pandemijo, Narodni muzej Slovenije kljub temu računa na znatno povečanje obiska glede na leto 2020.

2.2. POSLANSTVO
Poslanstvo državnega muzeja je skladno z 91. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine določeno v
njegovem aktu o ustanovitvi, in ga je sprejela Vlada Republike Slovenije:
»Narodni muzej Slovenije je javni zavod, ustanovljen za uresničevanje nalog zbiranja, ohranjanja,
dokumentiranja, preučevanja, interpretacije, upravljanja in razstavljanja premične in žive kulturne
dediščine s področja kulturne zgodovine slovenskega etničnega prostora starejših in novejših obdobij.
Muzej utemeljuje svoje poslanstvo na podlagi arheološke, zgodovinske, umetnostne zbirke, zbirke
uporabne umetnosti in numizmatične zbirke. Svoje zbirke muzej dopolnjuje na osnovi zbiralne politike.«

2.3. TEMELJNE UGOTOVITVE
Narodni muzej Slovenije je vrhunska muzejska ustanova, ki nagovarja različne skupine javnosti iz
Slovenije in tujine. Odlikuje se po bogatih zbirkah, odgovornem ravnanju z gradivom, poglobljenem
raziskovalnem delu in prijaznem odnosu do svojih obiskovalcev. Skrbi za najpomembnejše spomenike
premične kulturne dediščine Slovenije, ki omogočajo raziskovati in razumeti našo zgodovino z
najrazličnejših vidikov. Ponuja pristen in verodostojen stik s preteklostjo, z voljo oplemenititi sedanjost
in prepoznati možnosti, ki jih ponuja prihodnost. Pri skrbi, raziskovanju in predstavljanju kulturne
dediščine ne sodeluje le s sorodnimi ustanovami iz Slovenije in tujine, ampak tudi s posamezniki:
ljubitelji, poznavalci in lastniki premičnih spomenikov kulturne dediščine. Dejaven je pri specialnih
usposabljanjih, tako strokovne javnosti kakor posameznikov ali skupin, vključenih na vseh ravneh in v
različne oblike institucionalnega izobraževanja. Pomembno vlogo ima pri različnih upravnih postopkih
v primerih, ko je potrebno določevanje pomena in pristnosti dediščine.
S programom muzejskih dogodkov, ki nastajajo na podlagi vrhunske zbirke spomenikov slovenske
materialne kulturne dediščine, odstira muzej jasen in verodostojen pogled na 60.000-letno zgodovino
slovenskega nacionalnega prostora. Zavezan je krepitvi poznavanja in spoštovanja naše preteklosti v
domovini in izven meja Slovenije, pri čemer sodeluje z drugimi muzeji, sorodnimi ustanovami in
posamezniki, kar bo v prihodnje treba razširiti tudi na druge vrste sodelovanj – skupne razstave in izvirne
muzejske projekte. S tem lahko Narodni muzej Slovenije še nadgradi kakovost oziroma sporočilo svojih
dejavnosti in hkrati nagovori posebne ciljne skupine obiskovalcev (npr. iz drugih kulturnih krogov), ki
v muzeju v tej obliki še niso bile navzoče. Posebna pozornost bo namenjena ranljivim skupinam in
njihovim posebnim potrebam. Obenem pa bi morda veljalo v tem kontekstu ponovno izrecno poudariti
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večtisočletno, trdno in trajno organsko vpetost našega prostora – z vso njegovo raznoliko snovno in
nesnovno dediščino – v vedno ustvarjalno prepletene kulturne tokove celotne srednje in mediteranske
Evrope; zato bodo srednjeročno posebno dobrodošle tudi dodatne občasne (morda manjše gostujoče)
predstavitve širših skupnih evropskih tematik.
Pomembno je delovanje Službe za premično dediščino in muzeje, ki zbira in vrednoti relevantne podatke
iz vseh muzejev, vključenih v razvid slovenskih muzejev, kar ji omogoča izpostavljati najbolj pereče
probleme in z Ministrstvom za kulturo tvorno sodelovati pri iskanju in posredovanju enotnih rešitev.
Narodni muzej Slovenije mora z vso odgovornostjo sprejemati vlogo suverenega sogovornika
Ministrstva za kulturo in biti tvorni sodelavec strokovnih služb pri oblikovanju zakonskih in
podzakonskih dokumentov, ki se dotikajo muzejev in skrbi za kulturno dediščino.
Glede na pojav pandemije, ki jo je povzročil koronavirus, se je v letu 2020 delovanje Narodnega muzeja
Slovenije, povezanega z delom obiskovalcev, bistveno spremenilo. Muzej je bil namreč več mesecev
zaprt za obiskovalce, nekaj časa pa je bilo število obiskovalcev omejeno na določeno, sorazmerno
majhno število glede zahtevanega prostora in razmika med posameznimi obiskovalci. Pandemija se sicer
izteka, vendar njena možna ponovitev (ali pojav kakega drugega virusa) narekuje pospešen razvoj
Narodnega muzeja Slovenije v digitalizacijo predmetov in razstav. Ker pa je to trend, ki ga tako ali
drugače zasledujejo več ali manj vsi muzeji pri nas in po svetu, mora biti Narodni muzej Slovenije, da
ne bi izgubil prvenstva, korak pred drugimi. Ta korak bo virtualizacija izbranih zgodovinskih krajev ali
dogodkov oziroma navidezna realnost, kjer se bo lahko obiskovalec, bodisi na razstavi bodisi preko
svojega računalnika doma, na neki način »preselil« v že davno izginuli svet. Projekti virtualizacije, ki
so že v pripravi, bodo predstavljeni pozneje.
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3. VIZIJA
Če strnemo, potem mora biti Narodni muzej Slovenije:


največja in najboljša zbirka materialnih dokazov o premični kulturni dediščini Slovenije,



središče zanimanja in vir informacij na vseh ravneh raziskovanja premične kulturne dediščine
Slovenije,



prostor za spoznavanje nacionalnih posebnosti lastnega naroda in narodov sveta ter njihove
povezanosti,



poudarimo narodotvornost in državotvornost NMS kot osrednje muzejske ustanove



muzejska inštitucija, ki je po svoji strokovni in inovativni dejavnosti vedno korak pred drugimi
muzejskimi inštitucijami pri nas in ob boku velikim svetovnim muzejem



Narodni muzej Slovenije kot vodilni partner na EU projektih
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4. STRATEŠKA USMERITEV
Narodni muzej Slovenije mora ohranjati, pa tudi utrditi svoj položaj vodilne muzejske inštitucije v
Sloveniji ter povečati svojo prepoznavnost in ugled v mednarodnem prostoru.
Zato je treba:


po že sprejetem planu z vso skrbnostjo izvesti vse planirane akcije v zvezi s praznovanjem
200-letnice NMS (razstave, dogodki, publikacije),



postaviti novo, veliko in odmevno stalno razstavo, ki bo predstavila celotno zgodovino
slovenskega etičnega prostora,



postaviti vrsto zanimivih občasnih razstav, ki bodo pritegnile širšo javnost,



ustvariti prvi prikaz virtualne realnosti določenega zgodovinskega kraja ali obdobja,



povečati prepoznavnost NMS in z inventivnimi pristopi povečati število tako domačih kot
tujih obiskovalcev,



še naprej izvajati raziskovalne programe in projekte, tako domače kot mednarodne,



s pomočjo usposabljanja (šolanje, izmenjave) in opremljenosti ne samo ohranjati, pač pa tudi
še dvigovati strokovni nivo ekipe, tako kustosov kot tudi konservatorjev-restavratorjev,



obnoviti muzejsko stavbo na Prešernovi, skrbeti za ostale objekte v upravljanju in posodabljati
vso opremo, potrebno za strokovno delo,

Posledično je treba slediti naslednjim specifičnim strategijam za doseganje matičnih nalog izvajanja
javne službe na najvišji ravni izvedbe:
- strategiji izvajanja javne službe,
- stalne in občasne razstave
- založniški program
- upravljanje zbirk
- konserviranje-restavriranje
- raziskovanje
- strategiji organizacije dela,
- strategiji investicijskih vlaganj in nakupa opreme,
- strategiji finančnega poslovanja.
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5. STRATEGIJA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
»Muzej je podoben nekakšnemu stroju za ustvarjanje spomina.« (Wolfgang Ernst, Museum and
Memory).
Reformatorji muzejev druge polovice 20. stoletja so izhajali s stališča, da tradicionalni muzeji kljub
reorganizacijam ne morejo v celoti streči potrebam in zahtevam sodobne demokratične družbe. Nova
muzeologija, ki sledi zahtevam in potrebam družbe in ki se ukvarja pretežno s predstavljanjem
muzejskega predmeta, razvija nove teorije in tehnike, ki naj olajšajo muzejsko komunikacijo z javnostjo.
S pomočjo muzejskih predmetov muzeji širijo ideje iz sodobne družbene problematike in izpolnjujejo
svojo aktivno družbeno vlogo ozaveščanja in učenja, budijo narodno zavest in prispevajo k trajnostnemu
razvoju in napredku.
Novi pristop predpostavlja za muzealce močno spremenjen, profesionalen odnos do javnosti ter njihovo
aktivno in odgovorno vlogo v sodobni družbi.
Narodni muzej Slovenije mora slediti trendom Nove muzeologije in le-tem prilagajati svoj ustroj in
delovanje.

5.1. Predstavljanje dediščine
Muzej pridobiva gradivo zaradi vzdrževanja in izboljševanje kulturnih in zgodovinskih pričevanj o
človeških kulturah in civilizacijah, ki vključujejo tudi nova, pred kratkim odkrita, neraziskana ali slabše
raziskana področja zgodovine človeštva in izkušenj. Muzeji ravno tako vzbujajo zanimanje javnosti za
preteklost in sedanjost ter ponazarjajo, kako se materialna kultura kaže v sedanjosti. Ne nazadnje muzeji
promovirajo boljše odnose med ljudmi različnih kultur, narodnosti, ras in prepričanj.
Narodni muzej Slovenije predstavlja slovensko kulturno dediščino s sodobnimi muzejskimi projekti;
razstavami, občasnimi razstavami, publikacijami, raziskovalnimi projekti, pedagoškim delom in
drugimi dogodki.

5.2. Razstave in projekti
Osnovno orodje, s katerim Narodni muzej Slovenije obiskovalce seznanja z zgodovino slovenskega
etničnega prostora in z njegovo vpetostjo v širši srednjeevropski prostor, so razstave.
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5.2.1. Stalne razstave
Narodni muzej Slovenije ima v času priprave tega dokumenta postavljenih več stalnih razstav na
različnih lokacijah, ki jih upravlja sam ali ima z lastnikom oziroma upraviteljem sklenjen trajni dogovor
o postavitvi.
Stalne razstave so:
Stalne razstave v osrednji muzejski stavbi na Prešernovi:
Stalna arheološka razstava Zgodbe s stičišča svetov, ki je postavljena v prvih dvoranah in z uvodnim
delom v hodniku prvega nadstropja, prikazuje prazgodovinsko obdobje, železno dobo, antično obdobje
in srednji vek.
Poleg stalne razstave v prvem nadstropju sta v stavbi še dve stalni razstavi: Rimski in srednjeveški
lapidarij ter Egipčanska zbirka v Narodnem muzeju Slovenije z mumijo svečenika Akesuite – slednja je
postavljena v sobo pred t. i. staro čitalnico, ki ima neposreden dostop s hodnika. Ob mumiji in sarkofagu
si lahko obiskovalci ogledajo tudi preostale predmete iz staroegipčanske zbirke NMS.
Stalna postavitev zgodovinskih in umetnostnozgodovinskih zbirk na Metelkovi
V prenovljeni stavbi na Metelkovi so postavljene:
Stalna študijska razstava Zgodovinske in umetnostne zbirke (od leta 2008). Razstavljeno so predmeti, ki
so se izdelovali in uporabljali na naših tleh in so značilni in pomembni za Slovenijo in Slovence. Na
ogled so: stalna postavitev sedežnega in shrambnega pohištva ter ur in svetil v Sloveniji od 16. stoletja
naprej, muzealije iz stekla, keramike in porcelana; devocionalije, zbirke starega orožja in kovine,
sakralnega tekstila, igrač, zapuščina telovadca Borisa Gregorke, slikarska zbirka in glasbeni inštrumenti:
mogoče si je ogledati več kot dva tisoč petsto predmetov.
Muzejska postavitev interierjev na gradu Snežnik
Po temeljiti prenovi gradu v letu 2008 je muzej sodeloval pri postavitvi avtentičnih grajskih bivalnih
interierjev, ki so velika redkost v našem prostoru (edini poleg gradu Strmol). Od tedaj muzej skrbi za
tamkajšnjo muzejsko dejavnost in postopno iz lastnih sredstev dopolnjuje tudi razstavno opremo in
drobne elemente bivanjske kulture (historična svetlobna telesa, namizni aranžmaji, tekstilni dodatki,
knjige na policah in podobno), s čimer bomo nadaljevali, saj pripomorejo k zaokroženosti in domačnosti
ambientov.
Muzejska razstava na Blejskem gradu
Bled je leta 2004 slavil 1000-letnico svoje prve omembe v pisnih virih. Za to priložnost je bil tamkajšnji
grad temeljito gradbeno prenovljen in leta 2008 odprta nova muzejska razstava, ki prikazuje preteklost
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Blejskega kota od prazgodovine do 20. stoletja. Do leta 2015 je bila urejena tudi muzejska trgovina, ki
je nameščena v dveh prostorih.
Iz Občine Bled in Zavoda za Kulturo na Bledu prihajajo zahteve po temeljiti prenovi razstave. Glede na
načrte Občine Bled, da na Pristavi pod gradom postavi velik kompleks, ki bo vključeval arheološke
vsebine, potekajo pogovori med vsemi akterji o posodobitvi razstave na Blejskem gradu in možnostih
postavitve dodatnih arheoloških vsebin v novem kompleksu.
Muzejska razstava v gostišču Stara pošta na Hrušici
Narodni muzej Slovenije je pod vodstvom nekdanjega direktorja dr. Petra Petruja vrsto let uspešno
raziskoval sistem objektov, ki so varovali kraške prehode v času antike. Osrednja lokacija je bila na
Hrušici, kjer je muzej v soglasju s tedanjim lastnikom v gostišču Stara pošta, ki stoji tik ob najdišču,
uredil stalno muzejsko razstavo o tem pomembnem kraju. V okviru mednarodnega projekta ParSJad je
bila razstava s sredstvi MK konec leta 2013 povsem prenovljena. Čaka nas pred vsem trajna ureditev
upravljanja, trženja in promocije te izjemne arheološke točke, kar je tudi razvidno iz planiranih bodočih
projektov.

5.2.2. Planirane stalne razstave, začasne razstave, filmski ter drugi projekti
Stalne razstave
Zgodovine Slovencev. Nova stalna razstava, vodilni projekt NMS v naslednjih petih letih, ki bo
predvidoma postavljena v sedanjih razstavnih dvoranah PMS na Prešernovi. Prirodoslovni muzej naj bi
se po načrtih preselil na novo lokacijo na Metelkovo in tako izpraznil prostore na Prešernovi. Tako bi v
izpraznjene razstavne dvorane po obnovi lahko postavili novo stalno razstavo, ki bi bila logično
nadaljevanje trenutnih postavitev Zgodb s stičišča svetov na Prešernovi. K oblikovanju razstave bo NMS
pritegnil strokovnjake iz drugih slovenskih muzejev in ustreznih inštitucij (Katedra za zgodovino FF,
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Inštitut za novejšo zgodovino, Arhiv Slovenije …).
Razstava bo postavljena v dveh delih (po 2 in 2 sobi) v času 2022–2023 in 2024–2025. V kolikor pa bi
se selitev PMS iz prostorov na Prešernovi zavlekla ali celo odpadla, bo potrebno razmišljati o spremembi
lokacije.
Slovenija v simbolih, razstava na Blejskem otoku. Razstava govori o Bledu, ki ima simbolni pomen za
Slovence, in o simbolih, ki ta narod in njegovo državo najbolje predstavljajo – to so najvišja gora
Triglav, slovenska zastava, grb in himna ter slovenski jezik. Na razstavi je simbol predstavljen kot znak,
podoba ali predmet, npr. krščanski križ, upodobitev Jezerske Marije in božjepotna svetinjica. Obsega
tako stvari, npr. slovensko zastavo in denar, kakor tudi abstraktne pojme, kot sta slovenščina in vsebina
slovenske himne.
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Razstava na Blejskem gradu; razstavo bi bilo treba dopolniti. Občina Bled na Pristavi pod gradom
načrtuje gradnjo velikega kompleksa v letih 2022–2024. Predlagali bomo, da v novih prostorih na
Pristavi muzej predstavi arheološke vsebine (npr. predstavitev aktualnih raziskav, pedagoške delavnice,
predavanja, lahko tudi prikazovanje filmov, ki so sedaj vključeni v razstavo na gradu, itd.). Razstava na
gradu, ki jo bomo dopolnili in morda delno preuredili, bo še naprej prikazovala geološko in človekovo
preteklost na Bledu in v okolici.
Dopolnjevanje stalnih razstav
Stalne postavitve vsake toliko časa potrebujejo dopolnitve oziroma osvežitve; bodisi glede na novo
pridobljene predmete, glede na nova spoznanja in dognanja ali pa glede na nov način prikaza ali z
novimi tehničnimi možnostmi že obstoječih predmetov in postavitev.
Zgodbe s stičišča svetov; sprotno dopolnjevanje razstave, predvsem v skladu z izsledki najnovejših
raziskav.
Občasne samostojne razstave
Z odprtjem nove muzejske stavbe na Metelkovi so bile razstavne možnosti Narodnega muzeja Slovenije
podvojene. Na lokaciji Metelkova so bile postavljene mnoge občasne razstave, vendar proste kapacitete
nikoli niso bile v celoti zasedene in so v času priprave tega dokumenta izkoriščene samo polovično.
Kljub nekaterim zanimivim in odmevnim razstavam, kot je bila na primer Vitez, dama in zmaj.
Dediščina srednjeveških bojevnikov, lokacija na Metelkovi nikoli ni prav zaživela in število
obiskovalcev je manjše kot v muzejski stavbi na Prešernovi. Del prostorov nas Metelkovi se bo uporabil
za postavitev oglednih depojev, razen tega pa se mora nadaljevati z vrsto zanimivih občasnih razstav, ki
bodo s pomočjo ustrezne medijske pokritosti pritegnile pozornost širšega občinstva. Rešitev bomo iskali
v osredotočenosti na velike, letne oziroma polletne razstave. Le na ta način bo omogočena logična
razvojna pot razstavnih projektov: od spoznavanja in zbiranja gradiva, poglobljenega študija tematike,
snovanja razstavne zgodbe in obrazstavnih pedagoških aktivnosti, strokovnih in poljudnih publikacij do
ovrednotenja po zaključku; vse aktivnosti pa bo spremljala skrbno načrtovana promocija, ki je strnjena
na eno vsebino in ima zato na voljo več sredstev in doseže večji učinek.
Objekt NMS na Metelkovi je v osnovi namenjen hranjenju in varovanju muzejskega gradiva – depojem
in konservatorsko-restavratorskim delavnicam; del depojev je dostopen tudi javnosti, preostali prostori
so bili doslej namenjeni manjšim občasnim razstavam in oglednim depojem.
Ob Metelkovi bo za občasne razstave uporabljen seveda tudi atrij muzejske stavbe na Prešernovi.
Občasne razstave, ki so planirane na obeh lokacijah, so:
Železna doba na Notranjskem virtualna predstavitev (skupaj z osmimi drugimi predstavitvami); v sklopu
stalne razstave Zgodbe s stičišča svetov v pritličju NMS, odprtje marec 2022 (izdelek EU projekta
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Danube Archaeological elandscapes, DAeL), s spremljevalnim programom (najširšim javnostim
namenjena predavanja); Prešernova, lapidarij, odprtje marec 2022.
DANUBE ARCHAEOLOGICAL eLANDSCAPES (DAeL), virtualna razstave (»Virtual room«) na temo
železne dobe na Notranjskem s poudarkom na padcu Ulake kot simbolen konec železne dobe in začetek
antičnega obdobja. Poleg lastne vizualizacije bodo na voljo še vizualizacije projektnih partnerjev
(nacionalni muzeji iz Nemčije, Avstrije, Madžarske, Češke, Romunije, Bolgarije, Srbije, Hrvaške). VRrazstava bo potovala na različne lokacije (grad Snežnik, vojaški muzej v Pivki, Stari trg pri Ložu …).
Projekt je v teku, zaključen bo konec leta 2022.
Vedute slovenskih krajev, razstava gradiva iz topografske zbirke Grafičnega kabineta, 2022.
Gutenwert (delovni naslov); razstava in virtualen prikaz srednjeveškega trga, ob 550. obletnici
njegovega uničenja s katalogom in spremljevalnim programom (pedagoški program, najširšim
javnostim namenjena predavanja); Metelkova, 2023.
Mednarodna razstava sodobne keramike Miza za dva, Metelkova, 2023. Glede na rezultate EU programa
Kreativno podjetništvo v keramičnih regijah – razvijanje, izobraževanje, vzpodbujanje (CerDee), ki
trenutno poteka v NMS in se zaključi leta 2022, in na večletne izkušnje z organiziranjem Mednarodnega
trienala keramike UNICUM bomo predstavili sodobne trende v oblikovanju keramike in s tem
promovirali to zvrst umetnosti, obenem pa omogočili pregled ustvarjanja v svetu in v Sloveniji.
Koliščarji med umetniško domišljijo in arheološko realnostjo; predstavitev reprodukcij izbranih
rekonstrukcij kolišč in koliščarskega življenja v Evropi, od prvih sodobnih raziskav kolišč sredi 19.
stoletja do začetka 21. stoletja; ob 150. obletnici prvih raziskav kolišč na Ljubljanskem barju. Atrij
NMS, leto 2025.
Kelti med Jadranom, Alpami in Panonijo, predstavitev najbolj atraktivnih in pomembnih (skupin)
arheoloških najdb mlajše železne dobe (350/300 pr. n. št. do začetka rimske dobe), ki so prišle na dan v
zadnjih 20/30 letih na ozemlju Slovenije in v neposredni soseščini ter so pomembno spremenile ali
dopolnile vedenje o latenski (keltski) kulturi. Razstavni projekt bo pod vodstvom ekipe iz Arheološkega
oddelka NMS povezal številne slovenske in tuje muzeje. Odprtje razstave, ki bo v atriju muzejske stavbe
na Prešernovi, načrtujemo za leto 2026, priprave pa bomo začeli leta 2022 ali 2023.
Nevidna/izgubljena mesta (Invisible/Lost cities), velika mednarodna razstava na temo višinskih naselbin
v Evropi med 4. in 8. stoletjem po Kr., ki so bile posrednice inovacij med rimsko urbano pokrajino in
svetom srednjeveških gradov ter osvetljujejo pol tisočletno dobo velikih zgodovinskih sprememb.
Vodilna inštitucija je Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO),
sodelujoči muzeji: Narodni muzej Slovenije, Diachronic Museum, Larissa (Grčija), Rheinisches
Landesmuseum Bonn (Nemčija). Financiranje razstave žal še ni zagotovljeno, drugače pa bo postavljena
v atrij muzejske stavbe na Prešernovi v letih 1925/26.
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Seveda to ni končni spisek občasnih razstav; ta se bo seveda dopolnjeval z bolj podrobnimi letnimi
načrti. Trenutno se ideje za občasne razstave iz področja umetnostnozgodovinskih zbirk še razvijajo;
ena odeja za razstavo iz tega področja je n. pr. »Odlikovanja na Slovenskem in znani Slovenci, ki so jih
nosili.«. Razstava s to toemtika je bila v sredini 70 let postavljena v takratnem razstavnem prostoru
Arkade in je doživela velik uspeh. Torej predlagamo nekako reinkarnacijo te razstave.

5.2.3. Sodelovanje na razstavah drugih ustanov
Narodni muzej Slovenije bo sodeloval pri nekaterih drugih razstavah raznih muzejskih in podobnih
ustanov po vsej Sloveniji. S Tolminskim muzejem je že sklenjen dogovor o sodelovanju na razstavi
Gradca pod Krnom, ki bo odprta predvidoma konec leta 2021. Tudi s Parkom vojaške zgodovine iz
Pivke se muzej dogovarja o dveh občasnih razstavah v Parku. Pričakujemo, da bo v naslednjih letih
prišlo še kar nekaj pobud za sodelovanje.
Narodni muzej Slovenije bo z ostalimi muzeji sodeloval tudi na področju strokovne obdelave in objav
rezultatov arheoloških izkopavanj; projekt ki se že kaže, je sodelovanje s Tolminskim muzejem pri
obdelavi in objavi železnodobne zakladne najdbe iz Breginjskega kota.
Ravno na področju preučevanja in konzerviranja predvsem arheoloških najdb mora Narodni muzej
Slovenije kot matična muzejska hiša okrepiti svojo vlogo pri podpori ostalih pooblaščenih muzejev,
saj le-ti pogosto nimajo tako velike ekipe in znanja na vseh področjih, kot jih ima NMS kot matična
muzejska hiša. Vendar bo moral NMS pri tem ostale muzeje obravnavati povsem enakopravno, da ga
ti ne bodo videli zgolj kot nekega velikega brata, ki ji bo, vsaj po njihovem mnenju, poskušal na ta ali
oni način odvzeti lovorike, ki bi si jih lahko pridobili.

5.2.4. Drugi projekti
Claustra Alpium Iuliarum (CAI), nadaljevanje projekta. Cilj projekta je povezovanje CAI s širšim
antičnim prostorom: na eni strani povezovanje s partnerji iz srednje Evrope (povezovanje z limesom –
širša tema obrambne strukture v antiki) in na drugi strani s partnerji iz južne in jugovzhodne Evrope
(npr. razpis Adrion …). V Sloveniji poleg regionalnih partnerjev kaže večji interes tudi Inštitut za
arheologijo ZRC SAZU. Tematsko bi se osredotočali na zaščito in promocijo CAI kot pomembne
kulturne dediščine Evrope. Raziskovalni del projekt bi obsegal primerjavo CAI z drugimi vojaškimi
sistemi pozne antike oz. širše z diverziteto obrambnih struktur v antiki nasploh.
Razstave in projekti, povezani v virtualizacijo, in filmski projekti
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Danube Archaeological eLandscapes (DAeL), virtualna razstave (»Virtual room«) na temo železne dobe
na Notranjskem s poudarkom na padcu Ulake kot simbolnem koncu železne dobe in začetku antičnega
obdobja. Poleg lastne vizualizacije bodo na voljo še vizualizacije projektnih partnerjev (nacionalni
muzeji iz Nemčije, Avstrije, Madžarske, Češke, Romunije, Bolgarije, Srbije, Hrvaške). VR-razstava bo
potovala na različne lokacije (grad Snežnik, vojaški muzej v Pivki, Stari trg pri Ložu …). Projekt je v
teku, zaključen bo konec leta 2022.
Zibelka slovenske kulturne dediščine, virtualna razstava, ki bo ob običajnih nalogah NMS poudarila tudi
narodotvornost in državotvornost NMS. Razstava bo vsebovala različne medije, od 3D-predstavitev
predmetov do filmov do animacij in vizualizacij najpomembnejših predmetov in zgodovinskih
dogodkov, obenem pa bo omogočila potovanje po času in prostoru v virtualni realnosti. Postavili jo
bomo tudi v okvir zagotavljanja dostopnosti za ranljive skupine. Zaključek projekta je predviden za leto
2025.
Aplikacija »Ad Pirum«; izdelava aplikacije z AR/MR-vsebino (augumented in mixed reality) – sprehod
po trdnjavi Ad Pirum na Hrušici. Z AR/MR-tehnologijo lahko muzej obogati vsebino razstave za tiste,
ki želijo imeti na voljo tudi razširjene/bolj strokovne vsebine in uporabljajo mobilne naprave (pametni
telefon, tablični računalnik, pametna očala …). Projekt bo izveden skupaj s podjetjema Filrouge
(scenarij, produkcija) in NUframe (tehnološka podpora). Projekt bo končan konec leta 2022.
Bitka pri Mrzli reki, dokumentarni film; sodelovanje s produkcijsko hišo Filrouge in podjetjem
NUframe. Dokumentarec bo pol-igran z elementi virtualne in obogatene resničnosti, posnet s pomočjo
mednarodne ekipe ljubiteljskih skupin (Vespesjan, Legio Prima Italica …) ter s sodelovanjem
strokovnjakov iz Slovenije in Italije z različnih področij. Cilj projekta je predvajanje na nacionalnih
televizijah v EU (tudi širše), NMS pa bo dokumentarni film uporabljal v svoji ponudbi (pedagoški
program, razstava, promocija …).
Mednarodna poletna šola arheologije na Notranskem, sodelovanje z univerzo Wisconsin Oshkosh iz
ZDA (glavni financer), univerzo v Gradcu v Avstriji in z Inštitutom za arheologijo ZRC SAZU (2022–
2024).

5.2.5. Mednarodno sodelovanje
Narodni muzej Slovenije je treba trdneje zasidrati na mednarodni muzejski razstavni zemljevid.
Področje Slovenije je bilo skozi vso zgodovino križišče najrazličnejših poti in preseljevanj narodov in
na prostoru, ki ga pokrivamo, se je so-oblikovala zgodovina Evrope vse od prazgodovine dalje.
Predmeti, ki jih hrani Narodni muzej Slovenije, to potrjujejo. Naša naloga je, da o tem seznanjamo
svetovno muzejsko javnost. Postavitve razstav Narodnega muzeja Slovenije v tujini oziroma izmenjavo
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razstav pa je v tem trenutku težko napovedati, saj se izmenjave zaradi trenutno še trajajoče pandemije
težje usklajujejo.
Narodni muzej Slovenije sodeluje na evropskih projektih neprekinjeno vse od leta 2010. V okviru
prejšnjih EU-projektnih finančnih perspektiv (2007–2013 in 2014–2020) smo uspešno zaključili delo
na petih projektih, trenutno pa sta v izvajanju še dva, ki se bosta zaključila do konca leta 2022; to sta
projekta Danube arheologicalL eLanscapes (DAeL) in pa Kreativno podjetništvo v keramičnih regijah
(Cerdee).
Trenutno se na področju mednarodnih raziskovalnih projektov, ki močno prispevajo k prepoznavnosti
Narodnega muzeja Slovenije tudi v raziskovalno-akademski sferi, srečujemo z odsotnostjo strategije
prijavljanja. Posledično so si v preteklosti oddelki konkurirali z različnimi projekti na istih razpisih, kar
pomeni, da je muzej konkuriral sam sebi. Rešitev za tovrstne situacije je usklajen nastop, na primer s
skupno prijavo na več različnih razpisih. Na ravni celotnega muzeja prav tako ni bilo pregleda nad
projekti v prijavi in izvajanju, lokacijo arhivske projektne dokumentacije in projektnih rezultatov
(digitalni in analogni arhiv). Iz omenjenega izhaja tudi težava, da smo vsako projektno prijavo
posledično pripravljali »na novo«, namesto da bi vsebine črpali iz skupne baze (podatki in reference
muzeja, vpletenost v EU-projekte, uporaba stalnih projektnih vsebin in dikcij ipd.). Rezultat je bil
razmeroma nizek uspeh glede na izjemno velike vložke dela. Glavna težava projektnega dela je torej
odsotnost formalizirane projektne pisarne, ki bi vodila vse delo v povezavi z EU-projekti.
Glavni cilj izvajanja projektov je dopolnjevanje redne muzejske dejavnosti. Projekti nudijo finančno in
kadrovsko pomoč, izvedejo se lahko boljše, bogatejše in širše vsebine. Poleg tega se s projekti lahko
realizira vsebine, ki niso v načrtu muzeja (oz. so zaradi skromnih finančnih virov onemogočeni). Muzej
lahko to izkoristi za razvoj, konkurenčnost in boljšo javno podobo.
Uspešna implementacija projektnega dela v muzejsko dejavnost temelji na centralnem urejanju
projektnega dela, zato je treba postaviti projektno ekipo (kar ni niti majhna niti lahka naloga), ki bo
imela:
-

pregled nad prijavljanjem projektov (strategija prijavljanja projektov),

-

pregled nad razpisi,

-

usklajevanje prijavljanja projektov glede na potrebe/ideje posameznih oddelkov,

vodenje projektov in projektnega arhiva (arhiv prijavljenih projektov, neuspelih prijav ter arhivi
dokončanih projektov),
-

analiza neuspelih prijav projektov in predlogi za izboljšave.
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S formalizacijo in centralizacijo projektnega dela se bosta bistveno izboljšali kvaliteta in kvantiteta
projektnega dela. Rezultat bodo številčnejše, usklajene prijave (pripravljene v krajšem času) in
posledično (potencialno) večja uspešnost na razpisih. Hkrati bodo informacije in podatki o projektih, ki
ne bodo zaupne narave, centralno urejeni in dosegljivi celotnemu muzeju. Tako se bodo lahko tudi
projektni rezultati v celoti implementirali v muzejsko delo muzeja, tako na raziskovalnem in
muzeološkem (prezentacija/interpretacija) področju.
Vizija – narodni muzej Slovenije kot vodilni partner pri EU-projektih
Kot je bilo zapisano v viziji razvoja Narodnega muzeja Slovenije, je eden izmed poudarkov, da se NMS
uveljavi kot vodilni partner pri EU-projektih, kjer je to izvedljivo. V okviru evropskih projektov je
projektni konzorcij vedno sestavljen iz vodilnega partnerja (LP) in projektnih partnerjev (PP). Običajno
so v skupini tudi pridruženi partnerji (AP). NMS je v dosedanjih projektih sodeloval vedno kot projektni
partner, s kadrom, ki je hkrati skrbel za administracijo, PR-aktivnosti in izvajanje konkretnih vsebin (3–
5 oseb z različnimi odstotki zaposlitve).
Da bi Narodni muzej Slovenije nastopil v vlogi vodilnega partnerja, bo potrebna številčnejša projektna
ekipa – dve ali tri osebe le za vodenje celotnega projektnega konzorcija (management, administracija,
finančni in vsebinski monitoring, kontrola kakovosti ipd.) – in ekipa za izvajanje rednih vsebin (lahko
iz vrst redno zaposlenih v muzeju z različnimi odstotki obremenitve na projektu).
Narodni muzej Slovenije se na EU-projekte lahko prijavi na dva načina: lahko je povabljen k projektu
in se pridruži obstoječemu konzorciju, kjer, v že definirano vsebino, vključi svoje ideje/interese. Slaba
stran tega načina je, da navadno muzej nima popolnoma prostih rok pri oblikovanju vsebin in se moramo
prilagajati že postavljeni tematiki. Dobra stran takšnega načina pa so relativno nizki stroški priprave
prijave (manj dela, manj časa).
Po drugem načinu prijave pa lahko Narodni muzej Slovenije opredeli lastno temo, kot mu najbolj
ustreza, in nato po svoje oblikuje projektni konzorcij. Prednost tovrstnega načina je večja fleksibilnost
glavne tematike projekta (bolje sovpada z muzejskim načrtom dela – v celoti dopolnjuje muzejsko redno
delo in s tem pomaga realizirati načrte), slabost pa večji stroški prijave (daljši časovni okvir, veliko večji
obseg dela pri pisanju prijave). Pri prijavi projektov je pogosto težava z definiranjem vodilnega
partnerja, NMS pa nima kapacitet (kader), da bi opravljal to funkcijo.
Za realizacijo prijave in izvedbe projekta, kjer bi bil Narodni muzej Slovenije vodilni partner, bi bilo
treba vzpostaviti dovolj močno projektno ekipo. Na ta način bo imel Narodni muzej Slovenije večji
vpliv tudi na projektni konzorcij in vsebine. Finančna sredstva, potrebna za vzpostavitev ustrezne
projektne ekipe, bi lahko Narodni muzej Slovenije dobil od prihodkov iz naslova izvajanja javne službe,
če se bodo ti v naslednjih letih dvignili nad pričakovano mejo. Za muzej je sicer ta del pomemben,
vendar bo realiziran le v primeru zadostnih lastnih sredstev.
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5.3. Založniški program
Ena od dejavnosti, po katerih Narodni muzej Slovenije temeljito odstopa od drugih muzejev v Sloveniji,
je njegov pester, obsežen in kakovosten program izdajanja muzejskih publikacij, pri čemer ima stoletno
tradicijo in je končni produkt poglobljenega raziskovalnega dela na muzejskem gradivu. Izdaja osrednjo
strokovno muzejsko periodično publikacijo Argo, ki je dolgo časa izhajala v sodelovanju s Skupnostjo
muzejev in Slovenskim muzejskim društvom, v zadnjem času pa je izključna naloga NMS. Že zdaj je
uvrščena na seznam ARRS, kar je pomembno zlasti za točkovanje znanstvenih prispevkov; prizadevali
pa si bomo za uvrstitev revije v mednarodne bibliografske baze podatkov. Vodstvo bo skupaj z
uredništvom poiskalo možnosti, da bodo prispevki iz rubrike Teorija, ki obravnavajo splošno muzejsko
tematiko, postali obvezno študijsko gradivo pri strokovnih izpitih.
Ob obsežnih razstavnih katalogih, vodnikih (v slovenskem in angleškem jeziku), periodičnih in serijskih
publikacijah, ki redno izhajajo skladno z dolgoletno tradicijo muzeja (Argo, Viri NMS, Katalogi in
monografije, Situla), se bomo na publicističnem področju aktivno posvečali tudi mladim obiskovalcem
muzeja in nadaljevali s knjižnim nizom Živa iz muzeja. Za otroke načrtujemo nadaljevanje niza knjižic
Mozaik preteklosti (štiri zvezke o zgodovini Slovencev, enega o prazgodovini), nov niz vodnikov po
Zgodovinskih in umetnostnih zbirkah (Viteštvo, Valvasorjev čas, Prešernov čas in Čas župana Hribarja),
posebne vodnike po občasnih in stalnih razstavah, na katerih bodo Živini kotički, dogovarjamo pa se
tudi za Živine tematsko zaokrožene predstavitve posameznih zgodovinskih obdobij, pri čemer si želimo
sodelovanja z večjimi slovenskimi založniškimi hišami, saj opažamo, da v Sloveniji tovrstnih izvirnih
publikacij nimamo. Ohranitev vseh teh naslovov v času finančnih restrikcij je sicer težka obljuba, a
nujna zaveza.
Že zdaj so načrtovane nekatere izdaje, ki jih bo Narodni muzej Slovenije izdal v naslednjih petih letih,
vseh publikacij pa v trenutku nastajanja tega dokumenta ni mogoče načrtovati:
Narodni muzej Slovenije – 200 let; Monografija ob 200-letnici Narodnega muzeja Slovenije,
Vloga nacionalnih muzejev v srednji Evropi od 19. stoletja do danes, predstavitev različnih vlog, ki so
jih v zgodovini imeli nacionalni muzeji in predstavitev njihove vloge v sodobni družbi (2022),
Evropska manieristična grafika, strokovna publikacija.
Monografska serija Katalogi in monografije:
-

št. 44; Teržan, B., Črešnar M., Pohorsko Podravje pred tremi tisočletji. Tradicija in
inovativnost v pozni bronasti in starejši železni dobi / Pohorsko Podravje three millennia ago.
Tradition and innovation inthe Late Bronze and Early Iron Ages

-

št. 45; Laharnar, B., From Ocra to Mons Albius. Notranjska between prehistory and antiquity
/ Od Okre do Albijske gore. Notranjska med prazgodovino in antiko
21

-

št. 46; Istenič, J., Ragolič, A., Roman military decoration torques / Rimsko vojaško
odlikovanje torkves.

5.4. Zbirke
5.4.1. Upravljanje zbirk
Upravljanje zbirk je področje, na katerem se stika strokovno delo kustosov, dokumentalistov in
konservatorjev restavratorjev. Na področju hranjenja zbirk je Narodni muzej Slovenije v zadnjem
obdobju veliko naredil, saj je pridobil nove depoje v Parku vojaške zgodovine v Pivki, vendar pa so ti
depoji v trenutku priprave tega dokumenta v veliki meri prazni. Po drugi strani pa so predvsem depoji v
kleti osrednje muzejske stavbe na Prešernovi polni, tako da bo del gradiva treba preseliti v Pivko; pri
tem moramo seveda upoštevati pomembnost gradiva (njegovo redkost oziroma vrednost) ter pogostost
uporabe. Del depojev v Pivki je oglednega tipa, tako da ima Narodni muzej Slovenije dodatno možnost
predstaviti obiskovalcem del svojih obsežnih zbirk. Muzej novejše zgodovine Slovenije in Slovenski
etnografski muzej, ki imata depoje v isti stavbi, sta ogledne depoje že napolnila z izbranimi predmeti
določenih zbirkami, zanimivimi za obiskovalce, za katere pa matične zbirke nimajo prostora. NMS mora
svoje ogledne depoje urediti v letu 2021.
Seveda pa je pri umeščanju predmetov v depojske prostore objekta Depojski prostori državnih muzejev
v Pivki, ki je v upravljanju Muzeja novejše zgodovine Slovenije, upoštevanje omejene zmogljivosti
podstrešnih prostorov glede na težo (statika) in klimatske razmere; trenutno potekata tako projekt točne
določitve nosilnosti podstrešnih prostorov kot tudi spremljanje klimatskih razmer, tako vlage kot tudi
temperaturnih sprememb. Na osnovi rezultatov teh merjenj bo končno oceno podal oddelek za
konzerviranje-restavriranje in na osnovi tega se bo določilo, za katere zbirke je depo v Pivki primeren.
Oddelki Narodnega muzeja Slovenije, ki so zadolženi za zbirke, morajo v naslednjem petletnem obdobju
nadaljevati dokumentiranje predmetov in digitalizacijo zbirk. Predvsem je treba izpopolniti aplikacije
in digitalne podatkovne zbirke Situla, ki jo je NMS skupaj s strokovnjaki računalništva razvil za
upravljanje podatkov zbirke predmetov, ki jih hranimo, ter z njimi povezano arhivsko ter slikovno
gradivo, ravno tako pa je potrebno neprestano dopolnjevanje in posodabljanje podatkov v zbirki Situla.
V načrtu je tudi ureditev osteološkega depoja ter menjava dotrajanih škatel z novimi.
Nadaljevati je treba sprotno vodenje akcesije in inventarizacije novih predmetov ter dokončanje
inventarizacije obstoječih zbirk.
Dotok novih muzejskih predmetov se je v zadnjem desetletju bistveno zmanjšal iz dveh razlogov. Ko
gre za novoodkrito arheološko gradivo, to zaradi trenutno veljavne zakonodaje praviloma sprejemajo v
inventarizacijo in hrambo regionalni pristojni muzeji. Zato si mora Narodni muzej Slovenije že zaradi
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svojega položaja načrtno prizadevati za dosego spremembe zakonskih in podzakonskih dokumentov, ki
bodo Narodnemu muzeju Slovenije dolgoročno ponovno omogočile, da opravlja svoje poslanstvo z
izpolnjevanjem naloge pridobivanja in prezentiranja novega arheološkega gradiva.
Po drugi strani pa se je močno zmanjšalo število muzejskih odkupov za druge oddelke (z izjemo donacij,
ki pa postajajo zaradi zaostrenega ekonomskega položaja vse bolj redke in skromne), kar je prikazano v
grafu 1. Zadnja namenska sredstva za odkup muzejskega gradiva je muzej prejel v letih 2016–2020, in
sicer:
2016

51.970 EUR (lastna sredstva); zbirka grafik, slonokoščeni Kristus, numizmatična kabinetna
omarica

2017

27.813 EUR (3.200 MK + 24.813 lasna sredstva); okoli 30 predmetov manjših vrednosti
(kozarci, grafike, fotografski albumi, spominski kovanci itd.)

2018

19.700 EUR (13.075 MK + 6.625 lastna sredstva); izdelki keramike Dekor; risba, grafike,
miniaturna skrinjica

2019

18.343 EUR (lastna sredstva); oprava koranta, konvolut novcev, fotoalbum Slike iz Kranjske

2020 2.000 EUR (lastna sredstva); športni plakati, kozarec za pivo z veduto tivolskega gradu (okrog
leta 1870).

Sredstva za odkup predmetov v letih 20216 - 2020
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Graf 1; odkup predmetov v letih 2016–2020, porabljena sredstva v evrih.

Iz grafa 1 je razvidno, da so se sredstva, namenjena za odkup predmetov, močno zmanjšala najprej v
letih 2017–2019, v letu 2020 pa so praktično padla na ničlo.
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Izpostaviti pa je potrebno, da je število financiranih muzejskih odkupov iz sredstev državnega proračuna
odvisno od prejetega števila utemeljenih vlog, ki jih Narodni muzej Slovenije naslovi na Ministrstvo za
kulturo z jasnim izvorom in provenienco predmetov, ki so potrebni za nujno dopolnjevanje obstoječih
zbirk v skladu s poslanstvom NMS. Prejete vloge obravnava pristojna strokovna komisija za področje
premične kulturne dediščine in predlaga ministru nabor predmetov v odkup. Tako je v letu 2020 NMS
prejel z odločbo sredstva za kritje stroškov odkupov predmetov premične kulturne dediščine v višini
2.300 EUR, in sicer za Masonsko mizico, avtorja Jožeta Plečnika, 1936, ostali predlagani odkupi so bili
po mnenju strokovne komisije neutemeljeni.

5.4.2. Knjižnica
Knjižnica Narodnega muzeja Slovenije je eden izmed nepogrešljivih oddelkov muzeja, ki s svojim
delom ter bogato in pestro zbirko podpira delovni proces vseh muzejskih oddelkov in njihovih
raziskovalcev.
Med temeljnimi nalogami knjižnice bosta še nadalje obdelava gradiva po najvišjih strokovnih standardih
in nabava gradiva, delno z nakupi, delno z izmenjavami. Pri tem se bodo kot do sedaj upoštevale potrebe
ter želje muzejskih raziskovalcev in zunanjih uporabnikov.
Še naprej se bo izvajala raziskovalna dejavnost ter sodelovanje z matično ustanovo, drugimi knjižnicami
in kulturnimi ustanovami, še posebej pa z NUK-om, pri izvajanju skupnih projektov, prireditev in
razstav.
Večino osnovnih konservatorskih in restavratorskih posegov na knjižnem gradivu opravimo v knjižnici
sami, za zahtevnejše posege pa žal nimamo primernega prostora in vsega potrebnega orodja. Zaradi
obsežnosti gradiva, ki potrebuje tovrstno oskrbo, je treba to dejavnost smiselno nadaljevati in jo
nadgraditi tako prostorsko kot z dokupom manjkajoče opreme.
Stalnica v čitalnici so in bodo vitrine meseca, v katerih predstavljamo gradivo iz naše bogate knjižnične
zbirke. Teme so povezane z aktualnimi dogodki, obletnicami, volitvami, vremenskimi razmerami,
prazničnimi dnevi in jih spremljajo krajša besedila v poljudnem slogu. Do zdaj smo jih pripravili že
preko 1000.
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5.4.3. Zbiralna politika
Temeljna usmeritev zbiralne politike Narodnega muzeja Slovenije je podana v Sklepu o ustanovitvi
javnega zavoda Narodni muzej Slovenije (Uradni list RS, št. 60/2003, 37/2008, 10/2009), kjer piše, da
muzej zbira premično kulturno dediščino z območja celotne Slovenije. Skladno s predpisi s področja
kulturne dediščine sodijo v nacionalni muzej premični spomeniki državnega pomena, ki so proizvod
slovenskega znanja in slovenske ustvarjalnosti, ki so nastali ali bili v uporabi na območju Republike
Slovenije, vključno s slovenskim etničnim ozemljem v sosednjih državah in diasporo, ki so s
kulturnozgodovinskega stališča pomembni za Slovenijo in slovenski narod ter ki so opredeljeni kot
svetovna kulturna dediščina.
Zbiralna politika bo podrobneje opisana v dokumentu Zbiralna politika Narodnega muzeja Slovenije, ki
je že v pripravi.

5.4.4. Posodobljen in poenostavljen dostop do gradiva
Sodobna digitalna tehnologija danes omogoča relativno enostaven dostop do podatkov o muzejskih
predmetih in zbirkah. Spletna stran Narodnega muzeja Slovenije je že bila posodobljena in nekatere
razstave so obiskovalce že na voljo v digitalni obliki.
Prvi korak k temu je (ponovna) posodobitev spletne strani muzeja, drugi, zahtevnejši in obsežnejši, pa
je nadaljevanje digitalizacije oziroma zaključek prenosa obstoječih klasičnih inventarnih zapisov
muzejskega gradiva v digitalne. Temu sledi poenotenje opisov predmetov za izgradnjo digitalne baze
na svetovnem spletu. Treba pa je izboljšati sodelovanje med posameznimi oddelki in spodbuditi skupno
načrtovanje, usklajevanje in izvajanje aktivnosti, vezanih na neposredno delo z muzealijami.

5.4.5. Dokumentiranje in digitalizacija muzealij
Stanje dokumentiranja predmetov in njihova digitalizacije je okoli 90 %, v nekaterih oddelkih nekoliko
več, nekje nekoliko manj. Delo na obeh področjih se bo nadaljevalo. Ker so vse zbirke digitalizirane v
približno enakem obsegu oziroma odstotku, ni mogoče nobene posebej izpostaviti kot področje, ki se
mu je potrebno posebej posvetiti, ampak se bo delo nadaljevalo enakomerno na vseh zbirkah.
V sklopu Ministrstva za kulturo se pripravlja projekt eDediščina, ki bo posodobil in poenotil storitev na
področju varstva kulturne dediščine (optimizacija razglašanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena
na ravni lokalnih skupnosti, standardizacija in posodobitev smernic in mnenj s področja kulturne
dediščine za prostorske akte, standardizacija in posodobitev pridobivanja kulturnovarstvenih pogojev in
soglasij/mnenj za posege v dediščino za lastnike kulturnih spomenikov) ter razvil inovativne rešitve za
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upravljanje e-vsebin kulturne dediščine, predvsem v muzejih, vključno z upoštevanjem predstavitvenih
tveganj glede vprašanj pravic intelektualne lastnine. Pri projektu bo Narodni muzej Slovenije od vsega
začetka tvorno sodeloval.

5.6. Konserviranje-restavriranje
Konservatorji-restavratorji so specializirani po posameznih področjih, ki so v grobem razdeljena na
arheološko in kulturnozgodovinsko gradivo. Področja so naslednja: arheologija, arheološka keramika,
arheološko steklo, numizmatika, kovinski predmeti iz mlajših zgodovinskih obdobij, orožje, keramika,
steklo in porcelan iz mlajših zgodovinskih obdobij, pohištvo, slike, kipi in rezbarije, sestavljeni
materiali, umetne mase, kamen, kopistika, naravoslovne raziskave in preventivno konserviranje. Poleg
muzejske naloge – konserviranja in restavriranja gradiva – oddelek opravlja tudi dela, ki so pomembna
za razvoj stroke. V stavbi na Metelkovi je muzej pridobil kakovostne prostore ne le za hrambo, ampak
tudi za konserviranje-restavriranje muzejskega gradiva. Tako lahko na enem mestu potekajo
sistematičen nadzor, obdelava in hramba gradiva, kar omogoča minimalno propadanje dragocenih
eksponatov in je naša najvišja prioriteta. Novi laboratoriji omogočajo strokovne pedagoške aktivnosti
oziroma izobraževalne dejavnosti, ki jih izvajajo strokovni delavci muzeja samostojno ali v sodelovanju
z drugimi sorodnimi ustanovami, npr. z Oddelkom za restavratorstvo Akademije za likovno umetnost
in oblikovanje, Arhivom Republike Slovenije ali Restavratorskim centrom RS. Prek muzejskih delavnic
in svetovanja sodelujejo muzejski strokovnjaki s kolegi iz drugih muzejev, pomagajo pa tudi drugim
zasebnim in javnim uporabnikom. Prenove oziroma sanacije pa so potrebni tudi prostori konservatorjevrestavratorjev na Prešernovi.
Ko gre za optimizacijo dela pri ohranjevanju zbirk in povečanju učinkovitosti konservatorskega in
restavratorskega dela bomo še nadalje spodbujali tesno sodelovanje s pristojnimi kustosi, kar bo
omogočilo boljše kratkoročno in srednjeročno načrtovanje dela na oddelku. Zaposlitev sodelavke z
doktoratom pa je dodatno spodbudila tudi raziskovalno dejavnost na tem področju, saj lahko sodeluje
pri raziskovalnih projektih.
S konservatorskimi postopki in raziskovalnimi projekti s tega področja mora Narodni muzej Slovenije
nujno ohranjati svoje vodilno mesto v domovini in graditi ugled v tujini, uspešnost tega pa dokazuje
pred kratkim podeljena nagrada Mirka Šubica.
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5.7. Raziskovanje
Narodni muzej Slovenije ima kot eden od le treh slovenskih muzejev tudi status raziskovalne ustanove.
Zato v okviru svojega rednega programa dela in na podlagi ločenih programskih sredstev, prejetih prek
razpisov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, tudi v sodelovanju z drugimi
raziskovalnimi ustanovami in posamezniki izvaja lastne izvirne raziskave, obenem pa pri tovrstni
dejavnosti podpira druge javne zavode, ki za izvajanje temeljnih raziskav nimajo pravih možnosti.
Raziskovalno dejavnost, ki je že sedaj zelo dobro razvita (o njej pričajo številne nagrade in priznanja,
eno zadnjih je bilo priznanje Slovenskega arheološkega društva dr. Janki Istenič za enkratni izjemni
dosežek na področju arheologije v letu 2019 za monografsko delo Roman Military Equipment from the
River Ljubljanica. Typology, Chronology and Technology / Rimska vojaška oprema iz reke Ljubljanice),
je treba še razvijati in si prizadevati, da bo NMS še nadalje v samem vrhu raziskovalne dejavnosti ne
samo pri nas, ampak tudi v širšem mednarodnem prostoru.
Raziskovalno dejavnost je treba okrepiti tudi na področju konserviranja in restavriranja (čeprav je tudi
tu Narodni muzej Slovenije v vrhu, o čemer priča nedavno podeljena stanovska nagrada Mirka Šubica
konservatorski ekipi NMS). V okvir raziskovalne dejavnosti sodi tudi organizacija strokovnih srečanj
na različnih ravneh, od poljudnih prezentacij do mednarodnih kongresov, povezanih z raziskovalnimi in
razstavnimi projekt. Muzej si bo prizadeval:
-

pridobivati in izvajati večje raziskovalne projekte na področju raziskovanja materialnih dokazov
in medkulturnih vplivov v predzgodovinskih in zgodovinskih obdobjih slovenskega
nacionalnega prostora;

-

spodbujati izvajanje dodatnih raziskovalnih in EU-projektov, ki omogočajo izvedbo specifičnih
raziskav oziroma njihovih aplikacij, tudi s ciljem krepitve mednarodnih medinstitucionalnih
stikov;

-

nadaljevanje raziskovanja v okvirih, ki jih financira ARRS (izpeljava tekočega raziskovalnega
programa in usposabljanja mladega raziskovalca; trud za pridobitev novega raziskovalnega
programa in novih raziskovalnih projektov).

5.8. Delo z obiskovalci in muzejska pedagogika
Skrb za obiskovalce oziroma, bolje, uporabnike našega gradiva in znanja je zaveza, ki jo moramo muzeji
sprejeti za svojo vsakodnevno nalogo. Že zdaj jim omogočamo uporabo knjižnice in dokumentarnega
gradiva, posredujemo nasvete ter strokovna mnenja kustosov in drugih strokovnih delavcev muzeja.
Močno je razvita pedagoška dejavnost, ki jo zaradi kadrovske podhranjenosti izvajamo s pomočjo
zunanjih izvajalcev in usposobljenih študentov. Muzej ima pripravljene številne pedagoške programe,
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ki jih redno posodablja in jim ob tematskih razstavah dodaja nove. Ponudba se prilagaja
izobraževalnemu sistemu in učnim programom na vseh nivojih izobraževanja. Med obiskovalci so
najštevilčnejši šolarji in individualni obiskovalci, med katerimi raste število družin in se jim bomo v
prihodnje dodatno posvečali, na primer z letno družinsko vstopnico za vse naše razstave. Malodane
neomejene možnosti ponuja sodobna informacijska tehnologija (digitalizacija), ki podira še zadnje ovire
dostopnosti. Nujno je sistematično dokumentiranje (360-stopinjsko snemanje postavitev, dopolnjeno z
razstavnimi besedili, izjavami avtorjev in predmeti, predstavljenimi s kataložnimi enotami) večjih
razstav, ki so s tem dosegljive tudi tistim, ki ne morejo priti do muzeja in ostaja tudi še potem, ko
razstava ni več na ogled. Pomembna je predstavitev predmetov, ki mora biti takšna, da obiskovalca
pritegne in spodbudi, da na medmrežju poišče še več podatkov, kar pa zahteva skupinsko delo kustosov,
pedagogov, oblikovalcev, programerjev in službe za stike z javnostjo. Zanimive so delavnice, kjer se
udeleženci na ustvarjalen način preskusijo v starih tehnologijah in pridobijo ali izmenjajo nova znanja.
Ob avdio vodniku po stalnih razstavah, ki je v izdelavi in bo ponujal tudi video vsebine, bi bilo nujno
razmisliti še o AR-vsebinah (nadgrajeni oz. razširjeni resničnosti): znamenite predmete na obeh
lokacijah opremimo s sprožilci in na zanimiv, večplasten način predstavimo »highlights« (praktičen
primer: na začetku izbereš, ali želiš vsebine za otroke, odrasle, morda le »fun facts« ali pa strokovni
opis; postaviš se k situli in dobiš, kar želiš). Že nekaj časa to ponujajo Nexto in drugi, smiselno bi bilo,
da je združljivo s platformo, na kateri bo osnovan avdio in video vodnik.
Ponujati moramo redna vodstva po znamenitih predmetih v tujih jezikih: angleščini, nemščini,
italijanščini, določiti dan v tednu in se tega držati. V tujini je to pogosta praksa; če je stvar redna, se
pojavi tudi na TripAdvisorju, Lonely Planetu in drugih vodičih v smislu: »the museum offers guided
tours in english and german every Thursday at 6 PM free of charge – included in the price of a ticket«.
Nadaljevanje s tematskimi vodstvi v smislu programa »Mumija in pivo«. Program je bil dobro sprejet,
vedno razprodan, ustvaril je dobiček, saj so pivovarji prišli zastonj in si s tem naredili promocijo. Na
razstavah je ogromno tem, ki so zanimive in bi jih lahko izkoristili.

5.8.1. Socialne funkcije
V sodobnosti postajajo vedno bolj pomembne socialne funkcije muzejev. Na tem področju
predvidevamo v naslednjih 5 letih povečanje števila programov in vključevanje ciljnih skupin, kot so
starostniki, prostovoljci, brezposelni, socialno izključeni. Zato bomo razvijali sodelovanje z društvi,
zvezami in krovnimi organizacijami zaradi strokovne podpore, evalvacije stanja, soustvarjanja in
izvedbe programa. Izvedli bomo več programov (vsako leto enega novega) na področju socialnega
vključevanja.
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V zvezi s tem je tudi dostopnost muzeja, in sicer fizična in virtualna, ki poleg ranljivih skupin vključuje
tudi druge okoliščine, kot je na primer karantena in omejevanje stikov zaradi epidemije covida-19. Na
tem področju bomo pozorni na to, da mora biti NMS dostopen muzej (tudi v smislu oblikovanja
dostopnih razstav). Prioritete so: povečati fizično dostopnost (primerno označevanje vhoda, talne oznake
– vsaj protizdrsni trakovi, oprijemala na stopniščih); programi za slepe/slabovidne in gluhe/naglušne;
spletna dostopnost. Tudi na tem področju se bomo medinstitucionalno povezovali in sodelovali (Center
Iris, DGNLj, Center Janeza Levca …).

5.9. Komuniciranje z javnostmi
Služba za odnose z javnostmi v muzeju opravlja pomembno delo, področja njenega delovanja pa so zelo
raznolika, saj tke odnose z različnimi ciljnimi publikami in se hitro odziva na makro in mikro
spremembe tako v širši družbi kot v kot v muzeju.
V obdobju od leta 2021 do 2025 je treba ohranjati standarde, ki smo jih že dosegli (na primer na področju
komunikacije z mediji, spletnih predstavitvah, obveščanja obiskovalcev in promocije, pa tudi večja
specifičnost opravljanja dela – delitev področij dela in strokovno izpopolnjevanje sodelavcev na
posameznih področjih).
Na prvi pogled je najbolj opazno področje dela z mediji: služba za odnose z javnostmi jih redno obvešča
o prireditvah, novih vsebinah in številnih aktivnostih muzeja, prireja novinarske konference, skrbno
načrtuje in izvaja komunikacijo z novinarji ter v sodelovanju z njimi skrbi za večjo prepoznavnost
muzeja, njegovih strokovnjakov in raznovrstnih vsebin.
Obveščanje medijev gre z roko v roki s promocijo muzejskih vsebin: poleg nizkostroškovne promocije
(objave na spletnih straneh, spletno obveščanje idr.) služba skrbi za vabila, letake, fasadne grafike,
plakate in druge drobne tiskovine, kadar pa so na voljo zadostna finančna sredstva, tudi večje
oglaševalske kampanje (na primer oglasi na TV Slovenija, primerne turistične tiskovine, mestni plakati
Tam-Tam in svetlobni panoji Europlakat). Sodelujemo tudi pri povezovanju z drugimi muzeji in
sorodnimi inštitucijami.
V prihajajočem obdobju pa načrtujemo poglobljeno delo na naslednjih področjih:

Spletna stran
Nova, sodobna spletna stran Narodnega muzeja Slovenije je bila objavljena leta 2019. Platforma
omogoča objavo praktično vsake ideje za predstavitev vsebin in za interakcijo z uporabniki, za drznejše
rešitve je potrebnega le nekaj dodatnega programiranja. Naš cilj je spletno predstavitev muzeja še
obogatiti, dodelati izgradnjo digitalne zbirke in e-razstave ter vzpostaviti virtualni muzej.
Znano dejstvo, da spletna dostopnost pridobiva vse večji pomen, se je v obdobju ustavitve javnega
življenja zaradi epidemije le še potrdilo. Kakovostna in privlačna ponudba na spletu pa po drugi strani
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ne more nadomestiti doživetja ob ogledu muzealij v živo, zato so odveč pomisleki, da bi zato število
obiskovalcev muzeja upadlo. Nasprotno: intenzivna promocija zakladov kulturne dediščine, ki jih hrani
muzej, poudarjanje njihovega pomena, podprto s predstavitvami izsledkov raziskav, je pomemben motiv
domačih in tujih spletnih uporabnikov, da bodo ob naslednjem obisku Slovenije oziroma Ljubljane obisk
muzeja dodali na seznam obveznih opravil. Zato je ena osrednjih nalog službe za odnose z javnostmi
skrb za digitalno navzočnost muzeja v kulturnem prostoru tako z dobro spletno stranjo, ki bo referenca
za svojo kategorijo v širši regiji, kot s sledenjem načrtu gradnje družbenih omrežij.
Družbena omrežja
Družbena omrežja so vedno pomembnejše orodje promocije, zato pojavnost muzeja na Facebooku in
Instagramu že zdaj skrbno načrtujemo. Nadaljevali bomo z akcijami, kot je »200 let, 200 predmetov«,
saj so zaključene zbirke objav zelo dobro sprejete in imajo velik doseg. Z njimi dosegamo kontinuiteto
in prepoznavnost ustanove, sledilci se privadijo ustaljenega ritma objav in jih nestrpno pričakujejo.
Čedalje pomembnejše so video vsebine, s katerimi bomo nadaljevali, jih nadgrajevali in z njimi povečali
prepoznavnost muzeja pri publiki, ki nam običajno ne sledi.
Na Instagramu bomo povečali število objavljenih zgodb (story), ki čez 24 ur izginejo. Takšne vrste objav
imajo zelo lep doseg in kar kličejo po zaključeni celoti, zgodbi.
Na YouTubu smo do sedaj dopolnili kanal NMS in ustvarili sezname predvajanja (200 let, Arheologija,
Umetnostna zgodovina, Zgodovina, Občasne razstave, Muzej od doma), ki pa jih bomo nadgrajevali z
vsebinami na vseh omenjenih področjih. Snemali bomo vsa predavanja, ki potekajo ob občasnih in
stalnih razstavah, in s tem povečali dostopnost brezplačnih dogodkov, ki jih prirejamo.
Načrtujemo tudi širjenje na druga družbena omrežja: vzpostavili bomo račun na omrežju Twitter, ki
zaradi svoje specifičnosti zahteva povsem drugačne objave (tako vsebinsko kot tehnično), toda
pomembno doprinese k obveščenosti (predvsem pri novinarjih) in s tem tudi k prepoznavnosti muzeja.

Interno komuniciranje
Zelo pomembna naloga službe za odnose z javnostmi, ki ji moramo nameniti več pozornosti, je
vzpostavitev jasne interne komunikacije, ki bo zagotavljala večjo povezanost posameznih oddelkov in
pripomogla k boljši obveščenosti, vključenosti posameznikov in splošnemu vzdušju med zaposlenimi.
Obeleževanje 200-letnice muzeja je odlično izhodišče, saj so v sodelovanje aktivno vključeni vsi oddelki
in večina zaposlenih, v nadaljevanju pa se moramo osredotočiti tudi na doseganje večje medsebojne
povezanosti – seznanjanje z delom med oddelki, z novimi dosežki, dognanji in pridobitvami ter ob
primernih dogodkih omogočiti tudi neformalno druženje, ki pripomore k lažji in učinkovitejši
komunikaciji na splošno.

5.10 Digitalizacija
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1. Digitalizacija: izdelava strategije digitalizacije (družbena omrežja, osnovna spletna stran, predstavitev
zbirk; intranet)
a) Strategija je/bo pomembna in uporabna za vse slovenske muzeje in galerije. Zajemala bo dolgoročen
okvir, znotraj tega bo narejen natančnejši terminski okvir:
- 2022: izdelava strategije digitalizacije s posvetom in aktivnim sodelovanjem na nivoju NMS, delo vodi
skupina, sestavljena iz predstavnikov različnih služb. V skupini so zainteresirani predstavniki
posameznih dejavnosti muzeja,
- 2023: implementacija strategije.
b) Družbena omrežja: Vsako leto določimo vsebinski sklop (ali več) za družbena omrežja. Akcijo »200
let, 200 predmetov« je pohvalilo tudi nekaj tujih muzejev, ki si jo bodo vzeli za zgled.
c) Vzpostavitev spletne prodaje vstopnic in prijave na vodstva (v okviru muzejske spletne trgovine).
d) Oblikovanje in vodenje arhiva digitalnih vsebin po principih za arhiviranje in s klasifikacijskim
sistemom:
- 2022: pregled smernic za arhiviranje, oblikovanje, formiranje skupine, pregled osnov, pregled gradiva,
- 2023: idejna zasnova, posvet v okviru NMS, oblikovanje ogrodja baze podatkov,
- 2024 in naprej: arhiviranje.
Nujno je sprotno posodabljanje strojne opreme, saj sicer razvoj na tem področju ne bo mogoč.

6. STRATEGIJA ORGANIZACIJE DELA
Organizacijska in upravna struktura morata prispevati h krepitvi timskega dela in izboljšanju notranje
komunikacije. Zato bodo prizadevanja veljala izboljšanju delovnih odnosov in vzpostavitvi zdravega
ustvarjalnega okolja za sodelavce, ki morajo skupaj slediti viziji muzeja in tvorno prispevati k
uresničevanju zastavljenih ciljev. Treba si je prizadevati, da bi se ustvarila dobra delovna klima v vseh
oddelkih Narodnega muzeja Slovenije.
Bistveni korak k izboljšanju organizacije dela je posodobitev in redno spremljanje ocene tveganj na
ključnih področjih delovanja (varnost gradiva, varnost zaposlenih in obiskovalcev, požarna varnost,
avtorske pravice, finančna tveganja ipd.). Za kakovostno delo, pozitivno delovno vzdušje in možnost
napredovanja je treba skrbeti načrtno. Zaposlenim je že omogočeno dodatno usposabljanje oziroma
izobraževanje na področjih, ki jih pokrivajo strokovna združenja doma (Skupnost muzejev Slovenije,
Slovensko muzejsko društvo, ICOM Slovenija, Konservatorsko društvo, Društvo restavratorjev in
konservatorjev, Restavratorski center itd.) in po svetu (na primer strokovni komiteji ICOM), prav tako
se lahko udeležujejo strokovnih ekskurzij in srečanj, kjer prihaja do koristne izmenjave znanja in
informacij. Kljub kroničnemu pomanjkanju sredstev je treba načrtovati nujna študijska izpopolnjevanja
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in sodelovanja s tujino, kjer nekateri zaposleni delujejo tudi kot vabljeni strokovnjaki in usposabljajo
tamkajšnje kolege.

6.1. Organizacijska struktura NMS
Organizacijska struktura Narodnega muzeja Slovenije je bila 28. 2. 2011 sprejeta s Pravilnikom o
sistemizaciji delovnih mest in notranji organizaciji dela Narodnega muzeja Slovenije. S tem aktom je
notranja organizacijska sestava NMS naslednja:
-

Skupne službe: Upravna, Finančna, Vzdrževalno-tehnična in Sprejemna služba;

-

Matični strokovni oddelki: Oddelek za arheologijo, Oddelek za zgodovino in uporabno umetnost,
Numizmatični kabinet, Grafični kabinet, Oddelek za konserviranje in restavriranje ter Knjižnica;

-

Organizacijska enota za komunikacijo in programske storitve: Služba za izobraževanje in
raziskovalno dejavnost, Oddelek za muzejsko pedagogiko, Služba za odnose z javnostjo, Služba za
digitalizacijo in informatiko, Služba za založniško, fotografsko in oblikovalsko dejavnost, Služba
za tržne programske storitve in projekte;

-

Organizacijska enota za trženje;

-

Dislocirani enoti: Grad Snežnik in Muzej na Blejskem gradu;

-

Služba za premično dediščino in muzeje.

6.2. Osnove za kadrovski načrt
V NMS je zaposlenih 56 delavcev, ki jih financira Ministrstvo za kulturo, kar za izvajanje nalog državne
javne službe komajda zadošča. Za določen čas zaposluje tudi sodelavce, vključene v izvajanje
mednarodnih in raziskovalnih projektov in mlade raziskovalce. Njihovo število niha, saj je odvisno od
uspešnosti pridobivanja projektov, so pa za muzej ključnega pomena za realizacijo celovitega programa
dela. V trenutku nastajanja tega dokumenta je v NMS zaposlenih 14 mladih raziskovalcev, za različnimi
deleži, od 5 % do 100 %; vendar jih ima kar 10 100 % zaposlitev.
3 so zaposleni v muzejskih trgovinah na Bledu, Prešernovi in Metelkovi, 1 pa je službi SPDM.
V naslednjih letih se v Narodnem muzeju Slovenije obetajo številne upokojitve, in sicer:
v letu 2021 bo pogoje za upokojitev izpolnil

1 sodelavec,

v letu 2022 bo pogoje za upokojitev izpolnilo

5 sodelavcev,

v letu 2023 bosta pogoje za upokojitev izpolnila 2 sodelavca,
v letu 2024 bosta pogoje za upokojitev izpolnila 2 sodelavca,
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v letu 2025 bodo pogoje za upokojitev izpolnili 4 sodelavci.
Težišče pri nadomeščanju bo prvenstveno v pridobivanju novih strokovnih delavcev, da bodo zapolnili
vrzel na matičnih področjih delovanja muzeja, tehničnega kadra ter služb za delo z obiskovalci. V
muzeju se bomo še naprej trudili pridobivati možnosti za zaposlitev v okviru progama mladih
raziskovalcev, kar terja od kustosov sicer dodatno delo in čas ter prinaša obilo odgovornosti. A le na ta
način si muzej lahko zagotovi možnost za optimalno izbiro bodočih novih sodelavcev, ki se bodo tako
z zahtevnim delom, okoljem in obsežnimi zbirkami seznanili vnaprej, kajti le tako bodo lahko na novih
delovnih mestih ustrezno nadomestili svoje starejše kolege in nadaljevali njihovo delo. Narodni muzej
Slovenije mora nujno posodobiti sistematizacijo delovnih mest in organizacijo dela. V trenutku priprave
tega dokumenta določene aktivnosti že potekajo in pričakuje se, da bo nov načrt sistematizacije
predstavljen Svetu muzeja v prvem kvartalu leta 2021. Pri tem se bomo gibali v okviru sedanjega števila
redno zaposlenih. V preteklosti so bile za varovanje in vzdrževanje prostorov iskane rešitve v zunanjih
izvajalcih. Postavlja se vprašanje, ali ne bi bilo ekonomsko gledano morebiti ceneje, če bi NMS take
službe izvajal sam. Obe področji je treba temeljito preučiti in najti skupno rešitev z Ministrstvom za
kulturo.
Pedagoško službo, kjer je NMS v veliki meri odvisen od zunanjih sodelavcev, je treba okrepiti z lastnimi
zaposlenimi in povečati število muzejskih tehnikov.
Izhodišče za vsakoletni kadrovski načrt je aktualni finančni načrt. V letu 2021 bo v Narodnem muzeju
Slovenije zaposlenih 56 sodelavcev iz sredstev Ministrstva za kulturo, 3 redno zaposleni iz lastnih
sredstev (v muzejskih trgovinah na Prešernovi, Metelkovi in na Blejskem gradu), poleg tega pa bodo v
muzeju zaposleni še 2 mlada raziskovalca in 7 raziskovalcev, plačanih iz raziskovalnih programov
ARRS, in 4 sodelavci, vključeni v evropske projekte. Po 1 sodelavec je zaposlen v Službi za premično
dediščino in muzeje ter CPA. Pri mladih raziskovalcih, raziskovalcih in sodelavcih na EU-projektih,
kjer so zaposlitve odvisne od uspeha pri kandidiranju na razpisih, lahko pride do manjših odstopanj.
Kljub velikemu številu zaposlenih se na nekaterih področjih zaradi obsežnega dela kažejo potrebe po
novih sodelavcih; predvsem manjka kustos za področje tkanin in konservator-restavrator za to področje.
Ker bi bila pričakovanja za povečanje števila zaposlenih nerealna, bo moral Narodni muzej Slovenije
tudi v prihodnje temeljito razmišljati v smeri optimizacije ter racionalizacije dela ter morebiti najti kje
drugje možnost po skrčenju delovnih mest, tako da bi lahko z notranjo prerazporeditvijo pokril prej
navedeno potrebo po kustosu za tekstil.
Poraja se tudi možnost sodelovanja z drugimi muzejskimi ustanovami na lokaciji Metelkova, kjer si
muzeji lahko delijo določena delovna mesta, kot je zunanji varnostnik na ploščadi pred muzeji, o čemer
je na začetku leta 2021 stekla pobuda.
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6.3. Izobraževanje in razvoj
V Narodnem muzeju Slovenije je kar četrtina zaposlenih, ki so pridobili naziv doktor znanosti. Slaba
polovica jih ima magisterij ali univerzitetno diplomo. V preostanku je ob notranji administraciji in
servisnih službah najvišje število konservatorjev-restavratorjev.
Vendar mora muzej kljub temu podpirati težnje kariernega razvoja sodelavcev in jim pri njihovem
nadaljnjem študiju po najboljših močeh pomagati. Muzej bo še naprej usklajeval osebne ambicije z
možnostmi za dodatno izobraževanje in karierni razvoj. Pri sodelavcih bomo spodbujali tudi dodatni
študij muzeologije, interpretacije in prezentacije kulturne in zgodovinske dediščine.
Pri novih zaposlitvah bomo skrbeli, da bomo zadržali oziroma poskušali še povišati nivo znanja. Že
danes so v Narodnem muzeju Slovenije kot v matični muzejski inštituciji zaposleni vodilni strokovnjaki
na temeljnih področjih, ki jih pokriva muzej; to pozicijo muzeja bomo zadržali in še poskušali dvignit
raven znanja. Ker so mnogi sodelavci z doktoratom prišli na vrh lestvice akademskih nazivov, se jim
odpira pot sodelovanja pri domačih in mednarodnih projektih, kjer si lahko pridobijo dodatne vzpodbude
za nadaljnje delo v obliki raziskav, člankov, knjig, udeležb na kongresih in podobno. Narodni muzej
Slovenije jim bo pri teh prizadevanjih poskušal po najboljših močeh pomagati, saj so zaposleni s svojim
znanjem in izkušnjami temelj nadaljnje rasti muzeja, z njim pa njegove ponudbe in prepoznavnosti tako
v domačem kot tudi v mednarodnem prostoru.
Ob petnajstih upokojitvah, ki se obetajo v obdobju 2021–2025, je zato prva naloga muzeja na področju
kadrovske politike na primeren način pripeljati prizadevne mlade diplomante in jim omogočiti
strokovno rast ob izkušenih mentorjih, preden ti odidejo v pokoj. Nova generacija bo morala namreč s
svojimi neobremenjenimi idejami in inovativnimi pristopi poskrbeti, da bo Narodni muzej Slovenije
obdržal svoje mesto oziroma splezal še kak klin više na lestvici domačih in svetovnih muzejev.
Narodni muzej Slovenije pogosto gosti domače pa tudi tuje študente, ki prihajajo na izvajanje redne
prakse. Tudi to pripomore k razvoju sodelavcev muzeja, saj skozi poduk drugih še razvijajo svoje znanje
in nove ideje. Posebej so tu aktivni sodelavci iz konservatorskih in restavratorskih delavnic, ki pogosto
pripravljajo izobraževanja za druge slovenske muzeje, razen tega pa pogosto sodelujejo na mednarodnih
simpozijih s svojimi inovativnimi pristopi do določenih izzivov svoje stroke. Ravno tako se bo muzej
trudil ohraniti redno sodelovanje z Oddelkom za restavratorstvo Akademije za likovno umetnost in
oblikovanje, ki ravno tako v Narodni muzej Slovenije pošilja svoje študente na izvajanje redne študijske
prakse.
Nekateri muzejski sodelavci so predavatelji na fakultetah, in sicer na Fakulteti za humanistične študije
Univerze na Primorskem, Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru in Podiplomski šoli ZRC SAZU.
NMS bo tudi v prihodnje podpiral sodelovanje svojih sodelavcev pri vzgoji diplomantov vseh stopenj
študija.
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6.3.a Muzeologija: Razvijanje poznavanja teorije in prakse sodobnega muzejstva s primeri dobrih praks
ter uvajanje sodobnih metod muzejskega dela in dela z obiskovalci je potrebno predvsem zaradi osrednje
matične vloge Narodnega muzeja Slovenije. NMS se bo trudil prevzeti iniciativo na tem področju, tudi
s preizkušanjem in uvajanjem dobrih praks v muzejsko delo. Poleg raziskovanja vseh navedenih
muzeoloških segmentov bo organiziral izobraževanja za sodelavce iz slovenskih muzejev in galerij ter
študente, pa tudi za zainteresirano javnost.

6.4. Sodelovanje med oddelki, spodbujanje skupinskega dela ter motivacija zaposlenih
Sodelovanje med nekaterimi oddelki, posebej tistimi, v katerih so kustodiati, ne poteka ravno najbolje.
Pogosto se vidi vsak oddelek kot zaključena celota, ki sicer potrebuje konservatorsko-restavratorsko
službo in druge podporne službe, vendar sodelovanje med oddelki ni poglobljeno. V zadnjih letih tudi
ni bilo stalnega in ustreznega pretoka komunikacij; ta je s pojavom pandemije še opešal, saj so se končala
tudi neformalna srečanja, kjer so si lahko izmenjali določene ideje in informacije.
Začel se je proces vzpostavitve pretoka informacij skozi vse službe in oddelke v muzeju; le tako bo
muzej lahko pripravil vrhunske dogodke in jih tudi pravočasno predstavil javnosti. Muzej ima lahko še
tako izvrstno in zanimivo razstavo, vendar če se zanjo ne bodo zanimali mediji in jo predstavili širši
javnosti, jo bo obiskal le manjši krog strokovnjakov in zainteresirane javnosti, kar pa ni namen muzeja,
saj želi Narodni muzej Slovenije nasloviti najširšo domačo in tujo javnost.
Pri pripravi razstav, publikacij in drugih projektov se mora vsak posameznik čutiti kot del ekipe in mora
biti obveščen vsaj v grobem o vsem, kar je v zvezi s projektom; tako da bo v celoti dojel njegovo
velikost, kompleksnost in pomembnost, saj se bo šele potem zavedel pomena svojega dela kot delčka
celote in bo bolj motiviran, da uspeh celotnega projekta na koncu deli s sodelavci. Seveda bo vedno
ostal tu ali tam kakšen pasiven udeleženec projekta, vendar je treba njihovo število zmanjšati na
minimum, če ga že ne bo mogoče v celoti odpraviti. Na tak način se bo povečala pripadnost projektom,
s tem pa tudi pripadnost Narodnemu muzeju in zavezam muzejske stroke na splošno.
Treba je graditi timski duh, nagrajevati zasluge in si vzeti čas, da se proslavijo pomembni mejniki in
delovni uspehi. Pogosto je dovolj že javna pohvala ali pa zahvala, posamezniku ali pa skupini. Zaposleni
vse prepogosto pogrešajo vsaj majhno pohvalo in priznanje svojemu delu.
Zaposlene bomo motivirali tudi z izplačilom dodatka k plači za delovno uspešnost, tega v zadnjih letih
ni bilo. V drugi polovici leta 2020 je Ministrstvo za kulturo ponovno določilo znesek, ki se je v ob koncu
leta 2020 zaposlenim izplačal za njihovo delovno uspešnost v 2. polovici leta 2020. Vendar znotraj NMS
kriteriji in cilji posameznikov in oddelkov, po katerih se uspešnost določuje in pozneje ocenjuje za
določitev uspešnosti, niso bili pravočasno postavljeni. Delitev uspešnosti vsem v enakem razmerju
oziroma odstotku plače ni posebej motivacijska, zato se potrebno v naprej pripraviti cilje posameznikov
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in oddelkov ter zaposlene pravočasno seznaniti z njimi. Le na ta način, ko bodo pravila igre jasna in
znana v naprej, bodo imeli zaposleni motivacijo, da se še bolj potrudijo za doseganje boljših rezultatov.
Narodni muzej Slovenije nudi svojim sodelavcem prijazno delovno okolje, ki jim na najboljši način
pomaga pri doseganju osebnih kariernih in strokovnih ciljev ter lastnega razvoja.

6.5. Sodelovanje z drugimi muzeji in drugimi ustanovami
Oddelki Narodnega muzeja Slovenije že tradicionalno opravljajo naloge svoje strokovne matičnosti.
Posebej prednjačita Numizmatični kabinet in Oddelek za konserviranje in restavriranje. Tudi knjižnica
NMS sodeluje, predvsem pri izposoji gradiva, z mnogimi drugimi muzeji.
Manj sodelovanja do sedaj je bilo pri pripravi razstav in na projektni ravni ne glede na to, da je veliko
število muzealij, inventariziranih v NMS, v trajni izposoji v drugih zavodih, kjer so del stalnih muzejskih
postavitev. Vsekakor bi bilo treba izkoristiti možnosti priprave skupnih tematskih razstav ali projektov,
v katerih bi bilo vključenih več muzejev. Skupne razstave bi lahko obiskale več muzejskih razstavišč in
dosegle širši, tudi mednarodni krog javnosti. Eden lepih primerov je razstava Zlato, ki bo postavljena v
sklopu proslave 200-letnice NMS, za katero je svoje muzejske predmete prispevalo trideset slovenskih
muzejev. Vendar razstava zaradi svoje kompleksnosti in oblikovalske zasnove, ki je »pisana na kožo«
atrija muzejske zgradbe na Prešernovi, ne bo primerna za gostovanje v drugim muzejskih ali razstavnih
inštitucijah. Vendar je treba na takih praksah graditi naprej.
Drug lep primer prakse sodelovanja med muzeji je projekt Poček (ki je bil že omenjen), ki se ga loteva
NMS v sodelovanju s Parkom vojaške zgodovine iz Pivke in Slovensko Vojsko. S Parkom vojaške
zgodovine že potekajo pogovori o sodelovanju na občasnih razstavah, ki bi jih skupaj z NMS postavili
v prostorih Parka, določene projekte, kot je nedavno najdeni nemški vojaški štabni zemljevid iz leta
1944 ogromnih dimenzij, ročno koloriran ter z vpisanimi vsemi okupatorskimi enotami do nivoja čet,
pa bi (zaradi velikosti) razstavili v atriju muzejske stavbe na Prešernovi.
Med nalogami strokovne matičnosti, ki jih Narodni muzej Slovenije opravlja kot osrednja državna
muzejska ustanova, vidimo tudi povezovanje z drugimi državnimi muzeji in sorodnimi javnimi zavodi.
NMS mora biti po vsej domovini prepoznan kot matična ustanova, ki brez zadržkov, tam kjer more in
tam, kjer ji dopušča čas, pomagati z znanstvenim delom in nasveti, tako s svojimi kustosi kot tudi z
Oddelkom za konserviranje in restavriranje. Tudi pri posojanju muzealij, ki jih NMS nima na razstavah
ali pa v srednji prihodnosti ne načrtuje njihove predstavitve, NMS ne bo imel zadržkov, če bodo
muzealije le prezentirane na takem mestu, da bo zadovoljeno vsem varnostnim in konservatorskim
zahtevam.
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Vsi muzeji v Sloveniji pa tudi sorodne inštitucije se soočamo se s podobnimi, če že ne z enakimi
vprašanji in problemi, prvenstveno z vsebinami strokovnega in upravnega značaja. Da bi tovrstno delo
teklo bolj smotrno, nameravamo nadaljevati s sodelovanjem oziroma srečanji z vodstvenimi delavci iz
drugih muzejev in skupaj iskati rešitve za skupne probleme. Enako pomemben cilj so skupne
promocijske akcije, v katerih bi združili ideje in sredstva ter na ta način povečali odmevnost pri publiki.
Ponovno je oživelo sodelovanje v sklopu Muzejske četrti Metelkova ([FOR]UM), kjer povsod
pripravljamo skupne oziroma usklajene aktivnosti.
Muzej že tradicionalno sodeluje z Inštitutom za arheologijo ZRC SAZU, Arhivom RS in Zavodom RS
za varstvo kulturne dediščine, kar bo ohranjal in nadgrajeval tudi v tem mandatu. Okrepili bomo
sodelovanje z visokošolskimi zavodi, tako v okviru izvajanja javne službe kakor s skupnimi projekti.
Zelo pomemben je odnos z Zavodom za kulturo Bled in Javnim zavodom za kulturo, turizem in
medgeneracijsko sodelovanje Snežnik, s katerima nas povezujeta muzejski razstavi na blejskem in
snežniškem gradu. Gre za poseben odnos, ki mora temeljiti na medsebojnem zaupanju in sodelovanju.
V grafu 2 je prikazano število obiskovalcev v zadnjih petih letih na različnih lokacijah Narodnega
muzeja Slovenije. Po obisku nadvse prednjači Blejski grad, ki ga obiskujejo predvsem tuji turisti. Tako
je v letu 2020 obisk na Blejskem gradu padel kar za 85 %, medtem ko se padec obiska na drugih treh
lokacijah 40 %–50 %. Na lokacijah Prešernova in Metelkova pa je bil odstotek tujcev v letih 2016–2019
približno 15 %.
Leta 2021 bo dokončana postavitev oglednih depojev v Parku vojaške zgodovine v Pivki, tako da bo
nekaj obiska tudi tam, vendar v tem trenutku ni mogoče oceniti števila obiskovalcev. Predvidevamo pa
lahko, da bo obisk vsaj v rangu Metelkove.
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Graf 2; število obiskovalcev na lokacijah Narodnega muzeja Slovenije v letih 2016–2020.

6.6. Mednarodne povezave
Pomembna naloga Narodnega muzeja Slovenije je tudi predstavljanje slovenske kulture v tujini tako kot
tujih kultur Sloveniji. Zato je treba že pri načrtovanju večjih tematskih razstav razmišljati o možnosti,
da bi bilo razstave mogoče seliti. V okviru mednarodnega muzejskega sveta ICOM deluje posebni
komite, ki ima za svojo nalogo pomagati pri posredovanju razstav, dragoceni pa so tudi osebni stiki, ki
jih imajo sodelavci s kolegi v tujih muzejih. Eksponati iz Narodnega muzeja Slovenije so sicer pogosto
vključeni v razstave, ki jih po Evropi muzeji posvečajo teritorialno širše zastavljenim
kulturnozgodovinskim temam, kar je zelo koristno za promocija muzejskega gradiva.
Mednarodne povezave se krepijo tudi pri delu na projektih, ki so financirani iz evropskih skladov, saj je
to eden od njihovih namenov. Narodni muzej Slovenije mora še naprej spodbujati strokovne stike,
oblikovati raziskovalna partnerstva in iskati dodatne možnosti za izmenjavo, pri tem pa iskati nove poti
oziroma mehanizme za prehajanje kuratorskih in konservatorsko-restavratorskih znanj.
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7. STRATEGIJA INVESTICIJSKIH VLAGANJ IN NAKUPA OPREME
Narodni muzej Slovenije je v zadnjih letih sicer preuredil nekaj prostorov, vendar večina dela z naslova
investicij v obnovo zgradbe na Prešernovi še čaka.
Po selitvi Prirodoslovnega muzeja Slovenije iz muzejske stavbe na Prešernovi na zadnjo stavbo t. i.
muzejskega četverokotnika na Metelkovi v naslednjih letih bi se začela tudi večja preureditev in obnova
stavbe na Prešernovi. Za ta dela bo imelo Ministrstvo za kulturo predvidena tudi večja sredstva za
obnovo. Večja obnovitvena dela pred tem niso smiselna, vendar je treba opraviti vsa potrebna ter nujna
dela tekočega vzdrževanja, posebej na električnih in vodovodnih napeljavah, ki so že dotrajane.
Nujna pa so nekatera obnovitvena dela na zunanjosti muzejske stavbe. Nekatera od oken, predvsem v
prvem nadstropju, so v slabem stanju. Trenutno poteka priprava projekta energetske sanacije stavbe.
Analizo trenutnega stanja in predlog projekta izdeluje podjetje Petrol. Del projekta bo tudi obnova
dotrajanih oken, ta pa bo potekala seveda po navodilih ZVKDS.
Pereč problem so tudi štirje kipi alegorij, ki so stali pred vhodnimi vrati in bistveno polepšajo pročelje
muzejske stavbe. Zaradi izjemno slabega stanja so bili kipi že pred časom odstranjeni. Narodni muzej
Slovenije je z Ministrstvom za kulturo in Restavratorskim centrom ZVKDS dosegel dogovor, da se v
letu 2021 izdelata kopiji dveh kipov alegorij, v letu 2022 pa še kopiji drugih dveh kipov; sredstva bo po
(v času nastajanja tega dokumenta sicer še ustnem) dogovoru priskrbelo Ministrstvo za kulturo. V istem
sklopu del v letu 2021 bo Restavratorski center ZVKDS popravil tudi stopnice v muzejsko stavbo.
Ostane še prenova kovinske ograje okoli muzejske stavbe na Prešernovi, ki pa bo premaknjena v
naslednja leta.
Ne glede na to, da bo do temeljite prenove stavbe na Prešernovi prišlo šele po izselitvi Prirodoslovnega
muzeja Slovenije, so nekatera dela v notranjosti stavbe nujna. Tako je v načrtu prenova vhodne avle,
kjer se trenutno nahajajo blagajna ter prodajne police s knjigami in spominki, kar je neprimerno, saj
jemlje prvotni podobi vhodne avle njeno lepoto in veličastnost. Blagajna s prodajalno bo premaknjena
v veliko sobo levo, kjer je veliko primernejši in večji prostor za trgovino. V ta prostor so nekdaj vodila
originalna stara vrata, ki so danes sicer zazidana, vendar so lahko še zmeraj uporabna, če se zazidava
odstrani. V tej sobi se danes izvajajo razne pedagoške dejavnosti, predvsem za šole in otroke, delno pa
služi tudi kot priročno skladišče pedagoških dejavnosti. Te dejavnosti bomo preselili v naslednji prostor
na levi strani, v sedanje skladišče izdelkov in knjig za prodajo; le-to se lahko premakne v klet, manjše
priročno skladišče pa bo še zmeraj ostalo.
Tako bo lahko urejena lepa muzejske trgovina v prostoru z večjimi zmogljivostmi razstavnih prostorov
za prodajne artikle, kjer se bo postavilo tudi nekaj miz, tako da se bodo lahko obiskovalci muzeja usedli
in odpočili. Velika muzejska prodajalna z možnostjo okrepitve je že dolgo postala standard vseh večjih
muzejev po svetu. Predvideno je, da se vsa ta dela opravijo v letu 2021.
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Seveda bodo vsi posegi v muzejsko stavbo na Prešernovi usklajeni in odobreni z Zavodom za varstvo
kulturne dediščine, OE Ljubljana.
Še nadalje je treba nagrajevati muzejsko infrastrukturo, potrebno za varnost zbirk in prezentacijsko
tehnologijo 21. stoletja. Ravno tako posodobljati opremo informacijske tehnologije, ki je v veliki večini
dotrajana, preživela in v celoti amortizirana. Seveda po so te investicije v veliki meri odvisne od
investicijskih sredstev, ki jih odobrava MK. V naslednjih letih Ministrstvo za kulturo pripravlja več
projektov s skupnim naslovom eDediščine, kjer bodo za posodabljanje, predvsem pa za poenotenje
strojne in programske slovenskih muzejev in sorodnih ustanov v državni lasti na voljo določena sredstva;
del teh sredstev si bo prizadeval pridobiti tudi Narodni muzej Slovenije.
Izboljšati je treba pogoje dela za restavratorje-konservatorje in fotografsko dejavnost. Pri
konservatorskem delu je težava predvsem premalo zmogljivo prezračevanje, saj to še vedno ni ustrezno
urejeno v vseh delavnicah. Nekaj izboljšav je bilo sicer že narejenih, vendar so potrebna še dodatna dela.
V pritličju kličejo po kakovostni izrabi prostori nekdanje čitalnice, ki jih lahko namenimo raznim
dejavnostim za obiskovalce. Narodni muzej Slovenije v svoji stavbi na Prešernovi nima primerne
predavalnice, kjer bi lahko prirejal različna predavanja, strokovne posvete ali druge podobne aktivnosti.
Nujno je posodabljanje opreme za konservatorske-restavratorske delavnice, da bo ta oddelek lahko še
naprej ostal v vrhu te stroke doma in v tujini, zato mora Narodni muzej Slovenije s finančno podporo
ministrstva nadaljevali opremljanje konservatorskih in restavratorskih delavnic na Metelkovi in na
Prešernovi.
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8. STRATEGIJA FINANČNEGA POSLOVANJA
Obdobje zadnjih petih let, ki ga je opredeljeval Strateški načrt 2016–2020, je bilo izjemno turbulentno,
saj je po prvih štirih, finančno uspešnih letih kar se tiče prihodkov iz izvajanja muzejske dejavnosti,
sledil pojav pandemije covida-19 in s tem drastičen upad mednarodnega turizma in velik upad lokalnega
turizma, kar se je odražalo pri zmanjšanih prihodkih od izvajanja muzejske dejavnosti, posebej na
Blejskem gradu, pa tudi na številu domačih obiskovalcev na Prešernovi in Metelkovi. Spodnji graf 3
kaže upad dohodkov v teh letih.

Graf 3; prihodki Narodnega muzeja Slovenije iz naslova izvajanja javne službe in tržne dejavnosti
v letih 2016–2020 (v 1000 evrov).
Ekonomska kriza šele bo v celoti zaznamovala državo in s tem tudi javne finance. Kljub temu da zadnje
napovedi kažejo, da naj bi se poleti ali pozno jeseni leta 2021 glede na precepljenost prebivalstva in
število ljudi, ki so bolezen že preboleli, položaj izboljšal in se bo vsaj domači turizem okrepil, bo treba
financiranju v obdobju 2021–2025 posvetiti veliko pozornosti, posebej še zaradi smelih programskih
načrtov. Trenutni plani so zastavljeni zmerno optimistično glede na svetovne napovedi okrevanja
ekonomije in turizma. Res pa je, da se lahko pandemija, ki je pred dobrim letom dni ni nihče pričakoval,
ponovi oziroma zaostri z novimi sevi virusa.
Kazalniki uspeha poslovanja bodo seveda postavljeni glede na Strateški načrt 2021–2025 in bodo merili
glede na uresničevanje strategije ter vključevali osnovne vidike poslovanja: delo z obiskovalci, notranje
delovne procese izvajanja javne službe, izobraževanje in napredovanje zaposlenih, izvajanje
mednarodnih projektov in raziskovalnih programov. Ravno tako bo Narodni muzej Slovenije stremel k
doseganju zastavljenih finančnih ciljev, tako na prihodkovni kot odhodkovni plati. Potrebno bo
kontinuirano spremljanje stanja pandemije doma in v svetu ter skladno s tem tudi ob polletjih ob naglem
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okrevanju ali morebitnem upadanju gospodarstva in turizma pripraviti rebalans letnega, občasno pa tudi
Strateškega načrta; navzgor ali pa navzdol glede na zastavljene cilje. Žal Narodni muzej Slovenije z
nobenimi vzvodi ne more povečati števila obiskovalcev, če bodo njihovo potencialno število omejevali
zaviralni ukrepi pandemije.
Seveda se pripravlja načrt tudi za primer najbolj črnih scenarijev razvoja pandemije, da se Narodni
muzej Slovenije še veliko hitreje in v širšem obsegu preusmeri v digitalizacijo svojih vsebin. Postavlja
pa se vprašanje, ali in kako take storitve vsaj delno zaračunati. To je občutljivo področje, ki se ga bo
moral Narodni muzej Slovenije lotiti skupaj z drugimi slovenskimi muzeji in v dogovoru z Ministrstvom
za kulturo.

8.1. Sredstva iz javnih virov
Narodni muzej Slovenije pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz državnega proračuna,
proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, s prodajo blaga in storitev na trgu ter z donacijami, darili
in iz drugih virov v skladu z zakonom, a posluje pretežno na osnovi sredstev, ki mu jih namenja država
na podlagi odločb, ki jih izdaja Ministrstvo za kulturo. Kakor je razvidno iz grafa 4, je v običajnih letih
le-teh okoli petina. Presežek prihodkov nad odhodki Narodni muzej Slovenije namenja za izvajanje in
razvoj svojih dejavnosti. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj
na predlog direktorja in po predhodnem mnenju sveta zavoda. Kar se tiče raziskovalnih dejavnosti,
poteka del raziskovalnih dejavnosti s pomočjo denarja, ki ga muzej pridobiva na razpisih Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, tretji vir pa so sredstva Evropske unije, namenjena za
izvajanje mednarodnih projektov.
Sredstva, ki jih dobi Narodni muzej Slovenije od Ministrstva za kulturi za financiranje svojih dejavnosti,
so:
-

sredstva za plačilo dela in dajatev – ki bolj ali manj ustrezajo dejanskim potrebam,

-

sredstva za splošne obratovalne stroške – ki so tako rekoč fiksni, in

-

sredstva za izvajanje javne službe, ki pa so odvisna od kakovosti prijavljenega programa, kakor
ga oceni strokovna komisija Ministrstva za kulturo.

Strokovno dejavnost muzeja (strokovni program) oziroma izvajanje javne služne v NMS vršijo naslednji
oddelki: arheološki oddelek, oddelek za zgodovino in uporabno umetnost, numizmatični kabinet,
knjižnica, grafični kabinet, ter oddelek za konserviranje in restavriranje.
V sklopu NMS deluje tudi Strateška služba za premično kulturno dediščino in muzeologijo (SPDM) kot
povezovalni, koordinacijski, posvetovalni in strokovni strateški člen skrbi za usklajevanje dejavnosti
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med izvajalci javne službe na področju varstva kulturne dediščine, koordinira njihovo dejavnost z
ministrstvom, pristojnim za kulturo, in skrbi za razvoj muzeologije.

Graf 4; Sredstva, ki jih Narodni muzej Slovenije dobi od Ministrstva za kulturo, del teh sredstev,
namenjenih za programske stroške sklopov I in II, ter prihodki iz izvajanja javne službe in tržne
dejavnosti.

8.2. Pridobivanje lastnega prihodka
Podatki kažejo, da je bil muzej pri pridobivanju lastnih sredstev uspešen v letih 2016–2019, v zadnjem
letu 2020 pa je zaradi vplivov pandemije na obseg domačega in mednarodnega turizma ter na samo
odprtje muzeja in omejevanje hkratnega števila obiskovalcev višina pridobljenih lastnih sredstev
občutno padla (glej graf 3). Za nadzor nad gibanjem finančnih kazalnikov je nujno ločeno spremljanje
prihodkov iz izvajanja javne službe (npr. vstopnine, uporaba in izposoja gradiva, udeležba na muzejskih
delavnicah) in prihodkov iz tržne dejavnosti (npr. uporabnina prostorov in opreme, promet muzejske
trgovine, tržni pedagoški programi). Če pogledamo podatke, vidimo, da prihodek iz javne službe v letih
2016–2019 niha, iz tržne dejavnosti pa raste (glej graf 3). To gibanje nam je lahko osnova za gibanje
lastnega prihodka v poznejših letih.
Da bi Narodni muzej Slovenije povečal prihodke iz izvajanja javne službe, mora okrepiti pedagoško,
tržno in promocijsko službo ter posodobiti trenutne produkte ter razviti nove, zanimive vsebine
(razstave, publikacije, interaktivne delavnice) ter povečati privlačnost ponudbe tako matičnih kot tržnih
programov za javnost. Je pa na tem mestu treba poudariti, da muzej zagovarja tudi stališče za
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povečevanje deleža brezplačnih ogledov in s tem dokazuje iskrenost zaveze do povečanja dostopnosti
svojih produktov ranljivim skupinam naše družbe.
Strateško razmišljanje na področju trženja je usmerjeno v določitev ciljnih javnosti in njihovih
specifičnih potreb, v opredelitev načina trženja in posledično tudi izbora prodajnih artiklov. Narodni
muzej Slovenije mora okrepiti tako tržno kot promocijsko dejavnost. Služba za odnose z javnostmi je
bila v preteklih letih premalo aktivna in premalo, včasih pa tudi prepozno vpeta v pripravo novih
dogodkov in vsebin. V današnjem času je samopromocija izjemno pomembna (žal), saj je potrošnik, če
lahko obiskovalce Narodnega muzeja Slovenije tako naslovimo, vsakodnevno bombardiran z
vsakovrstno ponudbo in na njegovi izbiro in odločanje žal vse prepogosto vpliva kakovost reklame in
promocije, manj pa sama kakovost ponudbe. Zato je potrebno razvijati nove, kakkovostne ponudbe in o
njih pro-aktivno obveščati javnost. Zato mora biti služba za stike z javnostjo pri pripravi novih vsebin
vključena že od samega začetka, da lahko vzporedno gradi promocijske dejavnosti in že pred odprtjem,
na primer nove razstave, med javnostjo vzbudi interes in pričakovanje.
Kot je vidno iz grafa 3, Narodni muzej Slovenije dobi dobršen delež prihodkov iz trgovinske dejavnosti,
predvsem iz trgovine na Blejskem gradu. Ostale trgovine prinašajo manjši delež, kakor je razvidno iz
tudi iz grafa 2.
V trgovinah Narodnega muzeja Slovenije so sedaj na prodaj le izdelki tujih proizvajalcev, ki jih imajo
trgovine v komisijski prodaji in za njihovo prodajo dobivajo običajen procent provizije. Narodni muzej
Slovenije je že začel s pripravo prodaje izdelkov lastne produkcije, predvsem spominkov in drugih
izdelkov visokega razreda, pa tudi nekaterih luksuznih serij, kot bodo, na primer, unikatne porcelanaste
skodelice z zlatim logotipom 200-letnice muzeja, ki bodo na voljo le v manjših serijah. Seveda se
Narodnemu muzeju Slovenije ne izplača proizvodnja vseh vrst spominkov, da ne govorimo o izbranih
prehrambenih artiklih, ki so na voljo predvsem v trgovini na Blejskem gradu. V naslednjih mesecih je
treba analizirati, kateri artikli gredo največ v promet, kakšne so njihove povprečne prodajne vrednosti,
marža ter kakšna bi bil strošek lastne produkcije. Na osnovi te analize bo Narodni muzej Slovenije korak
za korakom povečeval lastno produkcijo prodajnih izdelkov povsod tam, kjer je to ekonomsko
opravičljivo. Seveda z lastno produkcijo ni mišljena izdelava znotraj muzeja, temveč bo Narodni muzej
Slovenije k delu pritegnil določen krog kakovostnih izdelovalcev teh predmetov ter skupaj z njimi
dizajniral novo ponudbo. S tem se bo Narodni muzej Slovenije izognil maržam, ki jih pobirajo
posredniki med proizvajalci in muzejem, ter na ta način povečal dobiček, ki ga ustvarjajo muzejske
trgovine.
Muzejska trgovina kot taka je težava tudi v muzejski stavbi na Prešernovi, saj je v pravem pomenu
besede sploh ni. Prodajno blago je razstavljeno v omarah in vitrinah kar v vhodni avli muzeja. V
najkrajšem času je potrebno za potrebe tako blagajne kot tudi muzejske trgovine usposobiti veliko sobo
levo od vhodne avle, kjer bi se ob solidno postavljeni muzejski trgovini, kakršno poznajo vsi večji
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muzeju po svetu, uredil tudi kotiček z nekaj mizami, kjer bi si lahko obiskovalci muzeja odpočili,
okrepčali in si mogoče ob lepo postavljeni kakovostni in pestri ponudbi odločili za dodaten nakup knjige
ali spominka, bodisi preprostega ali ekskluzivnega.

9. KAZALNIKI USPEHA
Stalne razstave
. postavitev razstave Slovenija v simbolih na Blejskem otoku
. postavitev razstave Zgodovina Slovencev (v dveh delih)
. predelava razstave na Blejskem gradu
. postavitev dveh virtualnih razstav oziroma virtualne resničnosti
. najmanj dva filmska projekta (dokumentarni program)
Občasne razstave
· postavitev razstave Zlato
. postavitev fotografske razstave v Jakopičevem drevoredu
· vsaj 2 veliki lastni muzejski razstavi s katalogom ali 1 velika gostujoča iz tujine (letno)
· vsaj 1 gostovanje razstave NMS v tujini (v letih po koncu pandemije, ko bo to spet mogoče)
· vsaj 1 velika medinstitucionalna razstava
Publicistična dejavnost – letno
· 1 letnik (2 zvezka) revije Argo
· 1 večja publikacija letno
Vodniki na različnih nosilcih za vse stalne razstave NMS (v slovenskem in angleškem jeziku, glede na
planirane razstave)
Publicistična dejavnost za otroke – letno
· 1 publikacija iz niza Živa iz muzeja
· 1 publikacija iz niza Mozaik preteklosti
· 1 publikacija iz niza Vodniki po Zgodovinskih in umetnostnih zbirkah
Delo z zbirkami
· opravljena selitev gradiva v depo v Pivki in ureditev oglednega depoja
· zmanjšanje deleža neobdelanih predmetov za 10 %
· povečanje deleža digitaliziranih predmetov za 10 %
· ocenjena vrednost vseh digitaliziranih muzealij
Raziskovalna dejavnost
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· 2 raziskovalna programa, financirana s sredstvi iz zunanjih virov (ARRS, mednarodni projekti …)
Delo z obiskovalci
· sprotno posodabljanje spletne strani
· pojavnost muzeja na družbenih omrežjih

Investicije in investicijsko vzdrževanje
· sanacija kipov štirih alegorij pred vhodom
. preureditev vhodne avle v prvotno stanje in ureditev muzejske trgovine v sobi levo od vhodne avle
· sanacija stopnic pred stavbo na Prešernovi
. sanacija ograje okoli stavbe na Prešernovi
. izvedba varnostnega pregleda in priprava ter izvedba plana za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti
Pridobivanje lastnih sredstev
· porast prihodkov iz tržne dejavnosti za 5 % letno, v letih, ko ne bo več posledice pandemije
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10. POVZETEK
Za zaključek poudarjamo najpomembnejše naloge prihodnjih 5 let:
- vse delo v muzeju opravljati odgovorno in ob upoštevanju dejstva, da je NMS najodličnejši muzej v
državi, upoštevajoč visoke etične in strokovne standarde,
- jasno definirati in predstaviti vizijo razvoja muzeja ustanovitelju muzeja ter zaposlenim, ustvariti
homogen kolektiv, ki bo živel kot celota ter ga zavezati k vestnemu in predanemu delu za doseganje
ciljev,
- posebej skrbno in na visokem nivoju izvesti vse elemente programa ob 200-letnici muzeja,
- pravočasno postaviti razstavo Slovenija v simbolih na Blejskem otoku (do 1. 7. 2021),
- postaviti stalno razstavo Zgodovina Slovencev,
- vzpostaviti pritok novih muzealij,
- graditi ugled raziskovalne in publicistične dejavnosti muzeja ter okrepiti mednarodno dejavnost in
prepoznavnost,
- racionalizirati splošno porabo in povečati lastne prihodke,
- z dobro in strokovno službo za odnose z javnostmi povečati prepoznavnost muzeja in po koncu
pandemije povečati število obiskovalcev v Ljubljani,
- povezati 4 muzeje na Metelkovi in poenotiti njihove aktivnosti, kjer se da,
- povečati prisotnost muzeja v medijih,
- vedno stremeti k odličnosti in biti najboljši ter prvi med enakimi.
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