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1. Splošni del

Predstavitev organov javnega zavoda  

Opis sedanjega položaja 

Narodni muzej Slovenije je javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija (sklep o 
ustanovitvi javnega zavoda Narodni muzej Slovenije - Uradni list RS, št. 60/2003). Narodni muzej 
Slovenije je že skoraj 120 let v historični stavbi na Prešernovi 20, v kateri še vedno deluje tudi 
Prirodoslovni muzej Slovenije. V preteklih letih smo muzej počasi posodabljali, žal je projekt 
delnega izpodkopa stavbe NMS, s katerim bi za javni program pridobili okoli 600 kv. m. dodatnih 
površin, prenešen na leto 2009. V to leto je prestavljena tudi gradnja nove stavbe PMS, ki bi ob 
preselitve sprostil dodatne prostore, ki bodo namenjeni predstavitvi zgodovinskega razvoja 
današnjega slovenskega prostora. Šele po preselitvi PMS bo mogoče v celoti sanirati stavbo na 
Prešernovi ter jo posodobiti v skladu s sodobnimi muzealskimi načeli.  NMS konec leta 2007 
pridobiva nove depojske prostore ter prostore za ogledne zbirke gradiva OZUU, delno pa se na 
novo lokacijo selijo tudi konservatorske delavnice. 

Predstavitev vodstva

prof. dr. Peter Kos – direktor z mandatom do 15. 7. 2010
Miroslav Vute – namestnik direktorja
Jaklič Marija – pomočnica direktorja za finančne zadeve

dr. Janka Istenič – vodja Arheološkega oddelka
dr. Mateja Kos – vodja Oddelka za zgodovino in uporabno umetnost
mag. Miran Pflaum – vodja Konservatorsko-restavratorskega oddelka
dr. Anja Dular – vodja Knjižnica
Blaženka First – vodja Grafičnega kabineta
Alenka Miškec – vodja Numizmatičnega kabineta

Svet NMS
dr. Brane Bertoncelj, predsednik
Marija Janc, članica
dr. Bojan Djurič, član
Vida Koporc, član
dr. Ana Lavrič, članica

Strokovni svet NMS
dr. Stane Granda, predsednik
dr. Irena Lazar, namestnica predsednika
dr. Stanko Kokole, član
dr. Andrej Smrekar, član
dr. Peter Turk, član
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Predstavitev dejavnosti

Obseg delovanja

Narodni muzej Slovenije je zgodovinski muzej, ki na temelju poslanstva ohranja, proučuje in 
komunicira materialno in nematerialno kulturno dediščino s področja kulturne zgodovine 
slovenskega etničnega prostora starejših in novejših obdobij. Svoje poslanstvo pa utemeljuje na 
podlagi arheološke, zgodovinske, umetnostne zbirke, zbirke uporabne umetnosti in numizmatične 
zbirke, ki jih dopolnjuje na osnovi zbiralne politike.

V okviru izvajanja javne službe Narodni muzej Slovenije zlasti (tukaj navajamo le nekatere 
najpomembnejše od številnih nalog iz sklepa o ustanovitvi):
• Evidentiranje, dokumentiranje, inventariziranje in raziskovanje kulturne dediščine na podlagi 
zbiralne politike in poslanstva muzeja,
• Varovanje in hranjenje zbirk ter njihovo dopolnjevanje,
• Matične naloge,
• Razstavna dejavnost,
• Restavratorsko konservatorska dejavnost,
• Dejavnost javne knjižnice,
• Izdajateljska dejavnost.
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2. Posebni del – poro čilo  o izvedbi programa

I.

klasično digitalno SKUPAJ
2.513 2.513
3.516 3.516
8.840 8.840

0
0
0
0

0 14.869 14.869

FALSE
FALSE

d.) zgodovina

i.) drugo
h.) splošno

e.) naravoslovje

Označite strokovna podro čja na katerih je deloval vaš javni zavod glede na 
ustanovitveni akt v letu 2006:

f.) tehniška dediščina / znanost
g.) etnologija

TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
FALSE

a.) vizualno / likovno

c.) arheologija
b.) umetnostna zgodovina

SKUPAJ

Zgodovinska
Naravoslovna

Tehniška
Etnološka

2.a) Dokumentiranje - obdelani muzejski predmeti

začasno hranjenje

FALSE
FALSE

v letu 2006

Število evidentiranih zaokroženih zbirk na terenu
trajno hranjenje

Skupno število evidentiranih predmetov

6.873

 1.) Evidentiranje

2.194

Število pridobljenega gradiva (ali zaokroženih enot)

število inventariziranih predmetov v letu 2006

Arheološka

Vrsta zbirke

Vizualna/likovna
Umetnostnozgodovinska
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Naslov 
zbirke

Vrsta 
zbirke

Vhodni 
predmet 
digitaliza
cije

Izhodni 
rezultat 
digitaliz
acije

Število 
predme

tov

Tip 
metapodatk
ovnega 
opisa

Tip 
digitaliza
cije

Višina stroškov

1 Wintrova 
zbirka

grafike in 
risbe 

predmet sken 2018 po veljavnih 
standardih

skeniranj
e

605.400,00 SIT

2 podobice grafike in 
risbe 

predmet sken 5774 po veljavnih 
standardih

skeniranj
e

1.732.200,00 SIT

3 vedute grafike predmet sken 47 po veljavnih 
standardih

skeniranj
e

14.100,00 SIT

4 stare 
fotografij

fotografij
e

predmet sken 422 po veljavnih 
standardih

skeniranj
e

126.600,00 SIT

5 stare 
razgledni

razgledni
ce

predmet sken 115 po veljavnih 
standardih

skeniranj
e

34.400,00 SIT

6 portreti grafike diapozitiv
i

sken 43 po veljavnih 
standardih

skeniranj
e

12.900,00 SIT

7 vedute grefike in 
risbe

predmet sken 90 po veljavnih 
standardih

skeniranj
e

27.000,00 SIT

8 umetnišk
a grafika

grafike predmet sken 65 po veljavnih 
standardih

skeniranj
e

54.000,00 SIT

9 numizma
tika

numizma
tična 

predmet fotografi
je

4320 po veljavnih 
standardih

posnetki 
v jpg, tif 

2.772.000,00 SIT

10 arheologi
ja

diateka diapozitiv
i

sken 892 po veljavnih 
standardih

sken. 
jpg, tif

11 arheologi
ja

negoteka negativi 
(filmi, 

sken 1835 po veljavnih 
standardih

sken jpg, 
tif

12 arheologi
ja

arheološ
ka

predmet sken 4104 po veljavnih 
standardih

sken jpg, 
tif

13 arheologi
ja

arheološ
ka

predmet dig. Fot. 742 po veljavnih 
standardih

fotografij
a

14 arheologi
ja

arheološ
ka

fototeka fotografi
ja

487 po veljavnih 
standardih

sken jpg, 
tif

15 arheologi
ja

arheološ
ka

risbe sken 1194 po veljavnih 
standardih

sken jpg, 
tif

16 arheologi
ja

arhiv listine sken 9239 po veljavnih 
standardih

sken jpg, 
tif

17 uporabna 
umetnost

upor. 
Umet.

predmet fotografi
ja

3601 po veljavnih 
standardih

fotografij
a

18 uporabna 
umetnost

negoteka fotografij
e

sken 7668 po veljavnih 
standardih

sken jpg, 
tif

za lastno zbirko

1531
za druge naročnike
SKUPAJ

1285

2.b) Digitalizacija zbirke

246

v letu 20063.) Konserviranje in restavriranje

Število konserviranih muzejskih predmetov
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1

2

3

4

5

6

7

8

9 umetnostna zgodovina Proučevanje 
zbirke nabožnih 
tiskov

Blaženka First

umetnostna zgodovina Podobe 
ljubljanskih 
škofov

Blaženka First

umetnostna zgodovina Evropska 
manieristična 
grafika

Blaženka First

konservatorstvo-
restavratorstvo

Tehnika 
dopolnjevanja 
votlega stekla

mag. Gorazd Lemajič

numizmatika Novčna zakladna 
najdba Drnovo

Alenka Miškec

proučevanje 
orodja iz kosti z 
Ljubljanskega 
barja

dr. Laszlo Bartosiewicz, dr. Neva Trampuž 
Orel

arheologija in numizmatika Zakladna najdba 
Perudine

Alenka Miškec

4.) Proučevanje

SKUPAJ

Služba za premično dediščino 
in muzeje

za druge naročnike

število porabljeni ur

v drugih delavnicah

za lastno zbirko

Področje proučevanja Naslov Strokovni delavec
dr. Marjeta MikužEvalvacija, 

analiza in 
strategija razvoja 
muzejske 
dejavnostiarheologija Frontiers of the 
Roman Empire

dr. Janka Istenič

arheozoologija

12155

Število restavriranih (prepariranih) muzejskih 
predmetov

0
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

umetnostna zgodovina Pleteno pohištvo 
na Slovenskem

dr. Maja Lozar Štamcar

umetnostna zgodovina, 
zgodovina

Čaščenje 
svetnikov na 
Slovenskem v 
17. stol.

mag. Darko Knez

umetnostna zgodovina Nedestruktivne 
analitske metode 

dr. Mateja Kos

umetnostna zgodovina Medieval 
Glassmaking in 
Central Europe

dr. Mateja Kos

umetnostna zgodovina Študij zbirke 
prostozidarskih 
predmetov

dr. Jasna Horvat

umetnostna zgodovina, 
zgodovina

Predmet kot 
reprezentanca: 
okus, ugled, moč 
- raziskave 
materialne 

dr. Maja Žvanut s sodelavci na OZUU

arheologija Ljubljanica - 
življenje ob reki

dr. Timotej Knific s sodelavci iz vseh 
oddelkov

umetnostna zgodovina Razvoj vrtne 
arhitekture na 
področju Goriške 
grofije od 17. do 
19. stol.

mag. Darija Mavrič

umetnostna zgodovina Vrtno oblikovanje 
na Goriškem - 
proučevanje 
vedut

mag. Darija Mavrič

numizmatika Pregled denarne 
zgodovine na 
Slovenskem

Andrej Šemrov

umetnostna zgodovina Grafično 
preslikane 
podobe

Blaženka First
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 arheologija gradivo s 
Pustega gradu

mag. Tomaž Nabergoj

arheologija Apulski kraterji iz 
Stične

dr. Peter Turk, Ida Mugelj

arheologija Gradišče nad 
Bašljem

dr. Timotej Knific

arheologija makroskopska 
analiza 
poznobronastodo
bnih keramičnih 
najdb iz 

Vesna Svetličič Turk

arheologija Bronasti 
polnoročajen 
meč z Jabelj

dr. Peter Turk

zgodovina Valvasorjeva 
Ljubljana in 
Regulacije 
Ljubljanice

dr. Matija Žargi

zgodovina Kramarji oz. 
krošnjarji in 
njihova vloga pri 
oblikovanju 
okusa

dr. Maja Žvanut

umetnostna zgodovina Pohištvo 
ljubljanskih 
arhitektov v 
tridesetih letih 
20. stoletja

dr. Maja Lozar Štamcar

zgodovina Desselbrunnerje
va suknarna na 
Selu pri Ljubljani

dr. Matija Žargi

umetnostna zgodovina, 
muzeologija

Ravnatelj dr. J. 
Mal in usoda 
zbirk Narodnega 
muzeja

dr. Jasna Horvat

umetnostna zgodina Recepcija 
porcelana na 
Slovenskem

dr. Mateja Kos
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32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 konservatorstvo-
restavratorstvo

Testno čiščenje 
lanu, bombaža, 
volne

mag. Gojka Pajagič Bregar

konservatorstvo-
restavratorstvo

Optično 
mikroskopiranje: 
8 analiz 

Nataša Nemeček

konservatorstvo-
restavratorstvo

testno lasersko 
čiščenje srebrnih 
novcev 

Irma Langus Hribar

konservatorstvo-
restavratorstvo

198 RTG 
posnetkov

ing. Zoran Milič

konservatorstvo-
restavratorstvo

CT: 2 sekvenci - 
73 slik in 40 slik 

mag. Miran Pflaum

arheologija Študija 
postavitve 
muzejske 
razstave 
slovenske vojne 

mag. Tomaž Nabergoj

konservatorstvo-
restavratorstvo

602 XRF analiz ing. Zoran Milič

arheologija študij 
Kržmančeve 
zbirke arh. 
Gradiva

Helena Bras

arheologija Premična 
arheološka 
dediščina: 
arheološke in 
arheometrične 

dr. Janka Istenič s sodelavci iz AO

arheologija ICP-AES analize 
bakrenih 
predmetov iz 
Ljubljanice in 
Barja

dr. Neva Trampuž Orel

Realizacija  zastavljenih ciljev pri izvajanju nalo g: evidentiranja, digitalizacije,  
inventariziranja, prou čevanja in konserviranja
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V primerjavi s prejšnjim letom je bilo opravljenega več osnovnega dela, predvsem inventarizacije 
gradiva, ki je ena najpomembnejših nalog muzejskega dela. Ta segment je v primerjavi z 2005 
porasel za 22 %, pa tudi 16 % v primerjavi z načrtom. Podobno je pri računalniški dokumentaciji 
muzealij oziroma vnosu v register dediščine, kjer smo načrt presegli za 23 %, v primerjavi z letom 
2005 pa opravili za 11 % več dela. V primerjavi z opravljenim delom v letu 2005 pa tudi z načrtom 
je opazen upad števila konserviranih predmetov, kar je mogoče opravičevati z angažiranostjo 
posameznih sodelavcev pri pripravi različnih razstav, s pripravo na selitev gradiva na Metelkovo 
ter z zamotanostjo potrebnih postopkov. Načrt digitalizacije starih posnetkov, načrtov ter 
digitalnega fotografiranja muzealij smo presegli in v primerjavi z 2005 digitalizirali 7 % več gradiva.
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II.

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2 Hrušica - razstavna soba 1650

Sekreter iz delavnice mojstrov Roentgen 253

20832

Blejski grad

Rudolf Cvetko. Prvi slovenski olimpionik 4014

Medalje Jožeta Stražarja 7068

22851

Lapidarij rimskih spomenikov 11305

6. predstavitev delovanja slovenskih konservatorjev-restavratorjev 293

V dragulje vbrušene podobe sveta. Rimske geme na Slovenskem 9204

Naslov

5.) Predstavljanje pridobljenega gradiva javnosti

Število 
obiskovalcev

Naslov

65174SKUPAJ

Število 
obiskovalcev

Stalne razstave

Občasne razstave

Število 
obiskovalcev

Naslov

Arheološki zakladi Narodnega muzeja Slovenije 23812

Slovenski jezik: identiteta in simbol 7206

Isahta. Konservirana egipčanska mumija

190157

Dislocirane enote - stalne razstave

SKUPAJ

SKUPAJ 191807
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1

Država

1

Dislocirane enote – ob časne razstave

Naslov
Število 

obiskovalcev

SKUPAJ 0

Razstave drugih ustanov

Naslov
Število 

obiskovalcev
Pripravil razstavo

SKUPAJ 0
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1

2

3

4

1

2

3

4

5

Medalje Jožeta Stražarja občasna 72

Sekreter iz delavnice mojstrov Roentgen občasna 95

Rimski lapidarij stalna 90

Rudolf Cvetko. Prvi slovenski olimpionik občasna 23

€ bankovci in kovanci Evropska komisija in 
Evropska centralna 
banka

2029

175 let Nemškega arheološkega 
inštituta

Goethe Institut in 
Narodni muzej 
Slovenije

888

Medinstitucionalne razstave 

Število 
obiskovalcev

Nova umetnost - vizije in 
resničnost

Naslov Sodelujoče institucije Država

8298

SKUPAJ 11865

Urbanistični inštitut in 
Narodni muzej 
Slovenije

Sodobna japonska keramika Japonska fondacija in 
Narodni muzej 
Slovenije

650

Slovenski jezik: identiteta in simbol

Stalna /občasna 
razstava

Naslov

Otvoritve razstav

Stalna 152

Ocenjeno 
število 
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6

7

8

9

10

1

2

3

6. predstavitev delovanja slovenskih konservatorjev-
restavratorjev

občasna 139

Sodoba japonska keramika občasna 203

€ bankovci in kovanci občasna 130

Nova umetnost - vizije in resničnost občasna 287

175 let Nemškega Arheološkega inštituta občasna 57

Zbogom tolar, pozdravljen evro Cankarjev dom, LJ 
(Kapitalovi finančni 
dnevi)

SLO 3700

Rimske geme na Slovenskem Pokrajinski muzej Ptuj SLO 753

Rimske geme na Slovenskem

Kraj postavitve

SLO

1248SKUPAJ

Razstave - gostovanja

Naslov
Število 

obiskovalcev
1798Pokrajinski muzej 

Celje

Država

Realizacija  zastavljenih ciljev pri izvajanju nalo g predstavljanja pridobljenega 
gradiva javnosti (razstave)

SKUPAJ 6251
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Vse razstave po odločbi so bile realizirane, le razstava o obeh zakladnih najdbah Drnovo (3. st. po 
Kr.) je bila prenesena na maj 2006 zaradi neodložljivih sanacijskih del razstavne dvorane. Dodatno 
so bile realizirane razstave 175 let Nemškega arheološkega inštituta, Sodobna japonska keramika, 
Sekreter iz delavnice mojstrov Roentgen, €-bankovci in kovanci, ki so bile financirane iz drugih 
virov.
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Naklada
1 500

2 1000

3 1000

4 700

5 450

6 450

7 700

Andrej Šemrov (ur.) Sekreter iz delavnice mojstrov 
Röntgen, Ljubljana 2006, 268 x 196 
mm, 19 str., ilustr.

zgodovina 
umetnosti

Argo 49/1, 2006, 173 str. vsa področja 
zastopana v 
muzejih, 
muzeologija

Katja Mahnič Srednjeveški ženski pečati / Medieval 
women's Seals, Ljubljana 2006, 
235 x 168 mm, 149 str. z ilustr.
(Viri. Gradivo za materialno kulturo 
Slovencev ; 5)

zgodovina in 
zgodovina 
umetnosti

Andrej Šemrov (ur.) Jože Stražar Kiyohara & Sumiko 
Kiyohara, Ljubljana 2006, 260 x 200 
mm, 104 str., ilustr.

numizmatika

Tomaž Nabergoj (ur.) Stopinje v preteklost : zakladi iz 
arheoloških zbirk Narodnega muzeja 
Slovenije, Ljubljana : Narodni muzej 
Slovenije, 2006, 136 str. 

arheologija

Tomaž Nabergoj (ur.) Steps into the past : treasures from 
the archaeological collections of the 
National Museum of Slovenia, 
Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 
2006, 136 str.

arheologija

Avtor 

Vabilo

* izpolnite še spodnji obrazec

Izdane publikacije, katalog, knjiga

Naslov

9 4500
4 50

Informacijski bilten

Plakat

Zloženka 1 2000

Izdajateljska dejavnost muzeja v letu 2006

Število Skupna naklada
Katalog, knjiga* 8 5500

Replike
Drugo promocijsko gradivo

Stane Gabrovec Stična. 2/1, Gomile starejše železne 
dobe, Ljubljana : Narodni muzej 
Slovenije, 2006 (Ljubljana : Pleško). - 
(Katalogi in monografije = Catalogi et 
monographiae ; 37)

arheologija

Število publikacij pridobljenih  z nakupom 655
1313Število publikacij pridobljenih v knjižnico z izmenjavo

Področje
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8 700

1

2

3

4

5 Kratka zgodovina Slovencev (vodstvo za 
osnovnošolce)

2 50

1 24

Rimske geme na Slovenskem (vodstvo za 
srednješolce)

3 74

Argo 49/2, 2006, 173 str. vsa področja 
zastopana v 
muzejih, 
muzeologija

Arheološki zakladi NMS (vodstvo za srednješolce) 31 650

Rimske geme na Slovenskem (vodstvo za 
osnovnošolce)

Arheološki zakladi NMS (vodstvo za 
osnovnošolce)

84 2100
Naslov Število ponovitev Število obiskovalcev

Realizacija  zastavljenih ciljev pri izvajanju nalo g izdajanja publikacij

Pedagoški program

6.) Pedagoški  in andragoški programi

V programu načrtovana izdajateljska dejavnost je bila v celoti realizirana, dodatno smo izdali še 
katalog k razstavi Sekreter iz delavnice mojstrov Roentgen, ki je bil financiran iz donatorskih 
sredstev.
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 16 111Čarobna presa - ure pravljic

Majhne, a čudodelne – Svetinjice (ustvarjalna 
delavnica ob stalni razstavi)

3 7

Isahta -  ogled egipčanske mumije z razlago o 
mumificiranju in o bogovih; sestavljanje modela 
krste egipčanske mumije v kartonu

12 84

Zmaga je sladka! – Olimpijske medalje 
(ustvarjalna delavnica ob razstavi Rudolf Cvetko)

7 56

V gosteh pri emonskem meščanu – Rimsko 
življenje na kamnitih spomenikih (delavnica v zvezi 
z rimskim lapidarijem)

11 146

Lonci in Lončki – Najzgodnejše izdelovanje 
lončenine (ustvarjalna delavnica za otroke ob 
stalni razstavi)

17 184

Mala šola sabljanja (delavnica ob razstavi Rudolf 
Cvetko)

5 68

Kratka zgodovina Slovencev (vodstvo za 
srednješolce)

4 117

Situla z Vač (ustvarjalna delavnica ob stalni 
razstavi)

13 91

Narodni muzej Slovenije - stavba in zgodovina 
muzeja; sestavljanje modela muzejske zgradbe v 
kartonu

6 41

Število ponovitev Število obiskovalcevNaslov

SKUPAJ 215 3803

Andragoški program
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 predavanje Siegmar von Schnurbein, Dve rimski 
mesti brez bodočnosti: Auerberg v rimski provinci 
Reciji in Waldgirmes v Germaniji

1 22

27

predavanje Irena Žmuc, Župan Hribar in njegova 
Ljubljana

1 29

33

predavanje Dragica Trobec-Zadnik, Jakopičev 
paviljon

1 18

102

predavanje A. Miškec, Rimski novci: med 
umetnostjo in propagando

1 31

Muzejska čajanka 4 74

Kratka zgodovina Slovencev (javno vodstvo za 
odrasle)

5 134

522

Rimske geme na Slovenskem (javno vodstvo za 
odrasle)

26 273

Arheološki zakladi NMS (javno vodstvo za odrasle) 25

"Prvi torek v mesecu" - ciklus predavanj 7

predavanje Otto Herman Frey, Situlska umetnost 1

predavanje Peter Krečič, Hribarjeva Ljubljana 1
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

predstavitev projekta študentov FDV: Tržna 
raziskava in oglaševalski projekt: Povečanje 
obiska stalne razstave Narodnega muzeja 
Slovenije

1 41

Literarni večer švedsko-slovenske poezije (ob 
razstavi medaljerja J. Stražarja

1 34

predavanje Mirjana Arsenijević, Viminacij - rimsko 
mesto in vojaški tabor, kovnica imperialnega in 
provincialnega denar

1 23

predavanje Brane Bertoncelj, Priprave na uvedbo 
evra v Sloveniji

1 14

predavanje Andreas Thiel, Rimska meja med 
Renom in Donavo – 550 kilometrski limes v 
Nemčiji

1 35

predavanje Janez Dular, Poselitev Dolenjske v 
starejši železni dobi

1 40

predavanje Mitja Guštin, Neveste z vzhoda ali 
svečenice z Dolenjske

1 32

predavanje Anton Velušček, Dediščina 
Ostrorogega jelena. Ob 130-letnici odkritja kolišč 
na Ljubljanskem barju

1 35

predavanje Biba Teržan, Monkodonja v Istri. Nove 
arheološke raziskave utrjene protourbane 
naselbine iz bronaste dobe

1 35

1554SKUPAJ 82
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5923Zunanji uporabniki v knjižnici
17030
24053

Uporabniki digitalnih vsebin na spletu
SKUPAJ

Realizacija  zastavljenih ciljev pri izvajanju nalo g 
pedagoško / andragoškega programa

Število 
uporabnikov

Dostopnost do gradiva

Zunanji uporabniki muzejskega gradiva v dokumentaciji 1100

Realiziranih je bilo 181 vodstev in vodenih 3944 obiskovalcev (toliko kot v letu 2005). 8 novih tem 
smo ponudili na 74 otroških ustvarjalnih delavnicah, ki se jih je udeležilo 677 otrok (v primerjavi z 
2005 povečanje za 470 %). 16 ur pravljic je obiskalo 111 udeležencev, 4 muzejskih čajank pa se 
je udeležilo 73 obiskovalcev. Organiziranih je bilo 22 predavanj, ki se jih je udeležilo 559 
poslušalcev. S temi rezultati smo zastavljene cilje bistveno presegli. 

7.) Dostopnost do gradiva

Število izdanih potrdil oziroma overovljenih prepisov
Število izdanih strokovnih mnenj  fizičnim in pravnim osebam izven institucije
SKUPAJ

22
22
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III.

Število dni
1 4

2 7

3 2

4 3

5 1

6 1

7 1

8 3

9 30 dnikonsevatorstvo Gorazd Lemajič vodil izobr. tečaj 
za rekonstrukcijo 
steklenih 
predmetih

Metrop. Museum, 
New York, ZDA

uporabna umetnost dr. Mateja Kos analize 
benečanskega 
stekla

Nikozija, Ciper

numizmatika denarni obtok v 
Posočju

Alenka Miškec San Pietro al 
Natisone, Italija

arheologija Piceni in Evropa dr. Peter Turk Piran

arheologija poročilo o 
izkopavanjih AC 
Šentvid-Koseze

dr. Peter Turk Gradec, Avstrija

arheologija, 
konservatorstvo

uporaba jedrskih 
metod pri 
proučevanju 
dediščine

dr. Janka Istenič Dunaj, Avstrija

Congress of 
Roman Frontier 
Studies

dr. Janka Istenič Leon, Španija

arheologija romanizacija 
Dalmacije

dr. Janka Istenič Sinj, Hrvaška

8.) Povezovanje kulture, izobraževanja in znanosti

Strokovno izpopolnjevanje/ usposabljanje

Področje Program Udeleženec Kraj
sestanki z vodstvi 
muzejev (British 
Council)

dr. Peter Kosmanagement Cornwall/Wales/Lo
ndon

arheologija
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10 2

11 3

12 3

13 5

14 2

1

1

2

Naročnik projekta Nosilec projekta

Projekti po pogodbi za zunanje naro čnike

Področje in naslov projekta Termin 

Naslov programa / projekta Termin

Medresorski programi in projekti

Nosilec programa / projekta

Nosilec programa

Mednarodni programi, ki jih sofinancira MK

Naslov programa Termin

1.1.2004-
31.12.2008

raz. progr. "Premična arheološka 
dediščina"

dr. Janka Istenič

raz. progr. "Predmet kot reprezentanca" dr. Maja 1.1.2004-
31.12.2008

konservatorstvo Gorazd Lemajič predaval o 
rekonstrukciji 
steklenih 
predmetov

Institute of Fine 
Arts, New York, 
ZDA

konservatorstvo mag. Goja Pajagič 
Bregar

preventivna 
zaščita tekstilne 
dediščine

ICOM Makednije, 
Kumanovo, 
Makedonija

konservatorstvo ing. Zoran Milič XRF raziskave v 
NMS

Atene, Grčija

uporabna 
umetnost, 
konservatorstvo

dr. Mateja Kos Spektralna analiza 
pri proučevanju 
keramike 18.st.

Peking, Kitajska

uporabna 
umetnost, 
konservatorstvo

dr. Mateja Kos Zgodoina 
umetnosti in 
naravoslovne 
znanosti

Ghent, Belgija
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1

1 Frontiers of the Roman Empire (v okviru 
Cultura 2000)

AO NMS "associated partner" 1.7.2005-30.6.2008
Naslov projekta Nosilci projekta Termin

Mednarodni projekti, ki jih sofinancira MK
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1

1

Dokon čani programi, ki so dobili tudi sredstva iz evropsk ih skladov

Povezovanje kulture, izobraževanja in znanosti vidimo predvsem v aktivnem sodelovanju naših 
sodelavcev na strokovnih srečanjih doma in v tujini, pa tudi v vpetosti sodelavcev v izobraževalnih 
programih slovenskih univerz. Tako sodelavci študentom prenašajo svoje strokovne znanje in 
izkušnje pri strokovnih predmetih arheologije, numizmatike, muzeologije in uporabne umetnosti 
Univerze v LJ, Univerze na Primorskem (Koper) in Politehnike v Novi Gorici. Izpostaviti je potrebno 
vabilo G. Lemajiču, da je v New Yorku vodil tečaj o inovativni metodi izpopolnjevanja steklenih 
predmetov. NMS ima formirani dve raziskovalni skupini, ki sodelujeta na dveh raziskovalnih 
programih, ki jih financira ARRS. S celotno realizacijo v tem segmentu smo zato več kot 
zadovoljni.

Dokon čani projekti, ki so dobili tudi sredstva iz evropsk ih skladov

Naslov projekta Nosilec projekta

Realizacija  zastavljenih ciljev pri izvajanju nalo g povezovanja
kulture, izobraževanja in znanosti

Naslov programa Nosilec projekta
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IV. 

DALJ76564-
76565

Dva litoželezna 
hranilnika

155.000,00 SIT MK

DA

LJ76550-
76563

Zbirka antičnih ter 
srednjeveških in 
novoveških novcev

1.100.000,00 SIT MK DA

LJ76373-
76549

Zbirka rimskih novcev 3.800.000,00 SIT MK

LJ76322-
67372

Zakladna najdba 
"konvolut" iz 16. 
stoletja

2.100.000,00 SIT MK

LJ76305-
76321

Zbirka 17 medalj 1.075.000,00 SIT MK

LJ76269-
76304

6 keltskih, 7 rimskih, 
17 srednjeveških in 6 
novoveških novcev

2.500.000,00 SIT MK

LJ76241-
76268

Zbirka antičnih 
novcev; 28 denarijev 
rimske republike

940.000,00 SIT MK

9.) Odkupi predmetov premi čne kulturne dediš čine 

Inventarna 
številka

Pridobljen predmet Cena / vrednost     
(SIT)

Financer* Izvor preverjen 
(da / ne)

Pridobivanje gradiva - odkupi

MK DA

MK DA

DA

DA

DA

DA

2.600.000,00 SITLJ76080-
76089

Zbirka 18 antičnih 
novcev

LJ76098-
76240

Zbirka 143 antičnih in 
novoveških novcev

2.420.000,00 SIT
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DA

G 5795 - 5798 plakati I. Vavpotiča 1.250.000,00 SIT MK DA

G 5784 - 5794 umetniški grafični listi 460.000,00 SIT MK

DA

G 5763 - 6783 zbirka inkunabul 1.140.000,00 SIT MK DA

G 5109-5118 zbirka slovenskih 
vedut

144.000,00 SIT lastna sredstva

DA

G 5328, G 
5329

dve slovenski veduti 985.000,00 SIT MK DA

P 26437 - 
26441

bronasti ingoti 180.000,00 SIT MK

DA

G 12934 srednjeveški meč 1.175.000,00 SIT MK DA

LJ76570-
76587

zbirka medalj 201.000,00 SIT donatorska 
sredstva

DA

LJ76569 sef - 19. stoletje 541.000,00 SIT donatorska 
sredstva

DA

LJ76566-
76568

Začetni paketi - evro 48.167,00 SIT lastna sredstva

LJ76068 1000 bankovcev 
skupaj po 50 SIT

50.000,00 SIT lastna sredstva DA
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DAN 29572 - 
29575

zbirka ker. In stekla 2.805.000,00 SIT MK

DA

N 30105 Okrasni naramni pas 
za meč 

2.880.000,00 SIT MK DA

N 30104 Hišni zvonček 600.000,00 SIT MK

DA

N 30106/1-8 potovalni pribor 1.880.000,00 SIT MK DA

N 28919 voščen Jezušček 100.000,00 SIT MK

DA

N 28918 votivna slika sv. 
Terezija

240.000,00 SIT MK DA

N 28917 votivna slika sv. Anton 240.000,00 SIT MK

DA

N 28916 Monštranca 120.000,00 SIT MK DA

N 28104  Šest stolov - Plečnik 1.800.000,00 SIT MK

DA

N 28103  Miza - Plečnik 1.000.000,00 SIT MK DA

N 28101 Kredenca - Plečnik 2.272.000,00 SIT MK

SKUPAJ 36.801.167,00 SIT
* vpiše se MK, drugi proračunski viri, sponzorji, donacija, lastna sredstva
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skupaj skupaj 

Realizirali smo vse odkupe, navedene v programu. Ob tem naj omenimo, da je v večini oddelkov 
deponiranih še precej pomembnih muzealij, ki čakajo na realizacijo odkupa, z njimi pa bi v okviru 
zbiralne politike posameznih oddelkov izpopolnili posamezne zbirke.

še živečih avtorjev
Število predmetov

Realizacija  zastavljenih ciljev pri izvajanju  nal og pridobivanja gradiva - odkupi

Število predmetov

Število prodanih del in predmetov
še živečih avtorjev

Število odkupljenih del in predmetov
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kombinirano

SKUPAJ 684,00

684,00NMS, Prešernova 20, Ljubljana

* brez dislociranih enot

Razstavni prostori za ob časne razstave*

Naslov Površina
Varovanje
(fizično, elektr., kombinirano, ne)

DODATEK

Razstavni prostori za stalne razstave*

PovršinaNaslov
Varovanje
(fizično, elektr., kombinirano, ne)

kombinirano

* brez dislociranih enot
SKUPAJ 629,00

NMS, Prešernova 20, Ljubljana 629,00

Naslov Površina
Varovanje
(fizično, elektr., kombinirano, ne)

 Prostori za poslovno dejavnost

NMS, Prešernova 20, Ljubljana 161,00 kombinirano

SKUPAJ 563,00

Naslov Površina
Varovanje
(fizično, elektr., kombinirano, ne)

NMS, Prešernova 20, Ljubljana

SKUPAJ 161,00

Prostori kustodiatov in dokumentacije

563,00
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kombinirano

NMS, Prešernova 20, Ljubljana 131,00

SKUPAJ 405,00

Naslov Površina
Varovanje
(fizično, elektr., kombinirano, ne)

NMS, Prešernova 20, Ljubljana 405,00

Naslov

kombinirano

Prostori za izvajanje pedagoške in andragoške dejav nosti

Delavnice

SKUPAJ 131,00

Površina
Varovanje
(fizično, elektr., kombinirano, ne)
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Naslov Površina

Dislocirane enote

Ime Naslov Površina
Varovanje
(fizično, elektr., kombinirano, ne)

Varovanje
(fizično, elektr., kombinirano, ne)

SKUPAJ 0,00

Prehodni depo 42,00
Ločen muzejski depo za posamezne vrste gradiva

Depoji

NMS, Prešernova 20, Ljubljana 567,00

SKUPAJ 567,00

Vrste depojev Površina

Naslov Površina
Varovanje
(fizično, elektronsko, kombinirano, ne)

Depo namenjen za hrambo najbolj dragocenih muzealij
Trezor

499,00
Depo za mikrofilme

Količina (m2) novo pridobljenih depojskih prostorov v letu 2006

Ogledni depo

26,00

SKUPAJ 0,00
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Naslov Površina
Varovanje
(fizično, elektronsko, kombinirano, ne)

Količina (m2) novo pridobljenih prostorov  za razstavno dejavnost v letu 2006

SKUPAJ 0,00

Količina (m2) drugih novo pridobljenih prostorov  v letu 2006

Naslov Dejavnost

SKUPAJ 0,00

Površina
Varovanje
(fizično, elektronsko, kombinirano, ne)

Prostori za izvajanje pedagoške in andragoške dejavnosti 131,00

Zbirnik prostorov za izvajanje dejavnosti Površina

Razstavni prostori za stalne razstave 684,00
Razstavni prostori za občasne razstave 629,00
Prostori za poslovno dejavnost 161,00
Prostori kustodiatov in dokumentacije 563,00

SKUPAJ 4231,00

Delavnice 405,00
Dislocirane enote
Depoji 567,00
Muzejska trgovina
Drugo 1091,00

Posebno varovanje po projektih

Naslov
Varovanje (fizično, 
elektronsko, komb., ne)

0,00SKUPAJ

Po zavarovalnih policahŠtevilo predmetov
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1,00
2,00
6,00

Finančna služba

Kustosi
Konservatorji, restavratorji

Število zaposlenih po podro čjih dejavnosti muzeja  *

* vpiše se stanje zaposlenih, ki jih sofinancira MK  na dan 31.12.2006

58,00
1,00

Skupno število zaposlenih

2,00

19,00
11,00
14,00

58,00

Zaposleni / vrsta zaposlitve
(na dan 30.6.2006)

7,00

Zaposlenih / starost *

* vpiše se stanje zaposlenih, ki jih sofinancira MK  na dan 31.12.2006

število zaposlenih - strokovna dejavnost

1,00

1,00

Strokovni 
delavci

44,00

Uprava, administrativni 
in finančni delavci

Tehnični delavci 
in informatiki

8,00Ostalo
Število zaposlenih za določen čas

Strokovna dejavnost

Redno zaposleni za nedoločen čas 44,00 9,00

44,00

Tehnična služba
SKUPAJ

DirektorPoslovna dejavnost

Služba za komunikacije
Pomočnik direktorja

3,00
Število zaposlenih, ki jih financira lokalna skupnost

30,00
od 50 do 59 let
nad 60 let 4,00

Občasno, projektno zaposleni po 
podjemni pogodbi ali pogodbi o 
avtorskem delu

od tega s krajšim delovnim časom
Redno zaposleni za določen čas

od tega s krajšim delovnim časom 1,00
9,00

5,00

Druge strokovne službe

starostni razredi število vseh zaposlenih

13,00
od 40 do 49 let

Število zaposlenih za nedoločen čas

22,00
10,00
4,00

SKUPAJ

10,00

Prostovoljni, neplačani delavci
Študentsko delo

SKUPAJ

do 29 let 1,00
od 30 do 39 let

Število zaposlenih drugi viri
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Investicijsko vzdrževanje s sredstvi MK – realizaci ja po odlo čbi za leto 2006

Namen

Višina namensko odobrenih 
sredstev MK (SIT)

1. Sanacija stavbe po 
ureditvi odtokov 
(poškodbe od 
zamakanja)

Namen

Nakup opreme s sredstvi MK – realizacija po odlo čbi za leto 2006

Porabljena višina 
sredstev (SIT)

Opombe

2. Potrebna sanacija 
in dopolnitev 
klimatskega sistema v 
Grafičnem kabinetu

strežniki, tiskalniki, 
prenosni rač., 
računalniki, soft. opr.

17.000.000,00 SIT 17.427.886,00 SIT

Višina namensko odobrenih 
sredstev MK

3.136.464,00 SIT3.500.000,00 SIT

a.) Oprema za vzpostavitev in izboljšanje sistema varovanja ter ureditev depojev

e.) Drugo (navedite)

7.400.000,00 SIT 7.441.560,00 SIT

c.) Oprema za razstave

4.986.616,00 SITlaboratorijska oprema 
(specialne omare, lab. 
tehtnica, vroča igla, 
parni čistilec, 
pnevmatsko kladivo)

5.048.000,00 SIT

d.) Nujna računalniška oprema

Porabljena višina 
sredstev

Opombe

b.) Oprema za restavratorske delavnice
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371.280,00 SIT

4.235.589,00 SIT

Odobrena sredstva

dig. fotoaparat

Opombe

dig. fotokopirni stroj 450.000,00 SIT

1

Ali ste imeli v letu 2006 dostop v javni zavod urejen za gibalno in senzorno ovirane osebe?

Namen Vir

4.000.000,00 SIT

Porabljena višina sredstev

Investicijsko vzdr. in nakup opreme s sredstvi lok.  skupnosti in drugih virov

DA NE
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Dostopnost za senzorno ovirane

Zaščitne ograje

Ukrepi za varnost obiskovalcev

Drugo

Izvedene izboljšave za boljšo fizi čno dostopnost do
kulturne dediš čine, ki jih sofinancira MK

Opis izboljšave
Dostopnost za gibalno ovirane
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365 0,00 SIToba muzeja TIC 0,00 SIT 365

9 4.050,00 SIT

oba muzeja šol.sk. 300,00 SIT

oba muzeja sk. + 10 450,00 SIT 9

444

570 228.000,00 SIT

135 148.500,00 SIT

444 133.200,00 SIT

oba muzeja družinska 1.100,00 SIT 135

oba muzela štud.,dij. 400,00 SIT 570

154 61.600,00 SIT

oba muzeja odr. 550,00 SIT

oba muzeja upok. 400,00 SIT 154

1140

71 71.000,00 SIT

46 41.400,00 SIT

1140 627.000,00 SIT

rojstni dan nad 20 900,00 SIT 46

rojstni dan do 20 1.000,00 SIT 71

28 16.800,00 SIT

ure pravljic 100,00 SIT

čajanke 600,00 SIT 28

47

3 1.800,00 SIT

1908 763.200,00 SIT

47 4.700,00 SIT

obč. razstave 400,00 SIT 1908

ned.vodstvo dijaki 600,00 SIT 3

5 3.000,00 SIT

ned.vodstvo 800,00 SIT

ned.vodstvo upok. 600,00 SIT 5

3

11 7.150,00 SIT

84 50.400,00 SIT

3 2.400,00 SIT

sk. nad 10 z vodstvom 600,00 SIT 84

sk. pod 10 z vodstvom 650,00 SIT 11

48 9.600,00 SIT

šol.sk. z vodstvom + 17 650,00 SIT

mumija z vodstvom - 17 200,00 SIT 48

38

393 0,00 SIT

869 521.400,00 SIT

38 24.700,00 SIT

šol.sk. z vodstvom - 17 600,00 SIT 869

brezpl. predavanje 0,00 SIT 393

1151 115.100,00 SIT

vodstva do 16 150,00 SIT

vodstva nad 16 100,00 SIT 1151

7

92 9.200,00 SIT

19 2.850,00 SIT

7 1.050,00 SIT

predavanja 150,00 SIT 19

nedeljska vodstva 100,00 SIT 92

585 292.500,00 SIT

ogled mumije 100,00 SIT 234 234 23.400,00 SIT

otroške del. 500,00 SIT 585

292.500,00 SIT

skupina nad 10 500,00 SIT 181 181 90.500,00 SIT

šolska sk. 500,00 SIT 585

233.500,00 SIT

44 61.600,00 SITdružinska 1.400,00 SIT 44

dijaki 500,00 SIT 467

883.400,00 SIT

upokojenci 500,00 SIT 300 300 150.000,00 SIT

odrasli 700,00 SIT 1262

Odpiralni čas

ponedeljek do sreda, petek do nedelja 18.00do10.00od

15.0008.00 do

Vrsta vstopnice

ponedeljek do petek

Uradne ure

Število dni poslovanja (odprtost) muzejev

Evidenca obiskovalcev javnega zavoda

od

356 dni

Dohodek od 
prodanih vstopnic

Cena 
vstopnice   

(v SIT)

Število izdanih vstopnic
Obiskovalci iz 

Slovenije
Obiskovalci  iz 

tujine
SKUPAJ

15232

1262

467

585

0,00 SITbrezplačna vstopnica 0,00 SIT 15232

26530 0 26530 4.875.500,00 SITSKUPAJ
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Ocenjeno število vseh obiskovalcev, ki niso prejeli vstopnice 
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2. Posebni del – poro čilo  o doseženih ciljih in rezultatih

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega 
uporabnika

2. Dolgoročni cilji posrednega uporabnika, ki izhajajo iz večletnega programa dela in 
razvoja posrednega uporabnika oz. področnih strategij in nacionalnih programov

3. Letni cilji posrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta 
posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela  - kratek povzetek letnih 
ciljev iz programa dela

• Zakon o zavodih (ZZ) - (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996 in 36/2000),
• Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) - (Uradni list RS, št. 96/2002),
• Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD) - (Uradni list RS, št. 7/1999, 110/2002),
• Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične 
kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev (Uradni list RS, št. 97/2000),
• Zakon o medijih (ZMed) - (Uradni list RS, št. 35/2001, 54/2002),
• Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999, 30/2002),
• Zakon o javnih financah (ZJF) - (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 30/2002),
• Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Narodni muzej Slovenije (Uradni list RS, št. 60/2003).

Delo na pripravi stalne razstavne postavitve v 1. nadstropju stavbe NMS v skladu s scenarijem – 
postopna realizacija, začenši z izdelavo maket in virtualnih prikazov. Dokončanje drugega dela 
razstave »Zakladi NMS«, ki bo stalno na ogled do obnove prostorov in realizacije stalne razstavne 
postavitve »Med nebom in zemljo«.
2) Priprava promocijske razstave o reki Ljubljanici (in s tem o zgodovini slov. prostora).
3) Izpopolnjevanje zbirk v skladu z zbiralno politiko in obenem tudi reševanje premične kulturne 
dediščine, še zlasti z znano provenienco.
4) Realizacija odmevnih občasnih razstav, s katero bi privabljali publiko.
5) Izdaja strokovnih publikacij, s katero domači in tuji strokovni javnosti predstavljamo premično 
kulturno dediščino s slovenskega prostora (ARGO, SITULA, Katalogi in monografije ter Viri). 
Dolgoročne cilje smo izpolnili, razen pričetka izpodkopa dela stavbe NMS, katerega realizacijo je 
MzK preneslo v leto 2009.

Velik poudarek v programu je bil na dokumentiranju muzealij v NMS, pri čemer smo dosegli, da je 
od 290.373 muzealij na klasičen način dokumentiranih 237.623 oz. 81,5 % vseh muzealij, rač. 
dokumentiranih je 178.159 muzealij oz. 61 % vseh muzealij. 99.122 muzealij je digitalno 
fotografiranih (34 % vseh muzealij). Tudi ostale cilje programa (razstavna dejavnost, izdajateljska 
dejavnost, pedagoška dejavnost) smo v celoti uresničili in v nekaterih segmentih presegli.
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6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila 
preteklega leta ali več preteklih let – za tiste kategorije, katerih načrtovanje in 
uresničevanje spremljamo vsako leto in po isti metodiki

Obisk v stavbi Narodnega muzeja Slovenije je v primerjavi s predhodnim letom porasel za 18 %. 
Razstav si je ogledalo 18 % več obiskovalcev kot v predhodnem letu, za 475 % se je povečalo 
število udeležencev ustvarjalnih otroških delavnic, za 234 % je bilo več poslušalcev predavanj, 11 
% več je bilo obiskovalcev knjižnice. Vse razstave po odločbi so bile realizirane, le razstava o 
zakladnih najdbah Drnovo je bila prenesena na maj 2006 zaradi neodložljivih sanacijskih del 
razstavne dvorane. Dodatno so bile realizirane razstave 175 let Nemškega arheološkega inštituta, 
Sodobna japonska keramika, Sekreter iz delavnice mojstrov Roentgen, €-bankovci in kovanci, ki 
so bile financirane iz drugih virov. Načrtovana izdajateljska dejavnost je bila prav tako v celoti 
realizirana, dodatno smo izdali še katalog k razstavi Sekreter iz delavnice mojstrov Roentgen, ki je 
bil financiran iz donatorskih sredstev.

Glede na dosego v programu zastavljenih ciljev ni omenjenih posledic.

V primerjavi z 2005 je bilo opravljenega več osnovnega dela, predvsem inventarizacije gradiva, ki 
je porasel za 22 %, pa tudi 16 % v primerjavi z načrtom. Podobno je pri računalniški dokumentaciji 
muzealij oziroma vnosu v register dediščine, kjer smo načrt presegli za 23 %, v primerjavi z letom 
2005 pa opravili za 11 % več dela. Občutno smo povečali ponudbo za otroke in mladino, zato tudi 
povečanje obiska v tem segmentu za 470 %, obisk muzejskih prireditev se je v primerjavi z 2005 
povečal za 18 %. Izjemno bogata je bila izdajateljska dejavnost, presežena razstavna dejavnost, 
ob kateri so se pripravljale tudi zahtevne razstave za 2007.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju
programa dela (po potrebi)

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje  fizične, finančne in opisne 
kazalce, določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem 
letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti
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Z razpoložljivim finančnimi sredstvi je NMS ravnal gospodarno in učinkovito, pridobil je nekaj 
donatorskih fin. sredstev, nekaj finančnih sredstev je pridobil z angažiranjem posameznih 
sodelavcev v avtocestnem programu. Tudi s pomočjo sredstev iz razisk. programov smo lahko 
posodobili nekaj opreme

Notranjega finančnega nadzora še ni vpeljanega.

Cilji so bili v celoti doseženi.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in 
merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oz. župan  (op. ni treba, v kolikor ni 
predpisanih meril) in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja 
posrednega uporabnika. Priporočljivo je, da si vsak javni zavod za merjenje dosežkov 
pripravi svoje lastne kazalnike, ki odražajo pogoje delovanja, posebnosti dejavnosti in 
razmere pri delu.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora posrednega uporabnika

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili 
doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje 
zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi.
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Poročilo pripravil: 
                                                                   
V , dne 20. februar 2007

Podpis direktorja in žig:

NMS je deloval predvsem v smislu čuvanja premične dediščine in omogočanja vse večje 
dostopnosti do gradiva ter izobraževanje vseh slojev skozi razstave oz. poljudne publikacije. Zato 
smo veseli precej bogatejše ponudbe ustvarjalnih in vzgojnih delavnic za otroke, muzejskih čajank, 
ur pravljic, kar vse je usmerjeno k doseganju omenjenega cilja.

dr. Peter Kos

Ljubljani

11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in  investicijskih vlaganj

10. Ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem na 
gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja, regionalni razvoj, urejanje prostora in 
podobno
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