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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, spremembe in
dopolnitve – Uradni list RS, št. 37/08 in 10/09). Je največji in najstarejši muzej v Sloveniji; kranjski deželni
stanovi so ga ustanovili 15. oktobra 1821. Sedež ima že 127 let v historični, namensko sezidani stavbi na
Prešernovi 20. Konec leta 2007 je bila zaključena prenova ene od šestih vojašnic na sedanji Muzejski
ploščadi Metelkova in tam je NMS jeseni 2008 odprl ogledne depoje za zgodovinske, umetnostne in
zbirke uporabne umetnosti ter hkrati pridobil dodatne razstavne površine za občasne razstave. V
upravljanju ima grad Snežnik, ki ga je junija 2008, po tem, 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 »stare pošte« 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 javnega zavoda Narodni muzej Slovenje
Svet NMS (začetek mandata 6. 12. 2013):
dr. Andrej Gaspari

predsednik

dr. Metoda Kemperl

namestnica predsednika

mag. Tanja Černe

članica

dr. Katja Šugman Stubbs

članica do 21. 4. 2015

dr. Peter Turk

član, predstavnik zaposlenih
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Strokovni svet NMS (začetek mandata 24. 2. 2014):
dr. Stane Granda

predsednik

dr. Irena Lazar

namestnica predsednika

dr. Stanko Kokole

član

dr. Andrej Smrekar

član

dr. Alenka Miškec

predstavnica zaposlenih

mag. Jože Podpečnik

predstavnik zaposlenih

Direktorica

mag. Barbara Ravnik (2. mandat od 15. 7. 2015 do 14. 7. 2020)

pomočnik direktorice

Miroslav Vute

glavna računovodkinja

Marija Jaklič

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

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
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Pravne podlage za delovanje NMS:
Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIPK) (Uradni list RS, št. 75/1994, 22/2000 - ZJS, 96/2002 – ZUJIK)
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)
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)
Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (ReNPK14-17)(Uradni list RS, št. 99/2013)
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Narodni muzej Slovenije (Uradni list RS, št. 60/2003, 37/2008, 10/2009)
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 - popr., 47/2015 – ZZSDT)
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)
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)
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, 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)
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)
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)
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/2015)
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 126/2007,
40/2009, 59/2009, 52/2010, 106/2010 - ORZFPPIPP21, 26/2011, 47/2011 - ORZFPPIPP21-1, 87/2011 - ZPUOOD, 23/2012 - odl.
US, 48/2012 - odl. US, 47/2013, 100/2013, 10/2015 - popr.)
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)
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)
Podzakonski predpisi in določbe s področja kulture
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2. UVOD
2.1.

IZHODIŠČE

Za uvod v strateški načrt razvoja oziroma delovanja Narodnega muzeja Slovenije je treba napisati, od kod
izhajamo: iz dejstva, da je Narodni muzej Slovenije osrednji slovenski muzej, ustanovljen z namenom, da
kot strokovna matična ustanova skrbi za premično kulturno dediščino Slovenije in Slovencev. Po definiciji
ICOMa, mednarodnega muzejskega sveta, ki deluje pod okriljem svetovne organizacije UNESCO, so
muzeji nepridobitne ustanove, namenjene evidentiranju, zbiranju, hrambi, konservaciji in restavriranju,
dokumentiranju, preučevanju ter popularizaciji premične kulturne dediščine. Ob ustanovitvi muzeja se
torej ustanovitelj, kot pobudnik in muzejski delavci, kot izvajalci, neposredno zavežemo, da bomo
delovali v duhu svojega poslanstva – to pomeni, da bomo vestno in zavzeto: prvi omogočali, drugi pa
opravljali vse, v zgornji definiciji naštete dejavnosti.
Naloga NMS je v sodelovanju z drugimi ustanovami in posamezniki skrbeti tudi za to, da ima kulturna
dediščina svoje mesto v zavesti državljanov, kot edina prava, najžlahtnejša osnova za oblikovanje
nacionalne zavesti in samozavesti, s čimer tvorno prispeva k trajnostnemu razvoju in napredku Republike
Slovenije. Zato mora pri svojem delu slediti temeljnim vrednotam, kot so strokovnost, neodvisnost,
zavezanost družbi in javnosti, skrbnost ter odgovornost.
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, ali povedano drugače: med stanjem v začetku
in ob koncu mandata. Treba je misliti na ugled in razvoj muzeja, a biti pri tem stvaren pri napovedovanju
uspehov in doseganju zastavljenih ciljev. Upamo, da so najtežja krizna leta javnih financ v Sloveniji za
nami, kar se bo sčasoma odrazilo ne le pri javnih prihodkih, ki so v preteklem 5-letnem obdobju vztrajno
padali, ampak tudi pri pridobivanju podpornikov in nenazadnje medčloveških odnosih, ki jih je kriza
nedvomno načela.

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.«
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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 institucijami 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 vrednosti 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 potrebno 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.

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.
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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,
kraj, posvečen ne le 'učenim in radovednim', ampak prijazen do vsakogar - in obenem
prostor za spoznavanje nacionalnih posebnosti lastnega naroda in narodov sveta ter njihove
povezanosti.
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4. STRATEŠKA USMERITEV
Da bo ohranil in utrdil svoj vodilni položaj, mora muzej







posodobiti obstoječe in postaviti nove stalne razstave ter pripravljati aktualne tematske občasne
razstave, ki so nujne za celovito predstavitev preteklosti slovenskega prostora,
povečati prepoznavnost NMS in privabiti večje število obiskovalcev, pred vsem družin,
posameznikov in tujih turistov,
pripravljati kakovostne pedagoške dejavnosti in bogat publicističen program,
izvajati raziskovalne programe in projekte,
skrbeti za objekte v upravljanju in posodabljati opremo, potrebno za strokovno delo,
srednjeročne cilje strniti okrog praznovanja 200-letnice svoje ustanovitve

in zato slediti naslednjim specifičnim strategijam za doseganje matičnih nalog izvajanja javne službe na
pričakovani, najvišji ravni izvedbe:
-

strategiji izvajanja javne službe,
strategiji organizacije dela,
strategiji investicijskih vlaganj in nakupa opreme,
strategiji finančnega poslovanja.
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4.1.

STRATEGIJA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

Muzejstvo kot stroka doživlja v zadnjih desetletjih korenite preobrate v dojemanju oziroma vrednotenju
pomena posameznih muzejskih dejavnosti oziroma pristopov. Ne da bi se pri tem zanemarjalo druge, je
vključenost postala iz nekoč povsem neznane in dokaj prazne besede malodane najpomembnejši kažipot
muzejskega dela. Razvoj k večji odprtosti za javnost in pozornosti do vsakega obiskovalca, lastnika
dediščine ali uporabnika naših dejavnosti, je poleg strokovnosti in zavezanosti ohranjanju premične
dediščine državnega pomena, eno od osnovnih vodil našega dela.

4.1.1. Predstavljanje dediščine
Trendu vključenosti sledijo sodobni muzejski projekti, naj bodo to razstave, stalne ali občasne, publikacije
ali dogodki. Njihov namen je v tesni komunikaciji z zainteresirano javnostjo z avtentičnimi predmeti in
uporabo sodobnih prezentacijskih orodij spregovoriti o nekem kulturnozgodovinskem fenomenu ter ob
tem obiskovalcu nevsiljivo širiti intelektualno obzorje, mu pomagati, da se vživi v drug čas in drugačno
okolje ter mu omogočiti, da se ob tem morda celo razvedri. Predmeti v naših zbirkah so resda glasniki
nekih minulih obdobij, kar pa ne pomeni, da zgodbe, ki jih pripovedujejo, ne morejo biti žive in aktualne.

4.1.1.1.

Stalne razstave

Osnovna naloga nacionalnega muzeja je obiskovalce s pomočjo originalne muzejske zbirke seznaniti z
nacionalno zgodovino države. Zato je nujno na Prešernovi v naslednjih letih zaključiti s postavitvijo stalne
razstave o preteklosti Slovenije od prazgodovine do srednjega veka Zgodbe s stičišča svetov in muzejsko
zgodbo s stalno razstavo Zgodovina slovenskega prostora nadaljevati na Metelkovi.
Narodni muzej Slovenije ima v tem trenutku več stalnih muzejskih razstav, postavljenih na lokacijah, s
katerimi upravlja ali ima z lastnikom/upraviteljem sklenjen trajni dogovor o postavitvi. To so:
Stalne razstave v muzejski palači na Prešernovi
Obeležitev 2000-letnice Emone leta 2014 je bil primeren trenutek, da je v muzeju stekla postopna
postavitev nove stalne arheološke razstave, poimenovali smo jo Zgodbe s stičišča svetov. Odprtju
segmenta antičnega obdobja v Sloveniji je v letu 2015 sledil prikaza zgodnjega srednjega veka, v letih
2017, 2018 in 2019 pa se bo projekt nadaljeval še s prazgodovinskimi obdobji v prvih dvoranah in
uvodnim delom v hodniku prvega nadstropja ter v letu 2020 zaključil s produkcijo filmskega prikaza in
skupnega vodnika po celi razstavi. Kljub temu, da stavba še ni celovito obnovljena, smo v razstavnih
prostorih prenovili stavbno pohištvo in poskrbeli za primerne klimatske pogoje, tako za muzejsko gradivo
kot za obiskovalce. Osnovno vodilo pri oblikovanju sta bili varnost in optimalna vidnost eksponatov, kar
je zapoved stalnih razstav nacionalnih zbirk tudi po svetu.
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Poleg stalne razstave v prvem nadstropju, sta v stavbi še dve stalni razstavi: Antični in srednjeveški
lapidarij ter Staroegipčanski sarkofag z mumijo svečenika Akesuite, oboje v pritličnem hodniku, če se na
tem mestu omejimo le na osrednjo palačo. Zaradi prostorske stiske je pred vsem slednja prezentirana na
neprimernem mestu in je bila premestitev že dolgo načrtovana, zaradi smelosti in zahtevnosti projekta
pa žal nikoli realizirana. Zato smo se odločili za enostavnejšo rešitev, namreč selitev v sobo pred staro
čitalnico, kjer je imel nekoč prostore Grafični kabinet in ima neposreden dostop iz hodnika. Urejena bo
na enak način, kakor je bila rekonstruirana grobnica na nedavni občasni razstavi Mumija in krokodil, tako
da bomo ob mumiji in sarkofagu obiskovalcem lahko pokazali tudi preostale predmete iz naše zbirke iz
staroegipčanske zbirke NMS.
Tako bodo s pritličnega hodnika umaknjeni še zadnji eksponati, ki niso del lapidarija in bo omogočeno, da
zaživi v svoji vsebinski in estetski polnosti. Nujna bodo tudi večja vzdrževalna dela na zunanjem
lapidariju, kar pa bolj sodi v poglavje investicijskega vzdrževanja kakor pa programskih vsebin.
V času mandata 2015–2020 načrtujemo tudi postavitev stalne razstave Denar v službi oblasti, trgovine in
propagande. Numizmatični kabinet NMS, katerega zbirke so bile osnova leta 1821 ustanovljenega
deželnega muzeja, hrani danes v svojih zbirkah več kot 100.000 predmetov in to iz časa, ko se je pojavil
prvi denar pa vse do danes, zato je prav, da se javnosti predstavi ta bogata in raznolika denarna
zgodovina slovenskega prostora. Vloga denarja v vsakodnevnem življenju skozi čas bo ponazorjena tudi z
različnimi pomagali in premišljenim pedagoškim programom, namenjena pa bo najširšemu krogu
obiskovalcev. Spremljala jo bo monografija z (delovnim) naslovom Knjiga o numizmatiki – sprehod po
zbirki Numizmatičnega kabineta NMS.

Stalna postavitev zgodovinskih in umetnostnozgodovinskih zbirk na Metelkovi
Prenova stavbe na Metelkovi se je začela zaradi perečih potreb muzeja po kakovostnih depojskih
prostorih. Ob tem je bila želja Oddelka za zgodovino in uporabno umetnost, da je del depojev urejen v
soglasju s konceptom ogledih depojev. V času gradnje so se pojavile še nove težnje in zahteve po
dodatnem prostoru za občasne razstave, in stavba, ki je bila prvotno namenjena študiju, konserviranju in
restavriranju ter hrambi muzealij, je postala enakovredna muzejska palača: s stalnimi razstavami in
pritličjem, kjer muzej prireja tudi velike občasne razstave, kljub temu, da ima zaradi pomanjkanja
prepotrebne infrastrukture s tem velike težave. Kot tako rekoč za vse stalne razstave v NMS velja tudi za
razstavo na Metelkovi, da ob uradnem odprtju ni bila zaključena, zato so bile v preteklem mandatu
nekatere postavitve dopolnjene (Rudolf Cvetko, zbirka kovine, tekstilna zbirka), dodani elementi
razstavne in prostorske opreme, namenjeni ranljivim skupinam obiskovalcev in v prostoru za občasne
razstave vgrajeni paravani za okenske niše ter nujna galerijska oprema. Ker ne kaže, da bi muzej lahko v
naslednjem srednjeročnem obdobju oziroma do leta 2021 na Prešernovi nadaljeval s postavitvijo stalne
razstave tudi za obdobja, mlajša od srednjega veka, bomo tej postavitvi namenili vse pritlične prostore na
Metelkovi in skušali za občasne razstave sprostiti površine v mansardi, ki trenutno služijo kot zasilni
depoji.
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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,…), 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 pa ni bila postavljena
povsem v celoti. Še v letu 2010 so manjkali nekateri ključni eksponati (npr. skelet 'Slovanke'), vsi
horizontalni panoji, vrsta manjših, a pomembnih podrobnosti in tiskano gradivo, kar je bilo do leta 2015
urejeno. V naslednjem strateškem obdobju nas čaka prenova prostora s svetlobno maketo in muzejske
trgovine, ki v sedanji obliki ne zadošča več potrebam številnih obiskovalcev muzeja, kar kažejo tudi
vsakoletne ankete. Skupaj z Zavodom za kulturo Bled bomo za muzejske predstavitve iskali še dodatne
možnosti na gradu in objektih v neposredni bližini, s čimer bo Narodni muzej Slovenije še okrepil svojo
navzočnost na lokaciji, ki bo v letu 2015 dosegla 350.000 obiskovalcev.

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, zato nas za prihodnje čaka pred vsem trajna
ureditev upravljanja, trženja in promocije te izjemne arheološke točke.
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4.1.1.2.

Občasne razstave

Od odprtja nove muzejske stavbe na Metelkovi je dejavnost muzeja, ko gre za razstavne možnosti
podvojena. Primerjave za leta 2008 do 2015 kažejo, da je višina javnih sredstev za programske
materialne stroške (I. in II. sklop) sprva narasla, nato pa v zadnjih letih upadala:
2008 130.000
2009 140.000
2010 232.000
2011
82.000*
2012 343.738
2013 291.504
2014 328.501
2015 275.300
*prenos nerealiziranega programa iz leta 2010
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Višina javnih sredstev za programske materialne stroške

Rešitev iščemo v osredotočenosti na velike, letne 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. Uspešnejša je tudi promocija, ki je strnjena na eno vsebino in ima zato na
voljo več sredstev in doseže večji učinek. V letih, ki prihajajo, že zdaj načrtujemo naslednje velike
razstave, ene postavljene na Prešernovi in druge na Metelkovi:
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Pisalno pohištvo na Slovenskem
Prostozidarstvo na Slovenskem
Žvenket zlata
Slovensko modernistično steklo
Znanost v službi umetnosti in zgodovine (delovni naslov)
Japonsko orožje in bojna oprema
UNICUM 2018
Nastanek Države SHS
Razstava zapuščine dr. Janeza Drnovška (10-letnica smrti)
G. B. Piranesi – segment iz zgodovine vedutne grafike
Vojvodinja Mecklenburška, prva slovenska arheologinja
Kultura uživanja (kava, čaj, tobak, čokolada)
Narodni muzej Slovenije je treba postaviti na mednarodni muzejski razstavni zemljevid. Na prostoru, ki
ga pokrivamo, se je oblikovala zgodovina Evrope vse od prazgodovine dalje in v muzeju hranimo izjemne
predmete, ki to potrjujejo. Naša naloga je, da o tem seznanjamo svetovno muzejsko javnost. Tukaj bi
želela izpostaviti dva velika razstavna projekta, ki sta že zastavljena:
- NMS se dogovarja z Qujiang Museum of Fine Arts iz Xi’ana, mesta ki je znano po cesarski grobnici z
glinenimi vojščaki. V Ljubljano bi lahko že po gostovanju v Eremitažu in na Dunaju prišla njihova razstava
Collection Dong Bo Zhai, iz NMS pa bo na Kitajsko po vsej verjetnosti potovala razstava Ljubljanica,
Kulturna dediščina reke. Dogovori tečejo v sodelovanju z Veleposlaništvom Ljudske republike Kitajske v
Ljubljani.
- Za leto 2019 smo že začeli s pripravo na pomembno razstavo o življenju in delu vojvodinje
Mecklenburške, na kateri bi poleg te izjemne ženske, ki je živela na gradu Bogenšperk in raziskovala našo
prazgodovino, prvič skupaj na enem mestu predstavili arheološke predmete, ki jih iz njene bogate
zapuščine hranijo svetovni muzeji v Berlinu, Oxfordu in Cambridgeu in ki so že privolili k sodelovanju.

4.1.2. Založniški program
Ena od dejavnosti, po katerih Narodni muzej Slovenije temeljito odstopa od ostalih 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) in periodičnih 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, nadaljevali s knjižnim nizom Živa iz muzeja in
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rednim sodelovanjem z revijo National Geographic Junior. Za otroke načrtujemo nadaljevanje niza
Knjižica 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.
4.1.3. Zbirke
Upravljanje z zbirkami je področje, na katerem se stika strokovno delo kustosov, dokumentalistov in
konservatorjev restavratorjev. V preteklem obdobju je muzej na področju izboljšave in zagotavljanja
optimalnih pogojev konserviranja, restavriranja in hrambe muzejskega gradiva naredil veliko. Pridobil je
nove prostore, zadnje ob koncu leta 2015 v Pivki, in jih v veliki večini opremil skladno s sodobnimi
muzejskimi standardi.
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,
. nastali ali bili v uporabi na območju republike Slovenije, vključno s slovenskim etničnim ozemljem v
sosednjih državah in diasporo,
. s kulturnozgodovinskega stališča pomembni za Slovenijo in slovenski narod,
. opredeljeni kot svetovna kulturna dediščina.
Posodobljen in poenostavljen dostop do gradiva
Sodobna digitalna tehnologija danes omogoča relativno enostaven dostop do podatkov o muzejskih
predmetih in zbirkah. Prvi korak k temu je 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.
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Upravljanje z zbirkami
Ob koncu leta 2015 je muzej v Pivki pridobil depojski prostor za specifične zbirke muzeja, ki so
neustrezno shranjene na Prešernovi ter vsebinsko ne sodijo na sicer že prenatrpano Metelkovo (npr.
osteološko gradivo); selitev bo potekala v letu 2016. Enako velja za manj občutljivo gradivo, shranjeno na
Metelkovi, saj bi s prenosom v Pivko pridobili prostor za načrtovani razstavni program. Če želi muzej
poglobiti aktivnosti, vezane na strokovno matičnost na področju hrambe in konserviranja/restavriranja
muzealij, moramo bolje poskrbeti tudi za gradivo s posebno visokimi standardi hrambe (numizmatično in
fotografsko gradivo), pri čemer bi lahko možnost uporabe prostorov in opreme ponudili tudi drugim
muzejem.
Na tem mestu izpostavljamo poudarjeno zaskrbljenost za dotok novih muzejskih predmetov, saj je v
zadnjih nekaj letih malodane zamrl. Ko gre za novo odkrito arheološko gradivo, to zaradi trenutno
veljavne zakonodaje sprejemajo v inventarizacijo in hrambo regionalno pristojni muzeji nižjega ranga.
Katastrofalno je stanje tudi pri muzejskih odkupih za ostale oddelke (z izjemo donacij, ki pa postajajo
zaradi zaostrenega ekonomskega položaja vse bolj redke in skromne).
Zadnja namenska sredstva za odkup muzejskega gradiva je muzej prejel leta 2013 za nakup
numizmatične zbirke in garniture pohištva.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

30.865 EUR
0
70.000 EUR
1.400 EUR
0
23.500 EUR
0
0

Problematiko nakupov bomo predstavili ustanovitelju, to je Ministrstvu za kulturo in našli rešitev, da
pride do izboljšanja stanja že v letu 2016. Načrtno si bomo prizadevali doseči 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.
Dokumentiranje in digitalizacija
Na tem področju se stanje med oddelki zelo razlikuje. Vzrokov za to je več: velikost in raznolikost zbirk,
različen pritok novega gradiva, kadrovska sestava oddelkov in afinitete oziroma angažiranost pri drugih
aktivnostih izvajanja javne službe. Podatki za leto 2010 so kazali, da Narodni muzej Slovenije hrani
299.877 predmetov, od teh jih je bilo 250.929 inventariziranih, 215.573 digitaliziranih. Obdelanih ni bilo
48.949 predmetov Podatki s konca leta 2014 pa so, da hranimo 325.158 predmetov, od tega
inventariziranih 271.993 in digitaliziranih 248.546 ter 53.165 še neobdelanih. Primarna naloga kustosov v
tem obdobju bo vsekakor vrednotenje muzealij.
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V obdobju 2016–2020 bo potrebno torej dodano spodbujati tiste oddelke, ki pri izvajanju teh nalog
zaostajajo, da bodo pričeli dohitevati oddelke, ki so pri tem delu na tekočem in nimajo več nobenih
zaostankov.

4.1.4. Konserviranje/restavriranje
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 poteka sistematičen nadzor,
obdelava in hramba gradiva, kar omogoča minimalno propadanje dragocenih eksponatov in je naša
najvišja prioriteta. Projekt je bil že v osnovi zastavljen tudi tako, da novi laboratoriji omogočajo strokovne
pedagoške aktivnosti oziroma izobraževalne dejavnosti, ki jih izvajajo strokovni delavci muzeja
samostojno ali v sodelovanju z drugimi sorodnimi ustanovami, npr. Oddelkom za restavratorstvo
Akademije za likovno umetnost, Arhivom 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. Ovira pri izvajanju tega programa je neopremljenost
laboratorijev s specialno opremo, ki je zaradi pomanjkanja namenskih sredstev za opremo zastalo po letu
2011, za kar upamo, da se bo ob izboljšanih ekonomskih okoliščinah v državi, v obravnavanem obdobju
spremilo, torej nadaljevalo in zaključilo.
Ko gre za optimizacijo dela pri ohranjevanju zbirk in povečanju učinkovitosti konservatorskegarestavratorskega dela bomo spodbujali tesno sodelovanje s pristojnimi kustosi, kar bo omogočilo boljše
kratkoročno in srednjeročno načrtovanje dela na oddelku.
Izboljšani delovni pogoji bodo nedvomno spodbudili tudi raziskovalno dejavnost na tem področju, ki je s
konservatorskimi postopki vitalno povezana in pri kateri mora Narodni muzej Slovenije nujno ohranjati
svoje vodilno mesto v domovini in graditi ugled v tujini.

4.1.5. 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 je treba okrepiti tudi na področju konserviranja in restavriranja ter iskati možnost
dodatnih zaposlitev tudi v povezovanju z visokošolskimi ustanovami in v programih podiplomskega
izobraževanja mladih raziskovalcev. 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:
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pridobivati in izvajati večje raziskovalne programe 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.

4.1.6. 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, 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 tehnologije (digitalizacija), ki podira še zadnje ovire dostopnosti. Nujno je
sistematično dokumentiranje (3600 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. Ta niso le možnost za drugačno izrabo prostega
časa ali spodbuda za nov konjiček, iz jih se lahko razvijejo zamisli za dejavnosti, ki jih označujemo kot
kreativne industrije. Prav odraslim in starejšim obiskovalcem se moramo v prihodnje še bolj posvetiti in
ponudbo zanje dopolniti z novimi pristopi (muzejski abonma, program v družbi s kustosom, itd.).
Vendar pa te dejavnosti ne zmanjšujejo pomena spremljanja števila obiskovalcev. Statistika obiska je
naslednja:
2010
2011
2012
2013
2014

Prešernova
24.158
29.000
29.620
31.719
29.814

Metelkova
7.563
5.703
8.422
19.104
15.359

skupaj
31.721
34.703
38.042
50.823
45.173
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Število obiskovalcev v muzejih NMS v Ljubljani
Cilj prejšnjega mandata je bil pripeljati do leta 2015 v na Prešernovo 35.000 in na Metelkovo 15.000
obiskovalcev letno. Na Metelkovi je bil dosežen (in krepko presežen) na Prešernovi že v letu, a je potem,
ko tam ni bilo več tako razkošnih razstav, kot je bila razstava Vitez, dama in zmaj število obiskovalcev
upadlo. Cilj 35.000 obiskovalcev na Prešernovi pa ostaja, da ga dosežemo v naslednjem srednjeročnem
obdobju. Dosegljiv cilj rasti obiska v Ljubljani je za 5 % letno.
Ločeno spremljamo tudi obisk na gradu Snežnik in na Blejskem gradu. Na Snežniku je začetno zanimanje,
ki sledilo odprtju v letu 2008, upadlo. Veliko upov smo polagali v odprtje grajskih Pristav, kar je bilo
realizirano konec leta 2014 in se je začelo odražati sredi leta 2015, tako da pričakujemo, da bo ob
normalnem poslovanju Pristav lahko obisk gradu do leta 2020 dosegel število iz rekordnega leta 2009.
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Število obiskovalcev gradu Snežnik
2008 19.103
2009 28.769*
2010 21.956
2011 20.275
2012 18.211
2013 17.038
2014 18.646
2015 23.886**
* odprto od 20.6.2008
** podatek za 11 mesecev
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Za izboljšanje rezultatov celotnega kompleksa bi bil nujen sistematičen pregled turistične ponudbe širše
okolice in na osnovi tega pripravljen strateški načrt promocije in trženja.
Tak, uspešen pristop spremljamo na Bledu, kjer obisk muzeja raste iz leta v leto (2010: 209.743, 2014:
283.398) in kjer razvoj aktivnosti sledi strateškemu dokumentu, katerega je Zavod za kulturo Bled
pripravil v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki s področja trženja kulturne dediščine.
Med bistvenimi nalogami strokovnih služb je razširitev ponudbe avdiovizualnega vodenja po stalnih in
občasnih razstavah. Izrabili bomo možnosti, ki jih nudi sodobna IT tehnologija, pred vsem, ko gre za
aplikacije za pametne telefone in tablične računalnike, kjer so bili prvi koraki že narejeni in je treba z
delom intenzivno nadaljevati, tako v pokritosti več razstavnih vsebin, kot s prevodi v jezike tujih
obiskovalcev, saj se zavedamo, da vsi ne govorijo angleško.
Posebna naloga je vsekakor vzpostavitev virtualnega muzeja s sodobnimi vsebinami in arhivom 360o
predstavitev večjih razstavnih projektov. Možnost ogleda je predvidena tako v okviru muzeja kot na
spletni strani.
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4.1.7. Komuniciranje z javnostjo
Služba za stike z javnostjo opravlja v muzeju pomembno delo. Redno obvešča medije in jih seznanja s
številnimi dogodki in aktivnostmi muzeja, pripravlja vsa elektronska obvestila, drobna tiskana gradiva kot
so informacijske zloženke, vabila, tiskane mesečne programe in ureja muzejsko spletno stran. Izredno
pomembno za promocijo in prepoznavnost muzeja je aktiviranje medijev, ki lahko s članki in pozitivnim
mnenjem vplivajo na ugled, prepoznavnost muzeja in ga s tem promovirajo. Zato lahko dobro načrtovani
dogodki za medije in pravočasno ter ustrezno informiranje prispevajo več kot vložena sredstva,
namenjena klasičnemu oglaševanju in plakatiranju, za kar pa prav tako skrbi ista služba.
Nova spoznanja spletnega marketinga ugotavljajo, da so družbena omrežja področje, kjer je smiselno
oblikovati dodatno strategijo pojavljanja in jim nameniti še več pozornosti. Postala so nepregleden vir
mreženja informacij, ki so velik motivator za obisk muzeja ali muzejskega dogodka. Poleg izdelave nove
spletne strani bo tudi sicer prav uporaba sodobnih tehnologij med prioritetnimi cilji službe za stike z
javnostmi v obdobju 2016–2020.

4.2.

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. V tem duhu je bila pripravljena in zapisana tudi ta strategija, saj je
nastala na podlagi pogovorov in pisnih predlogov vseh oddelkov muzeja. Bistven 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, …). Za kakovostno delo, pozitivno delovno vzdušje in možnost napredovanja je treba skrbeti
bolj 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 (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 in sodelovanja s tujino, kjer nekateri zaposleni delujejo tudi
kot vabljeni strokovnjaki in usposabljajo tamkajšnje kolege.
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4.2.1. 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.

4.2.2. 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. Pomembno je tudi delo študentov in oseb, vključenih v program javnih del, ki sodelujejo pri
dokumentiranju gradiva, čuvanju prostorov, vodenju po razstavah in prezentacijskih dogodkih. Zaradi
menjave generacij, ki se je začela že v letu 2015 in bo zaznamovala vse obdobje 2016–2020 ter
odpravljanja posledic izvajanja nacionalne politike zmanjševanja zaposlenih v javnih zavodih, pred vsem
pa zaradi podpore strateškim usmeritvam muzeja in sprememb pri nazivih, nastalih zaradi bolonjskih
študijskih programov, bo nujna posodobitev tako na polju organizacije dela kot sistemizacije delovnih
mest. Določene spremembe bodo zaradi prilagoditve zakonodaji nujne tudi v upravi oziroma skupnih
službah muzeja. Za temeljito prenovo bo potrebno sodelovanje vseh zaposlenih in skupna želja po
spremembi in optimizaciji dela. Pri tem se bomo skušali gibati v okviru sedanjega števila redno
zaposlenih in iskali postopne rešitve v zunanjih izvajalcih za varovanje in vzdrževanje prostorov, z lastnimi
zaposlenimi pa okrepiti pedagoško službo, kjer smo v veliki meri odvisni od zunanjih sodelavcev in
povečati število muzejskih tehnikov.
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Izhodišče za vsakoletni kadrovski načrt je aktualni finančni načrt. Ob 56 zaposlenih iz sredstev MK, 3
redno zaposlenih iz lastnih sredstev (blagajničarke), bodo v letu 2016 v muzeju zaposleni še 1 mladi
raziskovalec (v letu 2017 bosta 2), (verjetno) 4 udeleženci programa javnih del, 4 raziskovalci, plačani iz
raziskovalnih programov ARRS in (verjetno) 1 sodelavec, vključen v evropski projekt. Z manjšimi
odstopanji pri mladih raziskovalcih, udeležencih javnih del, raziskovalcih in sodelavcih na EU projektih,
kjer so zaposlitve odvisne od uspeha pri kandidiranju na razpisih, je takšna običajna kadrovska podoba
NMS. Ker bi bila pričakovanja za povečanje števila zaposlenih nerealna, bomo morali v prihodnje
temeljito razmišljati v smeri optimizacije dela, spremembi delovnega in odpiralnega časa na nekaterih
lokacijah in s tem pridobiti na racionalizaciji izrabe kadrovskih virov.
V naslednjih letih se nam obetajo številne upokojitve, in sicer:
Leto
2016
2017
2018
2019

III. st.
1
1

V.st.

VII. st.
1

VIII. st.
1

IX. st.
1
1

1
1

1

Težišče pri nadomeščanju bo prvenstveno v pridobivanju novih strokovnih delavcev, da bodo zapolnili
vrzel na matičnih področjih delovanja muzeja, tehničnega kadra ter služb za komunikacijo in 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.

4.2.3. Izobraževanje in razvoj
Delo na področju kariernega razvoja sodelavcev je pomemben element vodenja javnega zavoda. V
soglasju bomo usklajevali osebne ambicije z možnostmi za dodatno izobraževanje in karierni razvoj, kar
bomo skušali slediti z aktualizacijo kadrovskih načrtov in v skladu s politiko zaposlovanja iskali primerne
in po možnosti trajne rešitve. Žal je tako, da se zadnjih nekaj let praktično ni omogočalo izvajati
strateških kadrovskih sprememb, nujnih za izboljšavo kakovosti izvajanja javne službe ter posledično
obiskanosti in prepoznavnosti muzeja.
Kadrovska sestava Narodnega muzeja je dokaj neprimerna, saj je število kustosov (z najvišjimi
strokovnimi in akademskimi nazivi) v velikem nesorazmerju s številom strokovno-tehničnega kadra. V
Narodnem muzeju Slovenije so zaposleni vodilni strokovnjaki na temeljnih področjih, ki jih pokriva muzej,
a zaradi strogih omejitev pri zaposlovanju novih sodelavcev je povprečna starost strokovnih delavcev
muzeja že 52 let. V obdobju 2016–2020 bo zato na področju kadrovske politike prva naloga v muzej na
primeren način pripeljati prizadevne mlade diplomante in jim omogočiti strokovno rast ob izkušenih
mentorjih, ki jih bo muzej v nekaj letih izgubil zaradi upokojitev. To novo generacijo sodelavcev moramo
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spodbujati k čim večji in bolj drzni ustvarjalnosti ter k iskanju svežih in aktualnih tem za snovanje novih
projektov. Pomembno je nenehno dodatno usposabljanje in izobraževanje, zato bomo pri sodelavcih
spodbujali tudi dodatni študij muzeologije, interpretacije in prezentacije dediščine. S tem bo olajšano
oblikovanje delovnih skupin, v katerih bodo sodelovali strokovnjaki z različnimi znanji vseh generacij in
ustvarjali sinergije, potrebne za izvedbo kakovostnih muzejskih prezentacijskih projektov.
V muzeju je potrebno treba nujno okrepiti službe za pedagoško/andragoško in promocijsko dejavnost ter
marketing, ki trenutno sploh ni zastopana. Muzej ima štiri muzejske trgovine, ki potrebujejo bolj
profesionalno vodenje, v prvi vrsti ko gre za izbor in izdelavo prodajnih artiklov. V trgovinah moramo še
povečati delež lastnih muzejskih spominkov in promocijskih artiklov, ki spremljajo muzejske stalne in
občasne razstave in so svojstven promotor naše kulturne dediščine.
Dodatno pozornost zasluži tudi Oddelek za konserviranje in restavriranje. Opravlja ne le delo osrednjega
laboratorija, ampak že tradicionalno izobražuje tudi delavce iz konservatorskih/ restavratorskih delavnic
drugih slovenskih in tujih muzejev. Redno mora biti sodelovanje z Oddelkom za restavratorstvo
Akademije za likovno umetnost, ki v NMS pošilja svoje študente na izvajanje redne študijske prakse.

4.2.4. Sodelovanje med oddelki, spodbujanje skupinskega dela
V muzeju je treba več pozornosti nameniti spodbujanju učinkovitega pretoka komunikacij, tako v
vertikalni kot v horizontalni smeri: med vodji in sodelavci, med oddelki kot tudi znotraj večjih oddelkov.
In komunikacija mora biti vedno dvosmerna, vsa mnenja je treba slišati. Naš glavni cilj na tem področju je
v sodelavcih zasejati zavest in občutek odgovornosti, da je vsak posameznik pomemben del ekipe
Narodnega muzeja Slovenije. Treba je opozarjati na napake, a proslaviti tudi uspehe ter ves čas graditi
občutek pripadnosti skupnosti. Vendar so to aktivnosti, ki ne morejo prehiteti časa in se bodo šele čez
čas lahko merile z rastjo ocen uspešnosti zaposlenih.
Muzej želi svojim sodelavcem nuditi primerno delovno okolje in pogoje za graditev osebne kariere, a
povezane z uspehom ožje delovne skupine in javnega zavoda. Glavne usmeritve pri tem so:
-

spodbujanje strokovnosti in inovativnosti,
odkrivanje talentov,
podpiranje interdisciplinarnosti in empatičnosti, ko gre za medoddelčno sodelovanje,
izvedba rednih letnih razgovorov, poenotenje vsebine in obsega mesečnih poročil o delu ter izdelava
realnih ocen uspešnosti, kar bo omogočilo spremljanje gibanja uspešnosti zaposlenih.
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4.2.5. Sodelovanje z drugimi muzeji
Narodni muzej Slovenije je dolžan delovati kot neke vrste magnet za sodelovanje med slovenskimi
muzeji. To sodelovanje pravzaprav že od nekdaj poteka v okviru posameznih oddelkov, ki že
tradicionalno opravljajo naloge svoje strokovne matičnosti. Tu gre izpostaviti vlogo Numizmatičnega
kabineta in Oddelka za konserviranje in restavriranje. Manj je bilo sodelovanja na projektni ravni oziroma
pri razstavah. Res je, da je kar veliko število muzealij, inventariziranih v NMS, v trajni izposoji v drugih
zavodih, kjer so del stalnih muzejskih postavitev. Možnosti za sodelovanje pa so neizkoriščene v smeri
skupnih občasnih tematskih razstav, ki bi lahko obiskale več muzejskih razstavišč in dosegle širši, tudi
mednarodni krog javnosti. Zato bo naloga muzeja v tem mandatu za skupno razstavo navdušiti več
slovenskih muzejev, skupaj najti primerno vsebino za obeleženje ustanovitve Deželnega muzeja za
Kranjsko v letu 2021 ter s to razstavo nato gostovati v tujini.
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.
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. Dejavni smo že v sklopu Muzejske četrti Metelkova (4UM) in od
nedavnega v Kulturni soseski Prešernova, kjer povsod pripravljamo skupne oziroma usklajene aktivnosti.

4.2.6. Sodelovanje z drugimi institucijami
Muzej že tradicionalno sodeluje z Inštitutom za arheologijo ZRC SAZU in Zavodom RS za varstvo kulturne
dediščine in bo to ohranjal in nadgrajeval tudi v prihodnjem mandatu. 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. Več pozornosti kot doslej bo namenjene
Zavodu za turizem Ljubljana in Slovenski turistični organizaciji, kjer smo sedaj vključeni v delo
strokovnega sveta. V sodelovanju s poklicnimi turističnimi vodniki, s katerimi imamo od nedavnega že
navezane delovne stike, moramo pripraviti programe, prilagojene obisku tujih turistov, ki so v Ljubljani v
muzej doslej prihajali v premajhnem številu.
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O tem pričajo številke:
Leto
2010
2011
2012
2013
2014

Prešernova
3.648
3.961
3.150
4.633
4.345

Metelkova
253
229
490
943
1.731

Skupaj
3.901
4.190
3.640
5.576
6.076

Delež tujcev od vseh obiskovalcev
12,2 %
13,2 %
10,5 %
10,9 %
13,5 %

7.000
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4.000
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Tuji obiskovalci v muzejih NMS v Ljubljani

Naš cilj do leta 2016 je doseči v Ljubljani 10.000 tujih obiskovalcev.

4.2.7. Mednarodne povezave
Pomembna naloga nacionalnega muzeja je tudi predstavljanje slovenske kulture v tujini in tujih kultur v
Sloveniji. Zato je treba že pri načrtovanju večjih tematskih razstav razmišljati o možnosti, da se jih lahko
seli. 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 našega gradiva.
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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 navezati še tesnejše stike z muzeji iz svoje
soseščine in držav bivše Jugoslavije, s katerimi nas povezujejo številni možni skupni raziskovalni in
popularizacijski interesi. Še naprej je treba spodbujati strokovne stike, oblikovati raziskovalna partnerstva
in iskati dodatne možnosti za izmenjavo, pri tem pa iskati nove poti oziroma mehanizme za prehajanje
kuratorskih in konservatorskih-restavratorskih znanj.
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4.3.

STRATEGIJA INVESTICIJSKIH VLAGANJ IN NAKUPA OPREME

Narodni muzej Slovenije mora, kar zadeva delovne in razstavne prostore, v naslednjih letih nedvomno
doživeti nekaj ključnih sprememb. Dolgo načrtovana selitev Prirodoslovnega muzeja Slovenije iz matične
stavbe na Prešernovi se vse bolj odmika, zato je v naslednjem mandatnem obdobju skupaj s predstavniki
ustanovitelja potrebno treba čim prej na novo opredeliti, kakšne so realne možnosti, da se to uresniči
pred letom 2021, letom, ki ga morata tako Narodni muzej Slovenije kakor tudi Prirodoslovni muzej
Slovenije primerno obeležiti.
V vsakem primeru so nujne obsežne preureditve, da bo muzej opremljen z infrastrukturo, potrebno za
varnost zbirk in prezentacijsko tehnologijo 21. stoletja ter temeljita in sistematična vzdrževalna dela v
obsegu, ki jih zahteva častitljiva arhitektura palače iz devetnajstega stoletja in njena okolica. Opredeljena
bodo v konservatorskem načrtu, ki se ga v letu 2016 lotevamo skupaj z Restavratorskim centrom ZVKDS
in ki bo temelj za celovito gradbeno prenovo, ki mora biti zaključena pred 200 letnico muzeja. Dokument
bo priskrbel odgovore na prostorska vprašanja, kot so na primer prostor za potrebe delovanja
Numizmatičnega kabineta in načrtovane stalne razstave Razvoj denarništva na Slovenskem, pedagoške
službe, muzejske prodajalne, muzejske kavarne in 'muzejske dnevne sobe'. Vzporedno bo potekala
izdelava nove celostne podobe muzeja, kateri bo še pred gradbeno prenovo morala slediti ureditev
sistema vidnih sporočil pred in v muzeju. Do izselitve Prirodoslovnega muzeja so možne le omejene
preureditve in še te le v obsegu, ki jih lahko še dopušča konservatorska stroka, ki bdi nad palačo in s
katero zelo dobro sodelujemo. S pridobitvijo stavbe na Metelkovi se je na Prešernovi sicer sprostilo nekaj
prostorov in bi z novimi vsebinami nedvomno lahko prispevali k boljši muzejski ponudbi za obiskovalce.
Izboljšati moramo pogoje dela za restavratorje/konservatorje in fotografsko dejavnost. V pritličju kličejo
po kakovostni izrabi prostori nekdanje čitalnice, ki jih lahko namenimo dejavnostim za publiko. Kustosi in
nekatere strokovne službe na podstrešju delajo poleti v nemogočih pogojih – nujno jim je prisluhniti in
zaključiti s postopno vgradnjo klimatskih naprav.
Temeljite sanacije je potreben tudi stekleni zunanji lapidarij, urediti pa bo treba tudi park ter sanirati
kovinsko ograjo in službeni vhod s Prešernove.
Za primerne klimatske in varnostne pogoje bo treba skrbeti tako na Prešernovi kot na Metelkovi in
nadaljevati z nujno nabavo za to potrebne opreme, za katero muzej v zadnjih letih ni dobival namenskih
sredstev. Isto velja za opremo za digitalizacijo, tako strojno kot programsko.
Če želi muzej poglobiti aktivnosti, vezane na strokovno matičnost tudi na področju konserviranja in
restavriranja spomenikov premične kulturne dediščine, moramo s finančno podporo ministrstva
nadaljevali opremljanje konservatorskih/restavratorskih delavnic na Metelkovi, ki je zaradi zaostrenega
ekonomskega položaja v državi in izpada s tem povezanih namenskih sredstev zastalo v letu 2011 in tja
preseliti dejavnosti, vezane na tam hranjeno gradivo. Nujen je nakup nove opreme, opredeljen v
elaboratu iz oktobra 2010, saj je stara že povsem iztrošena in grozi, da je ne bomo mogli več uporabljati.
Še posebej velja to za specialno opremo kot je XRF analizator, s katerim bo potrebno opremiti oba
laboratorija, tudi arheološkega na Prešernovi.
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4.4.

STRATEGIJA FINANČNEGA POSLOVANJA

O delu in razvoju muzeja je težko govoriti, ne da bi se pri tem posvetili tudi finančnemu poslovanju.
Srednjeročno obdobje, ki se zaključuje, s tega stališča za muzej ni bilo enostavno, še posebej zato, ker so
se težave pojavljale že pred letom 2010. Ekonomska kriza je zaznamovala državo in s tem tudi javne
finance. Kljub temu, da zadnje napovedi kažejo, da se položaj izboljšuje, bo treba financiranju v obdobju
2016–2020 posvetiti veliko pozornosti, posebno še zaradi smelih programskih načrtov.
V letu 2016 moramo zaključiti z izdelavo analize poslovanja (pregled prihodkov in odhodkov po
dejavnostih in oddelkih muzeja, definiranje in dinamika obiska ciljnih skupin publike, dinamika
financiranja evropskih projektov) 2005–2015 in vzpostaviti dodatne kazalnike uspeha poslovanja, ki ne
bodo usmerjeni v preteklost (število obiskovalcev), ampak bodo omogočali merjenje uspeha z vidika
uresničevanja strategije in vključevali osnovne vidike poslovanja: delo z/za obiskovalce, notranje delovne
procese izvajanja javne službe, izobraževanje/napredovanje zaposlenih, izvajanje mednarodnih projektov
in raziskovalnih programov, finančni tokovi.
To bo osnova za pravočasno in stvarno načrtovanje (realna in skrbna ocena stroškov, projekcija denarnih
tokov) in strategijo trženja in uvajanje primernih načinov oziroma orodij za doseganje zastavljenih ciljev.
Večino nalog bomo skušali opraviti redno zaposleni, pri dejavnostih, za katere pa nimamo lastnih kadrov
(npr. izdelava tržnih strategij, ocene in odpravljanje tveganj, …) se bomo morali opreti na zunanjo
strokovno pomoč.

4.4.1. 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. Presežek prihodkov nad odhodki 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. Ko gre za javna sredstva,
poteka del raziskovalnih aktivnosti 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, prav tako odvisna od uspeha na razpisih in silno negotova, ko gre za
dejanska izplačila. Tako ostajajo za redno izvajanje programa edina sredstva, ki jih ima muzej na
razpolago poleg lastnih sredstev, ki jih je dolžan vračati v osnovno dejavnost, sredstva Ministrstva za
kulturo. Pri teh se ločijo:
. 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 kakovost prijavljenega programa, kakor ga oceni
strokovna komisija Ministrstva za kulturo.
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4.4.2. Pridobivanje lastnega prihodka
Podatki kažejo, da je muzej pri pridobivanju lastnih sredstev uspešen. Nujno je 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 niha, iz
tržne dejavnosti pa raste.
izvajanja javne službe
2010
2011
2012
2013
2014

338.486
397.083
351.283
597.638
446.366

tržna dejavnost
76.323
82.713
104.205
118.367
107.751

skupaj

tržni delež

414.644
479.796
455.488
716.005
554.117

18,4 %
17,2 %
22,9 %
16,5 %
19,4 %
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Delež tržnih prihodkov glede na skupni lastni prihodek NMS
Za povečanje finančnega uspeha na področju prezentacije kulturne dediščine v okviru izvajanja javne
službe moramo torej doseči boljše sodelovanje med osnovno avtorsko skupino in pedagoško, tržno in
promocijsko službo ter na ta način nadgraditi svoje temeljne produkte (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 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 (npr. tujci, ki potujejo z letalom), v opredelitev načina trženja in posledično tudi izbora
prodajnih artiklov. Za to rabimo kakovostno analizo obstoječega stanja za vsako lokacijo muzeja posebej.
Strateški načrt trženja mora spoštovati poslanstvo muzeja in slediti cilju za petletno obdobje: določiti
prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti znotraj in zunaj muzeja ter na podlagi teh določiti tržne
aktivnosti in artikle ter poti do potencialnih uporabnikov, oziroma kupcev.
Pomemben podatek je tudi razmerje med višino sredstev ustanovitelja in višino lastnega prihodka:
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

sredstva MK
2.130.743
2.381.226
2.751.784
2.503.518
2.436.018
2.461.697
2.292.567

lastna sredstva
188.523
169.281
414.644
479.796
455.488
716.005*
554.117

skupaj
2.319.266
2.550.507
3.166.428
2.983.314
2.891.506
3.177.702
2.846.678

% lastnih
8,13
6,64
13,09
16,08
15,75
22,53
19,46

*upoštevana so tudi sredstva EU projektov (ParSJad, Muzejski Photosearch, M-Vodnik), UNESCO in ICOM
(Podobe Balkana)
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Kljub temu, da podatki kažejo pozitivno rast, mora muzej za zagotavljanje likvidnostnih sredstev, ki so
nujna za investiranja v večje gostujoče razstave, pred vsem pa za izvajanje mednarodnih projektov, pri
katerih je potrebno zalaganje sredstev, ki lahko traja celo več let, še:
-

povečati promet in kakovost ponudbe v muzejskih trgovinah,
oblikovati nove pedagoške produkte, zanimive za odrasle in družine.

30

5. KAZALNIKI USPEHA
Stalne razstave
 premestitev mumije Akesuite
 nadaljevanje in do leta 2019 zaključek postavitve stalne arheološke razstave Zgodbe s stičišča
svetov na Prešernovi
 postavitev stalne numizmatične razstave Zgodovina denarništva na Slovenskem na Prešernovi s
publikacijo
 postavitev stalne razstave o zgodovini slovenskega prostora na Metelkovi
Občasne razstave – letno
 vsaj 2 veliki lastni muzejski razstavi s katalogom
 vsaj 1 gostovanje razstave NMS v tujini
 vsaj 1 velika medinstitucionalna razstava
Publicistična dejavnost – letno
 1 številka (2 zvezka) revije Argo
 1 publikacija iz serije Viri
Nadaljevanje izhajanja nizov Katalogi in monografije in Situla
Vodniki na različnih nosilcih za vse stalne razstave NMS (v slovenskem in angleškem jeziku)
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
 zmanjšanje deleža neobdelanih predmetov za 10 %
 povečanje deleža digitaliziranih predmetov za 10 %
 ocenjena vrednost vseh digitaliziranih muzealij
Raziskovalna dejavnost
 2 raziskovalna programa, financirana s sredstvi iz zunanjih virov (ARRS, mednarodni projekti, …)
Delo z obiskovalci
 2017 – nova spletna stran v slovenskem in angleškem jeziku
 2018 – virtualni muzej
 2019 avdiovizualni vodniki (oziroma aplikacije za pametne telefone in tablične računalnike) na
vseh lokacijah NMS
 2019 izdelani straški načrti popularizacije in trženja za vse posamezne lokacije NMS
 Ljubljana: rast za 5 % letno; do leta 2020 50.000 obiskovalcev, od tega 10.000 tujih
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Investicije in investicijsko vzdrževanje
 odpravljene vse gradbene napake na Metelkovi
 izvedena sanacija zunanjega lapidarija
 zaključena selitev dela oddelka za konserviranje in restavriranje na Metelkovo
 pripravljena dokumentacija za celovito prenovo palače na Prešernovi
Pridobivane lastnih sredstev
 porast prihodkov iz tržne dejavnosti za 5 % letno

6. POVZETEK
Za zaključek izpostavljam najpomembnejše naloge prihodnjih 5 let:
-

-

vse delo v muzeju opravljati odgovorno in ob upoštevanju dejstva, da je NMS najodličnejši muzej
v državi,
jasno definirati in predstaviti vizijo razvoja muzeja in zaposlene povezati v homogeno ustvarjalno
delovno skupino z visokimi strokovnimi in etičnimi standardi,
nadaljevati s postavitvami stalne razstave na Prešernovi, kar je prvi pogoj za prepoznavnost
muzeja kot uspešne storitvene znamke,
vzpostaviti pritok novih muzealij,
graditi ugled raziskovalne in publicistične dejavnosti muzeja,
okrepiti mednarodno prepoznavnost, pred vsem stike z drugimi nacionalnimi muzeji ter v
sodelovanju z več drugimi slovenskimi muzeji zasnovati velik, atraktiven razstavni projekt,
odmeven na mednarodni ravni,
s pridobitvijo vse potrebne dokumentacije začeti z gradbeno prenovo palače na Prešernovi,
povečati število obiskovalcev v Ljubljani,
racionalizirati splošno porabo in povečati lastne prihodke.

Ob koncu moramo ponovno poudariti, da bo težišče dejavnosti muzeja v obdobju 2016-2020 usmerjeno
v aktivnosti, s katerimi bo obeležena 200 letnica Deželnega muzeja za Kranjsko. Svojo nalogo vidimo v
povezovanju vseh javnih zavodov, ki iz njega izhajamo – poleg Narodnega muzeja Slovenije še Slovenski
etnografski muzej, Prirodoslovni muzej Slovenije, Arhiv Slovenije in nenazadnje tudi Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, saj je je bil v stavbi na Prešernovi sprva tudi spomeniški urad. A priložnostna
razstava o razvoju muzeja, ključnimi muzejskimi delavci in zanimivostmi dvestoletne zgodovine, skupaj s
slavnostno publikacijo, ki jo bo spremljala, sodita že v načrte za leto 2021.
Če želimo s svojo predanostjo, strokovnostjo in ustvarjalnostjo delovati in konkurirati v
mednarodnem prostoru, so rezultati teh nalog kažipot delovanja oziroma razvoja muzeja.
Ustvarjamo si mrežo kontaktov, trudimo si biti s pozitivnimi novicami stalno navzoči v medijskem,
virtualnem in realnem prostoru, se pojavljati na pravih mestih ob pravem času in na pravi način.
Skratka delati moramo tako, da si brez slabega občutka lahko odgovorimo na temeljno vprašanje za
obstoj vsakega javnega zavoda: 'Je to kar počnemo tisto, kar naša družba potrebuje in česar
enakovredno ne more opravljati nihče drug?'
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