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LETNO POROČILO 2017 
 

Poslovno poročilo -  državni muzeji 
 

1. Splošni del 
 
Predstavitev javnega zavoda 
 
 
Naziv muzeja: NARODNI MUZEJ SLOVENIJE 
Naslov: Prešernova 20, 1000 Ljubljana 
Telefon: (01)24 14 400 
Mobilni telefon direktorja: 041 767 363 
Direktor: mag. Barbara Ravnik 
 
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, spremembe in 
dopolnitve – Uradni list RS, št. 37/08 in 10/09). Sedež ima že 129 let v historični stavbi na Prešernovi 
20, v kateri še vedno deluje tudi Prirodoslovni muzej Slovenije, ki že vrsto let čaka na gradnjo objekta, 
kjer bi lahko v polni meri izvajal svoje dejavnosti. Od tega je v dobršni meri odvisen tudi srednjeročni in 
dolgoročni razvoj Narodnega muzeja Slovenije, saj bo stavbo na Prešernovi šele po selitvi 
Prirodoslovnega muzeja Slovenije mogoče v celoti sanirati ter opremiti v skladu s sodobnimi 
muzejskimi načeli. Muzej je konec leta 2007 prevzel nove depojske prostore ter prostore za študijske 
zbirke gradiva Oddelka za zgodovino in uporabno umetnost na Metelkovi, v katerih je jeseni 2008 
odprl ogledne depoje uporabne umetnosti in hkrati pridobil dodatne razstavne površine za občasne 
razstave. To je bila nedvomno zgodovinska pridobitev za nacionalno muzejsko institucijo ter 
pomemben mejnik v njeni zgodovini. V upravljanju ima tudi grad Snežnik, ki ga je junija 2008, po 
temeljiti prenovi, odprl za javnost. Na Blejskem gradu je v letu 2004 postavil novo stalno razstavo o 
zgodovini gradu in širšega prostora, ki ga je v preteklosti obvladoval; na Hrušici pa ima v prostorih 
»stare pošte« leta 2013 prenovljeno muzejsko sobo s prikazom izsledkov raziskovanja znamenitih 
kraških zapor in antične postojanke Ad Pirum.  
V preteklem letu so trije državni muzeji dobili nove depojske površine v preurejeni vojašnici v Pivki. S 
stavbo upravlja Muzej novejše zgodovine Slovenije, skupaj z njim pa bosta Narodni muzej Slovenije in 
Tehniški muzej Slovenije v objekt, ki je del Parka vojaške zgodovine, postopoma prenesla del svojih 
zbirk, tudi v obliki t.i. oglednega depoja. 
 
Organizacijska struktura Narodnega muzeja Slovenije je 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. 
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Predstavitev vodstva 
 
mag. Barbara Ravnik                 direktorica z mandatom do 15. 7. 2020 
Miroslav Vute                                   pomočnik direktorice 
Marija Jaklič                                    glavna računovodkinja 
 
Vodje matičnih strokovnih oddelkov: 
dr. Janka Istenič                             vodja Oddelka za arheologijo 
mag. Darko Knez                             vodja Oddelka za zgodovino in uporabno umetnost 
dr. Andrej Šemrov                       vodja Numizmatičnega kabineta  
Blaženka First                                  vodja Grafičnega kabineta 
mag. Gorazd Lemajič                      vodja Oddelka za konservatorstvo-restavratorstvo 
Barbara Rogač    vodja Knjižnice 
 
 
Predstavitev organov javnega zavoda   
 
Svet NMS (zaključek mandata 5. 12. 2017): 
doc. dr. Andrej Gaspari                           predsednik 
izr.prof. dr. Metoda Kemperl                  namestnica predsednika 
mag. Tanja Černe                             članica 
prof. dr.dr.hc Janez Kranjc                 član 
dr. Peter Turk                                   član, predstavnik zaposlenih 
 
Svet NMS (začetek mandata 2. 2. 2018): 
doc. dr. Andrej Gaspari                          predsednik 
mag. Magda Petrič                                 namestnica predsednika 
dr. Karla Odar                                         članica 
Betka Pajnič          članica 
dr. Boštjan Laharnar                                član, predstavnik zaposlenih 
 
 
Strokovni svet NMS (zaključek mandata 23. 2. 2018): 
prof. dr. Stane Granda                            predsednik  
prof. dr. Irena Lazar                                 namestnica predsednika 
doc. dr. Stanko Kokole                            član 
dr. Andrej Smrekar                          član  
dr. Alenka Miškec                            predstavnica zaposlenih 
mag. Jože Podpečnik                      predstavnik zaposlenih 
 
 
Predstavitev dejavnosti  
 
Narodni muzej Slovenije je osrednji slovenski muzej, ustanovljen prvenstveno z namenom, da kot 
strokovna matična ustanova skrbi za premično kulturno dediščino Slovenije in Slovencev. A 
dokumentiranje, zbiranje, konserviranje, raziskovanje in popularizacija so dejavnosti, ki so zadoščale v 
preteklosti. Tudi v sodelovanju z drugimi ustanovami in posamezniki je naloga sodobnega državnega 
muzeja poskrbeti, da ima kulturna dediščina svoje mesto v zavesti državljanov, kot edina prava, 
najžlahtnejša osnova za oblikovanje nacionalnega ponosa in samozavesti, kar je pogoj za trajnostni 
razvoj in napredek države. 
Je zgodovinski muzej, ki na temelju svojega poslanstva ohranja, proučuje in predstavlja materialno in 
nematerialno kulturno dediščino s področja kulturne zgodovine slovenskega etničnega prostora 
starejših in novejših obdobij, kar utemeljuje na podlagi arheološke, zgodovinske, umetnostne zbirke, 
zbirke uporabne umetnosti in numizmatične zbirke, ki jih dopolnjuje na osnovi zbiralne politike. 
Matična dejavnost muzeja je tudi konserviranje-restavriranje premične kulturne dediščine. 
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Obseg delovanja  
 
V okviru javne službe Narodni muzej Slovenije izvaja zlasti (tukaj navajamo le nekatere 
najpomembnejše od številnih nalog iz sklepa o ustanovitvi) naslednje dejavnosti: 
 
• evidentiranje, dokumentiranje, inventariziranje in raziskovanje kulturne dediščine na podlagi zbiralne 
politike in poslanstva muzeja, 
• varovanje in hramba zbirk ter njihovo dopolnjevanje, 
• matične naloge, 
• razstavna dejavnost, 
• restavratorska konservatorska dejavnost, 
• dejavnost javne knjižnice, 
• izdajateljska dejavnost, 
• muzejska pedagogika. 
 
Muzej skrbi tudi za muzejsko dejavnost na Blejskem gradu in na gradu Snežnik ter za muzejsko 
razstavo na arheološkem najdišču Hrušica. 
 
Na osnovi pogodbe z Ministrstvom za kulturo deluje v muzeju Služba za premično dediščino in 
muzeje. 
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2. Posebni del – poročilo  o izvedbi programa 
 
 
 

I. SKLOP 
 
 

Navodilo: prosimo vpišite zbirni podatek za celoten javni zavod 
 
Naloga  do 31.12.2017 2017 indeks 

realizacije 
(predvideno/ 
realizirano) 

Predvideno1 
v potrjenem 

programu dela 
 

Realizirano 
 

Evidentiranje Število predmetov v 
akcesiji  

Predvideno število 
predmetov v akcesiji  

Realizirano število 
predmetov v akcesiji  

107 

297.357 
 

1.570 1.675 

Inventarizacija Število vseh 
predmetov premične 
kulturne dediščine, 
ki so bili vpisani v 
inventarno knjigo 
muzeja  

Predvideno število  na 
novo inventariziranih 
predmetov  

Realizirano število 
na novo 
inventariziranih 
predmetov  

113 

269.871 
 

2.270 2.557 

Digitalizacija Skupno število 
digitalno  
inventariziranih 
predmetov  

Predvideno število 
digitalno  
inventariziranih 
predmetov  

Realizirano število 
digitalno  
inventariziranih 
predmetov  

 

249.858 
 

ni bilo rubrike v obrazcu 
za program dela 

5.989 

Digitalizacija – 
objave na 
spletni strani 
muzeja 2 

Skupno število 
predstavljenih 
inventariziranih 
predmetov na 
spletni strani muzeja  

Predvideno število 
predstavljenih 
inventariziranih 
predmetov na spletni 
strani muzeja 

Realizirano število 
predstavljenih 
inventariziranih 
predmetov na 
spletni strani muzeja  

 

1.186 
 

ni bilo rubrike v obrazcu 
za program dela 

524 

Digitalizacija – 
objave na 
spletni strani 
muzeja3 

Skupno število 
predstavljenih 
tekstov na spletni 
strani muzeja   

Predvideno število 
predstavljenih tekstov 
na spletni strani 
muzeja 

Realizirano število 
predstavljenih 
tekstov na spletni 
strani muzeja  

 

 
 

  

Digitalizacija – 
objave na 
spletni strani 
muzeja3 

Skupno število 
predstavljenih video 
vsebin na spletni 
strani muzeja   

Predvideno število 
predstavljenih  video 
vsebin na spletni 
strani muzeja 

Realizirano število 
predstavljenih video 
vsebin  na spletni 
strani muzeja  

 

 
 

  

Konserviranje muzejskih predmetov 
– lastna zbirka 
 
 

Predvideno število 
konserviranih 
predmetov  

Realizirano število 
konserviranih 
predmetov  

73 

1.361 999 

                                                 
1 v skladu s potrjenim programom dela 
2 vključno s podatki o predmetu in besedilno interpretacijo 
3 spletna stran je tehnološko zastarela in v prenovi, ki bo zaključena marca 2018 
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Restavriranje 
(prepariranih) 
- lastna zbirka 
 
 

Predvideno število 
restavriranih 
predmetov  

Realizirano število 
restavriranih 
predmetov  

130 

496 647 

Konserviranje/restavriranje 
za druge naročnike 
 
 

Predvideno število 
konserviraih-
restavriranih 
predmetov 

Realizirano število 
konserviraih-
restavriranih 
predmetov 

 

0 164 
Konserviranje/restavriranje 
v drugih delavnicah  
 

Predvideno število 
konserviraih-
restavriranih 
predmetov 

Realizirano število 
konserviraih-
restavriranih 
predmetov 

64 

22 14 
 
Kopistika v letu 2017 

 
Število kopij muzejskih 
predmetov: 

za lastno zbirko 17 
za druge naročnike 7 
SKUPAJ 24 

 
Stroški digitalizacije 2017 
 

načrtovano 
v potrjenem 
programu 
dela 

da/ne 

Financer 
MK  

(v EUR) 

Drugi viri 
(v EUR) 

SKUPAJ 
(v EUR) 

1. Nakup opreme     
vpišejo se realizirani nakupi nujne 
računalniške opreme 

    

scanner - MICROTEK 1000XL A3 prosojnice  
scanner - MICROTEK ArtixScan F1 
(Mikrografija d.o.o.) 

da 3.171  3.171 

NAS 20TB BackUp_Metelkova   
(Mlacom d.o.o.) 

da 10.507  10.507 

LTO BACKUP kasete (40x)  
(Zelinka d.o.o.) 

da 1.245  1,245 

Microsoft Surface Pro 4 prenosnik (2x) 
(Gambit d.o.o.) 

da 2.360  2.360 

računalnik HP 600 PD G2,  
monitor HP ProDisplay 24'' 
tipkovnica HP slim, miška bulk  
(Gama nit d.o.o.) 

da 1.173  1.173 

tiskalnik HP Color Laser Jet M452dn 
tiskalnik HP Laser Jet Pro M203dn 
(Gambit trade d.o.o.) 

da  500 500 

rabljeni računalniki (9x) 
rabljeni monitorji (9x) 
delovna postaja HP Z 420 
(Brown Bear Team d.o.o.) 

da  6.467 6.467 

SKUPAJ  18.456 6.967 25.423 
2. Stroški dela      
Zunanji sodelavci (za 1 izvajalca  
za vzdrževanje računalniške opreme) 

da 13.344  13.344 

 
Plačilo preko študentskega servisa 
(za___________izvajalcev) 
 

   0 

SKUPAJ  13.344  13.344 
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3. Licence oz. pogodbe za posodabljanje in 
vzdrževanje programov 
vpišejo se licence in izvajalci po pogodbah     
posodobitev programa Situla (Arctur d.o.o.) da 4.880 14.640 19.520 
vzdrževanje in posodabljanje programa Numiz 
(Naviter d.o.o.) 

da 1.568 16.000 17.568 

merilni sistem ControlArt (B. Markič s.p.) ne  1.059 1.059 
Amebis (Uniport d.o.o.) da  111 111 
Microsoft Office (Anni d.o.o.) da 4.417  4.417 
PaloAlto Networks, Threat Prevention,  
PANDB URL Filtering, Partner Enabled 
Premium Support (Uniport d.o.o.) 

da 1.911  1.911 

SKUPAJ  12.776 31.810 44.586 
 
SKUPAJ 1. in 2. in 3. 

  
44.576 

 
38.777 

 
83.353 

 
Proučevanje in interpretacija premične kulturne dediščine ter sodelovanje z znanstveno 
izobraževalnimi ustanovami doma in v tujini v letu 2017 – načrtovano v potrjenem programu 
dela 
Navodilo:  

 če ste ob realizaciji potrjenega programa dela spremenili naslov teme (vsebina pa je ista) nov 
naslov obvezno vpišite poleg v oklepaju 

 prosimo vpisujte tiste enote, ki ste jih realizirali po vrstnem redu iz potrjenega programa dela. 
 
 Področje  Naslov  Nosilec Naziv sodelujoče 

institucije 
Strošek 

službene 
poti 

 ODDELEK ZA 
ARHEOLOGIJO 

    

1 Arheologija Prazgodovinska 
naselbina Dragomelj 

dr. Peter Turk Naročnik: DARS  

2 Arheologija Notranjska v 
prazgodovini in rimski 
dobi (Predmeti in 
krajine.  
O strukturiranosti 
notranjskih 
železnodobnih 
skupnosti) 

dr. Boštjan 
Laharnar 

Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za 
matematiko in fiziko 
Inštitut za arheologijo 
ZRC SAZU 

 

3 Arheološke, 
arheometrične in 
metalurške 
raziskave v 
arheologiji 
 

Rimska vojaška 
oprema (Premična 
kulturna dediščina: 
arheološke in 
arheometrične 
raziskave) 

dr. Janka Istenič Inštitut Jožef Stefan 
Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za 
matematiko in fiziko 

 

4 Arheologija Srednjeveško orožje 
in bojna oprema iz 
Ljubljanice 

dr. Tomaž 
Nabergoj 

  

 ODDELEK ZA 
ZGODOVINO IN 
UPORABNO 
UMETNOST 

    

1 Zgodovina Filatelistična zbirka  
(Filatelija in 
osamosvojitev 
Slovenije) 
 
 
 
 

mag. Jože 
Podpečnik,  
Janko Štampfl 

PTT muzej, Beograd 628 
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2 Zgodovina Zbirka Dr. Janez 
Drnovšek 

mag. Darko Knez, 
Tomo Kajfež, mag. 

Cankarjeva založba, 
Vojaški muzej 
Slovenske vojske, 
Predsedstvo RS, RTV 
Slovenije, Maska, 
zavod za založniško, 
kulturno in 
producentsko 
dejavnost 

 

3 Umetnostna 
zgodovina 

Zbirka kipov NMS dr. Mateja Kos   

4 Zgodovina, 
arheologija, 
etnologija 

Zbirka koptskih tkanin mag. Darko Knez, 
Tomo Kajfež, 
mag., dr. Jan 
Ciglenečki, dr. 
Tina Milavec,  
dr. Aurora 
Ciavatti, dr. 
Cäcilia Fluck,  
dr. Eva Ilec 

Filozofska fakulteta 
UL; 
Centre des 
recherches 
égyptologiques de la 
Sorbone, Francija; 
Skulpturensammlung 
und Museum für 
Byzantinische Kunst, 
Staatliche Museen zu 
Berlin – Stiftung 
Preussischer 
Kulturbesitz, 
Nemčija;  
Pokrajinski muzej 
Ptuj Ormož 

 

5 Zgodovina Zbirka orožja in bojne 
opreme 
(Interdisciplinarne 
raziskave zbirke 
orožja Narodnega 
muzeja Slovenije) 

dr. Tomaž Lazar Pokrajinski muzej Ptuj 
Ormož; 
Inštitut Jožef Štefan; 
Oddelek za materiale 
in metalurgijo 
Naravoslovnotehniške 
fakultete;  
The Wallace 
Collection 

 

6 Zgodovina Zbirka orožja in bojne 
opreme (Japonsko 
orožje in bojna 
oprema) 

dr. Tomaž Lazar ZRC SAZU; 
Filozofska fakulteta 
UL 

 

7 Zgodovina, 
naravoslovne 
analize 

Predmet kot 
reprezentanca: okus, 
ugled, moč 

dr. Tomaž Lazar,  
dr. Maja Lozar 
Štamcar,  
Gašper Oitzl, mag. 

Inštitut Jožef Štefan; 
Oddelek za materiale 
in metalurgijo 
Naravoslovnotehniške 
fakultete 

 

8 Umetnostna 
zgodovina 

Zbirka pohištva 
(Lacca povera 
(grafike na pohištvu) – 
priprava na razstavo 
in publikacijo) 

dr. Maja Lozar 
Štamcar 

Muzej Bassano dell 
Grapa, Italija 
 
(namesto Staatliches 
Museum Augsburg) 

118 

 NUMIZMATIČNI 
KABINET 

    

1 Numizmatika Denarni obtok na 
območju Balkana-
Kostolac/Viminacium 
(Predstavitev novčnih 
najdb v Regiji X, 
Panoniji in Noriku – 
primer viminacijske 
kovnice) 

dr. Alenka Miškec Arheološki park 
Viminacium /  
Srpska akademija 
nauka i umjetnosti 

192 
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 GRAFIČNI 
KABINET 

    

1 Umetnostna 
zgodovina 

Mape s skicami 
bratov Šubic 

Blaženka FIrst   

2 Umetnostna 
zgodovina (grafika, 
risba) 

Zbirka vedut 
slovenskih krajev 
(Vedute 19. stol. 
strokovne opredelitve 
izbranega gradiva (50 
eksponatov) za knjigo 
Ivana Stoparja Imago 
Sloveniae 

Blaženka First,  
Darija Mavrič Čeh  

Pokrajinski muzej 
Celje 

 

 ODDELEK ZA 
KONSERVIRANJE 
IN 
RESTAVRIRANJE 

    

1 Strokovna 
izobraževanja  

organizacija delavnice 
Uporaba 
elektrokemijskih / 
elektrolitskih tehnik pri 
konserviranju-
restavriranju 
arheoloških in 
kulturnozgodovinskih 
predmetov iz kovine 

dr. Christian 
Degrigny,  
mag. Nataša 
Nemeček 

Haute Ecole ARC 
Conservation-
restauration (HECR 
Arc), Neuchatel 

1.639 

2 Restavriranje/ 
konserviranje, 
Umetnostna 
zgodovina 

Zbirka kipov NMS dr. Mateja Kos, 
mag. Irma Langus 
Hribar 

Narodna galerija  

 VEČ ODDELKOV 
NMS 

    

1  Stalna razstava na 
Blejskem otoku 

mag. Darko Knez   

2  Priprave na 200- 
letnico NMS 

dr. Tomaž Lazar   

Skupaj stroški 2.577 
 
Dodatno Proučevanje in interpretacija premične kulturne dediščine ter sodelovanje z 
znanstveno izobraževalnimi ustanovami doma in v tujini v letu  
 Področje  Naslov  Nosilec Naziv sodelujoče 

institucije 
Strošek 

službene 
poti 

 ODDELEK ZA 
ARHEOLOGIJO 

    

1 Arheologija Svetišča dr. Andrej Pleterski 
(IA ZRC SAZU) 

Inštitut za 
arheologijo ZRC 
SAZU 

 

2 Arheologija Železnodobna 
naselbina na Mostu 
na Soči. Začetki 
urbanizma v 
jugovzhodnih Alpah 

dr. Boštjan Laharnar Inštitut za 
arheologijo ZRC 
SAZU 

 

3 Arheologija Družbena 
razslojenost in 
kulturne identitete v 
železni dobi na 
ozemlju Slovenije 

dr. Boštjan Laharnar Inštitut za 
arheologijo ZRC 
SAZU 

 

4 Arheologija Začetki urbanizma v 
jugovzhodnih Alpah 

dr. Boštjan Laharnar Inštitut za 
arheologijo ZRC 
SAZU 
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 ODDELEK ZA 
ZGODOVINO IN 
UPORABNO 
UMETNOST 

    

1 Zgodovina, 
etnologija 

Glasbila in glasbeni 
avtomati 

mag. Darko Knez   

2 Zgodovina Zgodovina Športnega 
društva Tabor  
1907–2017 

mag. Jože 
Podpečnik,  
dr. Tomaž Pavlin, 
dr. Ivan Čuk 

Muzej športa, 
Fakulteta za šport, 
Ljubljana 

 

3 Arheometrija Preteklost pod 
mikroskopom 

dr. Mateja Kos  Institut Jožef Stefan  

4 Muzeologija Nova muzeologija in 
nacionalni muzeji 

dr. Mateja Kos    

 NUMIZMATIČNI 
KABINET 

    

1 Numizmatika Nova odkritja in 
votivne najdbe z 
območja 
jugovzhodnih Alp 

dr. Andrej Šemrov Arheološki park 
Viminacium / Srpska 
akademija nauka i 
umjetnosti 

460 

 GRAFIČNI 
KABINET 

    

1 Umetnostna 
zgodovina 

portret Franceta 
Prešerna (pastel, 
kreda), domnevno 
Božidar Jakac 

Blaženka FIrst naročnik: Antikvariat 
Franci Novak, 
Ljubljana 

 

2 Umetnostna 
zgodovina 

Vaterländische  
Helden, (bakrorez), 
dedikacijski list v čast 
avstrijskega 
nadvojvode Alberta 

Blaženka First naročnik: Arhiv 
Republike Slovenije 

 

 ODDELEK ZA 
RESTAVRIRANJE 
IN 
KONSERVIRANJE 

    

1 Naravoslovne 
preiskave 

preiskave kovinskih 
predmetov z metodo 
XRF  

mag. Nataša 
Nemeček 

Inštitut Jožef Stefan  

2 Naravoslovne 
preiskave 

uporaba potenciostata 
za izvedbo delavnice 
Elektrokemijske 
/elektrolitske tehnike 

mag. Nataša 
Nemeček 

Kemijski inštitut  

3 Naravoslovne 
preiskave 

preiskave z RTG na 
predmetih iz japonske 
zbirke NMS in na 
skupku novcev iz 
Numizmatične zbirke 

mag. Nataša 
Nemeček 

Inštitut za metalne 
konstrukcije 

 

4 Naravoslovne 
preiskave 

stratigrafija, FTIR, 
Raman preiskave 
tekstila in japonskega 
laka na na japonski 
maski, rokavih in 
ramenskih ščitnikih 

dr. Polonca Ropret, 
Lea Legan,  
mag. Nataša 
Nemeček 

ZVKDS 
Naravoslovni 
oddelek 

 

5 Kopistika 3d rekonstrukcije 
piščali Divje babe in 
zlate ploščice z Bleda 

mag. Miran Pflaum, 
Andrej Žužek 

INTRI d.o.o.,   

 Naravoslovne 
preiskave 

ct skeniranje 
prazgodovinski 
ropotuljic 

mag. Miran Pflaum, 
Lidija Korat 

Zavod za 
gradbeništvo,  

 

Skupaj stroški 0 
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Skupno število dni opravljenih službenih poti – Slovenija* 346 
Skupno število dni opravljenih službenih poti tujina (Evropa) 199 
Skupno število dni opravljenih službenih poti tujina (izven Evrope) 0 
*navajamo število službenih poti (delavec lahko opravi tudi več kot 1 na dan; večina nima obračunane dnevnice) 
 
Kratka pojasnila k odstopanjem od zastavljenih ciljev izvajanja nalog (največ do 3.000 znakov 
brez presledkov): evidentiranje, dokumentiranje – inventarizirani predmeti, konserviranje in 
restavriranje ter proučevanje in interpretacija premične kulturne dediščine ter sodelovanje z 
znanstveno izobraževalnimi ustanovami doma  in v tujini v letu 2017. 
 
EVIDENTIRANJE, DOKUMENTIRANJE – INVENTARIZIRANI PREDMETI 
V primerjavi z zastavljenimi cilji smo presegli vse predvidene vrednosti tega sklopa. Presegli smo 
število inventariziranih predmetov (indeks 113). Prav tako smo evidentirali več predmetov (indeks 
107). 
V obrazcu za poročilo niso zajeti podatki o reviziji zbirk.  Samo na Oddelku za arheologijo je bilo na 
primer obdelanih 5.852 inventariziranih in 2.000 neinventariziranih predmetov. Poleg tega je bilo  
narisanih 531predmetov, inventariziranih 1.636 digitalnih posnetkov in 161diapozitivov; vsi ti podatki so 
digitalizirani.  
 
KONSERVIRANJE IN RESTAVIRIRANJE 
V primerjavi s Programom dela NMS za leto 2017 smo nekaj manj predmetov konservirali, zato pa več 
restavrirali, kot smo načrtovali. Vzrok je v tem, ker se je med delom izkazalo, da je bilo treba za 
razstave predmete restavrirati in ne le konservirati, kot smo prvotno ocenjevali.  
Sodelavci Oddelka za konserviranje in restavriranje so poleg konserviranja in restavriranja predmetov 
za razstave, sodelovali tudi pri razstavnih projektih muzeja kot oblikovalci, postavljavci razstave, skrbeli 
za mikro klimatske pogoje v vitrinah in nameščali predmete v vitrine (Prostozidarstvo na Slovenskem, 
Poti samurajev, Preteklost pod mikroskopom, Egipčanska zbirka NMS, Prazgodovinske zgodbe s 
stičišča svetov, Modernistično steklo, Pianino Bojana Adamiča, Svetišča Indije, Baron Gautsch, 
Glasbeni instrumenti). 
 
PROUČEVANJE IN INTERPRETACIJA PREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE 
Pri realizaciji načrtovanih raziskav je prišlo do naslednjih utemeljenih sprememb: 
. Raziskavo skicirk bratov Šubic sta v sodelovanju načrtovali kustosinja Grafičnega kabineta  in 
pristojna konservatorka restavratorka. Prvotno je kustosinja želela analizirati vse predmete iz mape. Po 
ogledu mape skupaj s sodelavko z Centra za konservatorstvo Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije Petro Bešlagič pa se je kustosinja odločila dati v analizo kvečjemu eno skico (ko bo potreba) 
oziroma pred konservatorskim posegom, saj je upala, da je mogoče vse preiskave izvesti z 
nedestruktivnimi analizami, kar pa ne bi dalo zanesljivih in dovolj povednih rezultatov. Za odvzem 
mikrovzorcev se potem raje ni odločila. 
. Za premik planiranega konserviranja in restavriranja dela zbirke kipov NMS pa je razlog za odlog 
pozna odločitev Strokovne komisije, katere mnenje sta čakali kustosinja Oddelka za zgodovino in 
uporabno umetnost in odgovorna konservatorka restavratorka. Komisija je svoje zaključke podala šele 
konec decembra 2017. Delo sta tako premaknili v leto 2018. 
 
Za svoje temeljne raziskave pridobiva Narodni muzej Slovenije dodatna finančna sredstva tudi preko 
Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS. V letu 2017 smo pridobili nov raziskovalni projekt 
Predmeti in krajine. O strukturiranosti notranjskih železnodobnih skupnosti. Pri izvajanju tega projekta 
sodelujemo z Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za matematiko in fiziko ter Inštitutom za arheologijo ZRC 
SAZU. 
Na podlagi rednega razpisa smo uspeli s kandidaturo za 6-letni razsikovalni program Predmet kot 
reprezentanca na Oddelku za zgodovino in uporabno umetnost, s katerim nadaljujemo prejšnji 
program, ki se je zaključil z decembrom 2017. Trenutno je vzpostavljeno trajno sodelovanje z 
Inštitutom Jožef Štefan, ZRC SAZU, Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Oddelkom za materiale 
in metalurgijo Naravoslovnotehniške fakultete, za specifične vsebine pa tudi s slovenskimi 
pooblaščenimi muzeji.  
 
Rezultati preučevanja in interpretacije  premične dediščine se odražajo v bibliografiji članov (v prilogi).  
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DELO S STRANKAMI 
 
V predlagani obliki poročila pogrešamo rubriko, kjer bi lahko predstavili zelo obsežen in odgovoren del 
matičnega dela strokovnih delavcev muzeja, namreč delo s strankami oziroma zainteresirano 
javnostjo. Ta v muzeju ne išče le podatkov, kar v predlagani obliki letnega poročila spremljamo v 
sklopu D. Dostopnost do premične kulturne dediščine, v rubriki Število zunanjih uporabnikov 
muzejskega gradiva v dokumentaciji. Gre za svetovalno delo, ki od kustosov pogosto zahteva dodatno 
raziskovalno delo in študij, pred vsem pa veliko časa. Le delno se to delo pozneje izkaže skozi 
bibliografijo zaposlenih, tako preko lastnih objav kot tudi v obliki soavtorstev. 
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II. SKLOP 
 
Predstavljanje premične kulturne dediščine javnosti  

 
 Navodilo: če ste ob realizaciji potrjenega programa dela spremenili naslov teme (vsebina pa 

je ista) nov naslov obvezno vpišite poleg v oklepaju 
 
Realizirani projekti/razstave v skladu z odločbo za leto 2017 
 
Naslov razstave/projekta Realizirani načrtovani 

spremljevalni programi za ciljne 
publike iz potrjenega programa 
dela 

Vpisujete da ali deloma ali ne 

Naslov izdane 
publikacije 

Višina vseh 
porabljenih 
sredstev za 
realizacijo 
projekta  

otroci mladi  odrasli  družine   
Prazgodovinske zgodbe s 
stičišča svetov 

da da da da Prazgodovinske 
zgodbe s stičišča 
svetov 

162.029 

Preteklost pod mikroskopom da da da da Preteklost pod 
mikroskopom 

89.835 

Umetnost za vsakdan da delno  da da Umetnost za 
vsakdan 

26.396 

Poti samurajev da da da da Poti samurajev 48.528 
Archaeomusica da da da da Aki in čarobna 

brnivka 
32.181 

Na papirju in pergamentu da da da da Na papirju in 
pergamentu 

6.086 

Simpozij ob koncu razstave 
Prostozidarstvo na 
Slovenskem 

ne ne da ne  758 

110 let telovadnega društva 
Sokol Ljubljana 

da da da da Bil sem telovadec. 
Zato sem živel : 110 
let Športnega 
društva Tabor in 90 
let sokolskega doma 
na Taboru 

12.850 

Baron Gautsch – istrski Titanic da da da da  2.466 
SKUPAJ      381.129 
 
Predmeti premične kulturne dediščine, ki so razstavljeni – dostopni na ogled 
javnosti 

Število 
predmetov 
premične 
kulturne 
dediščine 

 na stalni razstavi v vašem muzeju 7.324 
 na stalni razstavi v dislocirani enoti vašega muzeja 1.603 
 na lastnih občasnih razstavah v vašem muzeju v letu 2017 656 
 na vaših razstavah, ki so gostovale  v drugih muzejih v letu 2017 294 
 na razstavah drugih ustanov, ki so bile na ogled v vašem muzeju v letu 2017 339 
 v izposoji drugim javnim zavodom oz. pravnim osebam  za daljše obdobje 335 
 v izposoji drugim javnim zavodom oz. pravnim osebam za leto 2017 424 
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Stalne razstave v matični muzejski stavbi 
 
Št. Naslov razstave Leto 

postavitve 
Leto zadnje 
posodobitve 
in dopolnitve 

Število 
obiskovalcev* 

 NMS - Prešernova   39.272 
1 Egipčanska zbirka v Narodnem muzeju Slovenije 2016 2017  
2 Lapidarij NMS 2006 2016  
3 Rimske zgodbe s stičišča svetov 2014   
4 Srednjeveške zgodbe s stičišča svetov 2014 2017  
5 Prazgodovinski zakladi NMS 2015 do sept. 2017  
6 Železnodobne zgodbe s stičišča svetov 2017   
 NMS - Metelkova   10.441 
1 Zgodovinske in umetnostne zbirke NMS (Glasbila) 2008 2017   
 
Stalne razstave v dislocirani enoti 
 
Št. Naslov razstave Leto 

postavitve 
Leto zadnje 
posodobitve 
in dopolnitve 

Število 
obiskovalcev* 

 Blejski grad   559.040 
1 Stalna muzejska razstava 2008 2016  
2 Prva slovenska knjiga 2011   
 Grad Snežnik   28.197 
3 Muzejska postavitev interierjev 2008 2015  
 Trajna gostovanja    
4 Kamni govorijo (Sevniški grad) 2008  ni podatka 
5 Hrušica 1992 2013 cca 2.400 
6 Skrite zgodbe grajskih zidov (grad Bogenšperk) 2011  7.512 
7 Grajsko pohištvo 18. in 19.stol. (grad Rajhenburg) 2012 2013 9.142 
 
 
Vse občasne (lastne, razstave drugih institucij) razstave v matični muzejski stavbi, ki so bile na 
ogled javnosti v letu 2017 
Navodilo: če ste ob realizaciji potrjenega programa dela spremenili naslov razstave (vsebina pa je ista) 
nov naslov obvezno vpišite poleg v oklepaju 
 
Št. Naslov razstave Pripravil razstavo 

(navedite institucijo)  
Država Trajanje (od-

do) 
Število 
obiskovalcev* 

1 Pohištvo. Veščine in skrivnosti 
mizarskih mojstrov 

Pokrajinski muzej 
Ptuj - Ormož 

Slovenija 6.10.2015–
27.11.2017 

v okviru 
stalne 
razstave 

2 Podari glasbilo muzeju in ga 
zapiši v zgodovino 

NMS Slovenija 18.6.2016–
30.4.2017 

v okviru 
stalne 
razstave 

3 Zlati prah. 25. obletnica 
monetarne samostojnosti 
Slovenije (Žvenket zlata) 

NMS  Slovenija 17.11.2016–
8.2.2017 

skupaj: 
 16.606 

samo 2017:  
13.155 

4 Druga eksplozija – 90. leta Zavod 
P.A.R.A.S.I.T.E. 

Slovenija 7.12.2016–
12.2.2017 

skupaj:  3.450 
samo 2017: 

 1.725 
5 Svetišča Indije Veleposlaništvo 

Indije v Ljubljani v 
sodelovanju z 
Indijskim svetom za 
kulturne povezave 

Indija 23.2.–25.3. 272 

6 Skrivnost lože. Prostozidarstvo 
na Slovenskem 

NMS Slovenija 28.2.–28.5. 7.401 
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7 Umetnost za vsakdan. 
Slovensko modernistično steklo 
(Slovensko modernistično steklo 
s pogledom v zgodovino) 

NMS v sodelovanju 
z Muzejem za 
arhitekturo in 
oblikovanje 

Slovenija 8.3.–1.10. 4.463 

8 Lužiški cikli Društvo slovensko-
avstrijskega 
prijateljstva 

Avstrija, 
Slovenija 

4.4.–25.4. 298 

9 Filatelistična razstava o 
prostozidarstvu 

Društvo Slovenska 
filatelistična 
akademija in NMS 
 

Slovenija 14.4.–28.5. 6.384 

10 Pianino Bojana Adamiča NMS Slovenija 2.5.–30.8. v okviru 
stalna 
razstave 

11 Nacionalni muzeji Slovenije 
2017 

vsi državni muzeji Slovenija 18.5.–18.11. Muzejska 
ploščad 
Metelkova 

12 Poti samurajev. Japonsko orožje 
in bojevniška kultura na 
Slovenskem 

NMS Slovenija 30.5.–5.11. 6.210 

13 Arheomuzika. Raziskovanje 
glasov in glasbe starodavne 
Evrope 

Evropski projekt 
EMAP (European 
Music Archaeology 
Project) v 
sodelovanju z NMS 

Italija, VB, 
Ciper, 
Nemčija, 
Švedska, 
Španija 

11.6.–24.9. 10.264 

14 Baron Gautsch (1914–2014). 
Prva žrtev prve svetovne vojne v 
Istri 

Zgodovinski in 
pomorski muzej Istre, 
Pulj 

Hrvaška 30.6.–24.9. 1.731 

15 Kelti so tüdi tü. Sledovi keltske 
poselitve v Prekmurju 
 

Pomurski muzej 
Murska Sobota 

Slovenija 5.10.–26.11. 1.172 

16 Preteklost pod mikroskopom. 
Naravoslovne raziskave v 
muzeju 

NMS Slovenija 24.10.– 4.959 

17 Salon Zveze društev slovenskih 
likovnih umetnikov 2017 

ZDSLU Slovenija 14.11.– 567 

18 Na pergamentu in papirju. 
Rokopisi in tiski iz mariborskih 
zbirk 

NMS Slovenija 7.12.– 251 

 
 
Občasne razstave v dislocirani enoti – grad Snežnik 
 
Št. Naslov razstave Pripravil razstavo  Država Trajanje (od-

do) 
Število 
obiskovalcev* 

1 Arhivske fotografije o slovenskih 
beguncih v Avstriji po letu 1945 

Rafaelova družba Slovenija 10.3.–17.4. 1.121 

2 Divjad skozi letne čase Forum LOV, Likar 
in partnerji d.n.o. 

Slovenija 21.4.–21.5. 1.862 

3 Nora de Saint Picman: Parallels – 
Diana̕s crown 

Noravision, Nataša 
Pičman 

Slovenija 22.4.–21.5. 1.916 

4 Razstava likovnih in tehniških del 
učencev OŠ heroja Janeza 
Hribarja Stari trg pri Ložu 

OŠ heroja J. 
Hribarja 

Slovenija 26.5.–11.6. 2.014 

5 4. Ex-tempore, »Dežela ostrnic 
2017« 

Zavod Snežnik Slovenija 17.6.–23.7. 1.825 

6 »Səm se zrihtala«, ženska 
pražnja oblačila na Notranjskem 
konec 19. stol. 

Zavod Snežnik Slovenija 17.6.–23.7. 1.825 
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7 Razstava v fotografij »Samo en 
cvet en češnjev cvet…« (v grajski 
Pristavi) 

NMS in Ciril 
Velkovrh 

Slovenija 17.6.-30.8. gostje dogodkov 
Društva ljubiteljev 
gradu Snežnik 

8 Rakovški ustvarjalni utrip 2017 KD Rak Rakek Slovenija 29.7.–27.8. 6.437 
9 Razstava fotografij »Plavajoči 

grad 2016« 
Društvo ljubiteljev 
gradu Snežnik 

Slovenija 3.8.–5.8. 342 

10 Retrospektiva slikarja Ludvika 
Šraja 

Zavod Snežnik, 
Ludvik Šraj 

Slovenija 2.9.–1.10. 2.193 

11 Sculptura cantanda. Zven forme – 
forme zvena 

Zavod PAJN, 
Milena Braniselj 

Slovenija 4.10.–31.10. 1.629 

12 Razstava »Lovska obleka Karla 
Turjaškega iz Kočevja« 

NMS Slovenija 1.1.–31.12. 13.079 

 
 
Gostovanja vaših razstav v drugih institucijah v letu 2017  
Navodilo: vpišete gostovanje vaše razstave v drugi instituciji 
 
Št. Naslov razstave Institucija  Kraj in država 

gostovanja 
Termin 
(od-do) 

Število 
obiskovalcev* 

1 Zlati prah – 25. obletnica 
monetarne samostojnosti 

Narodna banka 
na Makedonija / 
NLB Skopje 

Skopje, 
Makedonija 

25. 4.– 
6. 6. 
2017 

3.017 

2 Pisalno pohištvo na Slovenskem. 
Zgodbe o lepoti, moči in vrednotah 
od 16. stoletja do danes 

Gorenjski muzej Kranj, 
Slovenija 

17.6.–
2.10. 

692 

3 Aljažev stolp – ohranimo naš 
simbol (sodelovanje) 

Galerija 
Spomeniškovarst
venega centra  

Ljubljana, 
Slovenija 

3.7.–
31.7. 

ocena:             800 

4 Čipka nekoč in danes – 
povezovanje dediščine in sodobne 
umetnosti 

13th Colourful 
World – Beijing 
International 
Culture 
Exhibition 2017 

Peking, LR 
Kitajska 

11.–13. 
9. 2017 

ocena:      135.000 

5 Umetnost, šport in dediščina 
(sodelovanje) 

Center kulture 
Španski borci 

Ljubljana, 
Slovenija 

25.9.–
16.10. 

 

6 Tobak na fronti Društvo  
Soška fronta 
1915–1917 

Nova Gorica, 
Slovenija 

17. 11.-  

7 »Bil sem telovadec. Za to sem 
živel.« 110 let Športnega društva 
Tabor in 90 let sokolskega doma na 
Taboru 

Športno društvo 
Tabor 

Ljubljana, 
Slovenija 

21.12.–  

* število obiskovalcev vpišete le, če je obisk po posameznih razstavah tudi evidentiran 
 
 Projekti po pogodbah za zunanje naročnike v letu 2017 
 
Št. Naslov projekta Naročnik  Termin  

(od-do) 
1    
2    
3    
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Projekti financirani in sofinancirani iz sredstev EU 
 
Št. Naslov projekta Nosilec projekta in 

trajanje projekta 
Država 

1 Ceramics and its Dimensions Državni muzej 
porcelana 
Porzellanikon, 
Selb, Nemčija; 
1. 12. 2013 –  
30. 11. 2018 

Nemčija, Češka, 
Estonija, Finska, 
Irska, Italija, 
Srbija, Španija, 
Slovenija 

2 Across the Lombards’ Lands (A.L.L.)  
Nosilka v NMS: dr. Daša Pavlovič 

Incipit Consulting, 
Societa 
Cooperativa;  
1. 7. 2016 – 
31.12. 2017 

Italija, Slovenija 

3 Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma 
Claustra Alpium Iuliarum - CLAUSTRA+  
Nosilec v NMS: dr. Peter Kos 

Zavod za varstvo 
kulturne dediščine 
Slovenije;  
1. 8. 2017- 
31.1. 2020 

Slovenija, Hrvaška 
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Navodilo za vpis v tabele Spremljevalni programi:  
 če ste ob realizaciji spremenili naslov programa in ta ni isti kot  v potrjenem programu dela 

(vsebina pa je ista) nov naslov obvezno vpišite poleg v oklepaju, 
 prosimo vpisujte realizirane enote z naslovi in  po vrstnem redu iz potrjenega programa dela 

 
 
Spremljevalni programi za otroke v letu 2017 
Št. Naslov  programa  Število 

ponovitev 
Število 
obiskovalcev 

Leto prve 
izvedbe 

1 Rojstni dan: Koliščarji in izgubljeno bodalo 12 150 2009 
2 Rojstni dan: Pirati na lovu za zakladom 18 229 2008 
3 Rojstni dan: Jamski ljudje in piščal 2 35 2010 

4 Rojstni dan: Odvij povoje in odkrij večnost 17 239 2014 
5 Rojstni dan: Branite imperij, barbari prihajajo! 4 40 2011 
6 Rojstni dan: Noč ima svojo moč: z lučkami po muzeju 1 8 2017 
7 Rojstni dan: Muzejska Živa v jami biva 6 68 2016 
8 Rojstni dan: Vitezi na pohodu! 3 41 2009 
9 Rojstni dan: Detektivi preteklosti 1 10 2011 
10 Rojstni dan: Medalja za zmago 2 18 2015 
11 Sobotna delavnica:Vitezi na pohodu! 1 4 2009 
12 Sobotna delavnica: Odvij povoje in odkrij večnost 1 27 2014 
13 Sobotna delavnica: Muzejska Živa v jami biva 1 18 2016 
14 Sobotna delavnica: Velika steklena čarovnija 1 8 2017 
15 Sobotna delavnica:Detektivi preteklosti 1 10 2011 
16 Sobotna delavnica: Arheomuzika- zvok preteklosti 1 3 2017 
17 Sobotna delavnica: Po poteh samurajev 1 2 2017 
18 Sobotna delavnica:Samurajska skrivnost: postani 

nepremagljiv! 
1 6 2017 

19 Sobotna delavnica: Preteklost pod mikroskopom 1 11 2017 
20 Sobotna delavnica: Živalce, kam ste se skrile? 1 3 2012 
21 Počitniške večerne delavnice: Starši na kavo, otroci na 

zabavo (skop delavnic iz rednega programa) 
 30 2009 

22 Japonski počitniški teden: Konichiwa Jappom! 0 0 2017 
23 Počitniški teden: 3M – program treh muzejev na 

Metelkovi 
2 52 2012 

24 Počitniški teden: PovezujeM – Tivolski ustvarjalni krog 1 12 2014 
25 A, b, c – muzejska mala šola, celodnevna delavnica za 

otroke v času počitnic 
1 2 2017 

26 Program za OŠ:  Arheologija pa te fore! 94 2.035 2011 
27 Program za OŠ:  V gosteh pri emonskem meščanu 14 309 2008 
28 Program za OŠ:  Razvoj pisav 6 131 2011 
29 Program za OŠ:  Times New Roman 2 35 2014 
30 Program za OŠ:  Pirati na lovu za zakladom 16 330 2009 
31 Program za OŠ:  150.000 let prazgodovine v eni šolski 

uri 
4 84 2015 

32 Program za OŠ:  Arheološki park Ad Pirum 3 55 2014 
33 Program za OŠ:  Poti samurajev 10 219 2017 
34 Program za OŠ:  Arheomuzika 16 370 2017 
35 Program za OŠ:  Pika za piko, barva na platno…kako so 

nastale velike umetnine? 
5 122 2014 

36 Program za OŠ:  Branite imperij, barbari prihajajo! 31 704 2010 
37 Program za OŠ:  Srednjeveške zgodbe s stičišča svetov 3 52 2016 
38 Program za OŠ:  Jamski ljudje in piščal 8 181 2010 
39 Program za OŠ:  Koliščarji in izgubljeno bodalo 11 239 2009 
40 Program za predšolske otroke: Juhej, prvič v muzej! 4 85 2007 
41 Program za OŠ: Rimske zgodbe s stičišča svetov 3 60 2014 
42 Program za OŠ:  Vitezi na pohodu! 4 76 2010 
43 Program za predšolske otroke: Kol na kol, kolišče 3 59 2009 
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44 Program za predšolske otroke: Kopitljaček 1 21 2017 
45 Program za predšolske otroke: Muzejska Živa v jami 

biva 
2 37 2016 

46 Prilagojen program za otroke s posebnimi potrebami: 
Razvoj pisave 

6 133 2017 

47 Prilagojen program za otroke s posebnimi potrebami: 
Arheologija pa te fore! 

6 133 2017 

48 Prilagojen program za otroke s posebnimi potrebami: 
Poti samurajev 

4 72 2017 

49 Prilagojen program za otroke s posebnimi potrebami: 
Koliščarji in izgubljeno bodalo 

1 7 2017 

50 Program za predšolske otroke: Jamska Živa odkriva 
glasbo 

4 104 2017 

51 Program za OŠ:  Slovani na naših tleh 4 112 2017 
52 Program za predšolske otroke:  Detektivi preteklosti 1 22 2015 
53 Program za OŠ:  Detektivi preteklosti 1 24 2011 
54 Program za OŠ:  Velika steklena čarovnija 2 57 2017 

predelava 
iz l. 2015 

55 Gostovanje v Planinskem muzeju: So Rimljani naše gore 
obiskovali v tunikah? 

1 15 2010 

56 Zimski 3M: Kopitljaček 0 0 2017 
57 Mednarodni muzejski dan: Kaligarfija 1 24 2017 
58 Poletna muzejska noč: Origami, delavnica za otroke 1 40 2017 
59 Ustvari zvok!, otroška delavnica 1 50 2017 
60 Žvenket srebra, žvenket zlata 1 70 2017 
61 3.12. Kazalka dr. Figa, otroška delavnica 1 20 2014 
62 3.12. Pika za piko, barva na platno 1 3 2014 
63 Kulturni bazar, delavnica in degustacija muzejskih 

delavnic 
1 20 2017 

64 Vodstva in delavnice za druge najavljene skupine – 
Muzejska (2xPreteklost, 1xArheomuzika, 4xArheološka 
razstava) 

7 96 2010 

                                                                       
                                                                     SKUPAJ 

364 7.232 Skupaj 
novih 
programov 
v letu 2017 

22 
 
Spremljevalni programi za mladino v letu 2017 
 
Št. Naslov  programa  Število 

ponovitev 
Število 
obiskovalcev 

Leto prve 
izvedbe 

1 Skrivnost lože – vodstvo po razstavi 2 5 2017 
2 Muzeokurz – tečaj o muzejskem delu in procesih (6 dni) 1 120 2017 
3 Poti samurajev – vodstvo po razstavi 8 223 2017 
4 Arheomuzika – vodstvo po razstavi 3 60 2017 
5 Dolgo 19. stoletje, vodeni ogled zbirk 2 40 2017 
6 Vodeni ogled stalne razstave – Metelkova 1 30 2015 
7 Arheologija pa te fore! 14 283 2013 
8 Rimske zgodbe s stičišča svetov – vodeni ogled 7 137 2014 
9 Na pergamentu in papirju – vodeni ogled 1 27 2017 
10 Vodeni ogled stalne razstave - Prešernova 9 216 2016 
11 Vodstvo Preteklost pod mikroskopom - fizika 1 30 2017 
 
                                                                   SKUPAJ 

49 1.171 Skupaj 
novih 
programov 
v letu 2017 

7 
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Spremljevalni programi za  odrasle v letu 2017 
 
Št. Naslov  programa  Število 

ponovitev 
Število 
obiskovalcev 

Leto prve 
izvedbe 

1 Egipčanska zbirka v NMS – muzejska premiera 1 17 2017 
2 Skrivnost lože – muzejska premiera  1 35 2017 
3 Umetnost za vsakdan – muzejska premiera 1 17 2017 
4 ArheoMuzika – muzejska premiera 1 2 2017 
5 Poti samurajev – muzejska premiera 1 35 2017 
6 Preteklost pod mikroskopom – muz. premiera 1 80 2017 
7 Skrivnost lože – javno vodstvo in najavljena vodstva 51 881 2017 
8 Prostozidarstvo na Slovenskem - predavanje 1 41 2017 
9 Materialna dediščina prostozidarstva na Slovenskem - 

predavanje 
1 31 2017 

10 Ženske in prostozidarstvo 1 31 2017 
11 Slovensko modernistično steklo - vodstva 7 82 2017 
12 Umetnost za vsakdan - predavanje 1 6 2017 
13 ArheoMuzika – vodstva po razstavah 8 89 2017 
14 Zvoki pradavnin - predavanje 2 24 2017 
15 Neandertalčeva piščal iz Divjih bab - predavanje 1 15 2017 
16 Zareze in luknje v kosteh - predavanje 1 3 2017 
17 O piščali, ki je svet postavila na glavo – predav. 1 4 2017 
18 Glasba – Glasbilo – Ljuben Dimkaroski 1 18 2017 
19 Po poteh Samurajev – vodstva po razstavi 9 140 2017 
20 Predstavitev romana Shūsaku Endō: Samuraj - 

predavanje 
1 14 2017 

21 Brezpotje samurajev – mit o kodeksu japonskih 
bojevnikov - predavanje 

1 32 2017 

22 Japonska pomorska ekspedicija v Sredozemskem 
morju, 1917 – predavanje  

1 13 2017 

24 Kozuka v zbirki A. Dolenca v Pomorskem muzeju v 
Piranu - predavanje 

1 29 2017 

25 O pojmu originala in kopije v japonski umetnosti - 
predavanje 

1 12 2017 

26 Potovanje zahodne glasbe na Japonsko – predavanje 1 14 2017 
27 Japonsko orožje v zbirkah NMS 1 6 2017 
28 Mednarodni simpozij – Bushido skozi čas (2 dni) 1 42 2017 
29 Mednarodni simpozij – Glasba v kameni dobi (4 dni) 1 160 2017 
30 Naravoslovne raziskave v muzejih - predavanje 1 13 2017 
31 Arheometrične metode - predavanje 1 25 2017 
32 Preteklost pod mikroskopom – vodstvo po razstavi 2 15 2017 
33 V srednjeveški opravi po Caminu - predavanje 1 18 2017 
34 Kelti so tudi tu - predavanje 1 17 2017 
35 Tečaj epigrafike ter kulturnega turizma in interpretacije 

dediščine za turistične vodnike (4 dni) 
1 60 2017 

36 Ladje in čolni pozno-prazgodovinskega in rimskega 
Navporta – predavanje (v sodelov. s SAD) 

1 24 2017 

37 »Cesara smo najšli, v Dravi! – A je pravi?« – predavanje 
(v sodelov. s SAD) 

1 32 2017 

38 Tod sekla bridka so jekla - predavanje (v sodelov. s 
SAD) 

1 38 2017 

39 Začetek rimske dobe: domačini, trgovci, priseljenci  - 
predavanje (v sodelov. s SAD) 

1 29 2017 

40 Sizifov sindrom - predavanje (v sodelov. s SAD) 1 54 2017 
41 Vodeni ogled za turiste s tur. vodnikom 14 282 2015 
42 Vodstva stalna razstava, Muzejska 17 264 2009 
43 Vodstvo po razstavi Zlati prah 2 25 2016 
44 Vodstvo stalna razstava, Metelkova 3 30 2009 
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45 Vodstvo arheološki park Hrušica 1 22 2013 
                                                                    
                                                                     SKUPAJ 

150 2.770 Skupaj 
novih 
programov 
v letu 2017 

41 
 
Spremljevalni programi za  družine v letu 2017 
 
Št. Naslov  programa  Število 

ponovitev 
Število 
obiskovalcev 

Leto prve 
izvedbe 

1 Demonstracije kemijskih poizkusov 1 10 2017 
2 Družinske dogodivščine: Dragocenosti NMS, 

Prešernova 
1 15 2013 

3 Družinske dogodivščine:  Brez heca: zabavna 
prazgodovina 

1 11 2015 

4 Družinske dogodivščine: Rimljani pa te fore! 1 4 2014 
5 Družinske dogodivščine: V družbi dam, vitezov in 

zmajev 
1 5 2015 

6 Družinske dogodivščine: Mumija 1 20 2014 
7 Družinske dogodivščine: Zakladi NMS, Metelkova 1 3 2016 
8 Družinske dogodivščine: Noč ima svojo moč: z lučkami 

po muzeju, Prešernova 
4 122 2017 

9 Družinske dogodivščine: Noč ima svojo moč: z lučkami 
po muzeju, Metelkova 

3 60 2017 

10 Koliščarski dan 1 80 2014 
11 8.2. – Kulturni praznik: Živa odkriva, nagradna 

pustolovščina za družine, Metelkova 
1 20 2015 

12 8.2. – Kulturni praznik: Živa odkriva, nagradna 
pustolovščina za družine, Prešernova 

1 50 2015 

13 8.2. – Kulturni praznik: družinsko vodstvo po stalnih 
zbirkah, Metelkova 

1 6 2013 

14 8.2. – Kulturni praznik: družinsko vodstvo po razstavi 
Rimske zgodbe s stičišča svetov 

1 50 2014 

15 Poletna muzejska noč: Glasba jamskih ljudi, delavnica 
za družine 

1 40 2017 

16 Poletna muzejska noč:   Živa odkriva neandertalsko 
piščal, nagradna pustolovščina za družine 

1 50 2017 

17 Poletna muzejska noč:   Živa odkriva samuraje, 
nagradna pustolovščina za družine 

1 20 2017 

18 Poletna muzejska noč:   Kamišibaj, predstava za družine 1 20 2017 
19 Dan NMS: Živa odkriva, Nagradna pustolovščina za 

družine, Prešernova 
1 10 2015 

20 Dan NMS: Živa odkriva, Nagradna pustolovščina za 
družine, Metelkova 

1 5 2015 

21 Muzej praznuje, izdelaj mu voščilnico, ustvarjalna 
delavnica za družine 

1 7 2017 

22 3.12. Živa odkriva, Nagradna pustolovščina za družine, 
Metelkova 

1 21 2015 

23 3.12. Živa odkriva, Nagradna pustolovščina za družine, 
Prešernova 

1 10 2015 

24 Vrt eksperimentov: preteklost pod mikroskopom 2 100 2013 
25 Dan borilnih veščin, prireditev za odrasle in družine (v 

sodelovanju s športnimi društvi) 
1 200 2017 

                                                                     
                                                                SKUPAJ 

30 939 Skupaj 
novih 

programov 
v letu 2017 

8 
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Projekti vključeni v abonmaje na področju umetnosti letu 2017 
 
Št. Naslov  programa  Število 

ponovitev 
Število 
obiskovalcev 

Leto prve 
izvedbe 

1     
2     
SKUPAJ    
 
Posredovanje informacij o kulturni dediščini – izdajanje publikacij:, katalogov, vodnikov in 
periodika v letu 2017 
 
 Avtor  Naslov Naklada Višina 

porabljenih 
sredstev 

1 Mateja Kos… et al; 
zbrala in uredila 
Alenka Miškec 

Preteklost pod mikroskopom : Naravoslovne raziskave 
v muzeju (razstavni katalog) 

400 6.647 

2 Bonnie a. B. 
Blackwell... et al; 
uredil in zbral 
Gašper Oitzl 

Preteklost pod mikroskopom : Naravoslovne raziskave 
v muzeju (vodnik po razstavi) 

400 1.071 

3 Nataša Golob  Na pergamentu in papirju : Rokopisi in tiski iz 
mariborskih arhivov 

600 1.104 

4 Darko Knez  Instrumentalna dediščina : Glasbila in glasbeni avtomati 
iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije (Viri 14) 

500 5.544 

5 Darko Knez; 
uredila Eva 
Kocuvan 

Klavir Andreja Bitenca (Andreasa Wittenza) : 
[muzejanke] 

2.000 789 

6  Zbirka glasbil in glasbenih avtomatov : Zgodovinske in 
umetnostne zbirke NMS 

2.000  

7 Timotej Knific, 
Tomaž Nabergoj;   
uredili: 
Polona Bitenc, 
Timotej Knific, 
Tomaž Nabergoj 

Medieval stories from the crossroads  500 11.537 

8 Mateja Kos,  
Cvetka Požar 

Umetnost za vsakdan : Slovensko modernistično steklo 400 7.127 

9 Boštjan Laharnar, 
Peter Turk; 
uredilii: 
Polona Bitenc, 
Boštjan Laharnar, 
Peter Turk 

Železnodobne zgodbe s stičišča svetov 500 12.703 

10 Tomaž Lazar Poti samurajev : japonsko orožje in bojevniška kultura 
na Slovenskem (katalog razstave) 

300 10.711 

11  Paths of the samurai : Japanese arms and martial 
culture in Slovenia 

500  

12   Poti samurajev : japonsko orožje in bojevniška kultura 
na Slovenskem (vodnik po razstavi) 

1.000  

13 Daša Pavlovič  Pozor, jašek! : Samuraji na vsakem koraku (zgibanka) 500 88 
14  Attention, shaft! : Samurai at every turn 500 117 
15 Jože Podpečnik... 

et al; 
uredila: Jože 
Podpečnik in Aleš 
Šafarič 

Bil sem telovadec. Zato sem živel : 110 let Športnega 
društva Tabor in 90 let sokolskega doma na Taboru 

500 4.965 
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16 Andreja Breznik … 
et al 

Pedagoški programi in razstave NMS 2.000 522 

17 glavna urednica 
Alenka Miškec 

  ARGO : časopis slovenskih muzejev 59/2 
                                                             60/1 

500   
500 

7.071 
6.064 

18 urednika: Jože 
Podpečnik,  
Matevž Košir 

Prostozidarstvo na slovenskem (zbornik prispevkov) 500  

 

 
Kratka pojasnila k odstopanjem od zastavljenih ciljev izvajanja nalog (največ do 3.000 znakov brez 
presledkov): predstavljanje premične kulturne dediščine javnosti – razstavni projekti, pedagoški in 
andragoški program, izdajanje publikacij. 
 
Edina nerealizirana naloga iz programa dela za leto 2017, ki jo sofinancira Ministrstvo za kulturo je izid 
publikacije Uresničene sanje iz serije Viri (št. 15), ki bo natisnjena najkasneje v juniju 2018. Izkazalo se 
je, da je arhivskega gradiva več, kot je avtor pričakoval, in so bile potrebne dodatne raziskave. 
 
Prav tako zamujamo s prehodom (prenosom vsebin) na novo spletno stran NMS, kar bo opravljeno do 
30. 4. 2018. 
 

 
Realizacija promocijske dejavnosti muzeja, načini promocije in ocena doseženih ciljev (največ do 
1.000 znakov brez presledkov)  
 
NAČINI PROMOCIJE in OCENA DOSEŽENIH CILJEV 

– Sprotno posodabljanje in dopolnjevanje vsebin na spletni strani muzeja (sočasno je potekala 
izgradnja nove, sodobne spletne strani, ki je tik pred objavo). To je nujno in temeljno sredstvo 
promocije, ki zahteva redno in zgledno skrb. 

– Natisnili smo 50 drobnih tiskovin in 4 ponatisnili, v skupni nakladi 88.260 izvodov. S 
promocijskim gradivom redno oskrbujemo police v muzejih in galerijah, TICih, hotelih in hostlih, 
v javnih knjižnicah v Ljubljani in sosednjih občinah, na avtobusni postaji Ljubljana, v kinih in 
drugje. Priložnostne plakate distribuiramo po zainteresiranih ustanovah. S promocijskim 
gradivom pogosto sodelujemo na festivalih, sejmih, strokovnih srečanjih in drugih prireditvah.  

– Obveščanje o dogodkih NMS prek spletnih napovednikov kulturnega dogajanja. Mnogi 
uporabniki za informacijami brskajo po Napovednik.com, Prireditve.info. 

– Družbena omrežja: Pojavljanje na Facebooku smo profesionalizirali: naraščajo doseg, všečki 
in odzivi na objave, medtem ko večjega porasta novih sledilcev še ne zaznamo. Zaprli smo 
račun na Twitterju, saj je narava medija povsem drugačna in se v njem nismo več prepoznali. Z 
mesecem februarjem smo odprli račun na Instagramu, kjer z odlično fotografijo dosegamo 
dobre rezultate. Podatki: 

–  
Facebook, 1. januar–31. december 2017 

Št. vseh objav: 404 
Št. novih všečkov strani: 503 
Št. vseh všečkov strani na dan 31. 12. 2017: 5.949 

Instagram, 1. februar–31. december 2017 (11 mesecev) 
Št. objav: 124 
Št. sledilcev na dan 31. 12. 2017: 661 
 

ODZIVI V MEDIJIH  
 

Zvrsti medijev Število objav 
Časopisi 346 
Revije 54 
TV 55 
Radio 118 
Spletni mediji 874 
SKUPAJ 1447 
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– Grafični prikaz večjih sklopov vsebin glede na število objav 

 

 
 

– Grafični prikaz večjih sklopov vsebin v odstotkih 
 

 



 24 

III. ODKUPI PREDMETOV PREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE 
 
Odkupi premične kulturne dediščine  

 
Pridobljen predmet - odkup Cena/vrednost (v €) Financer * 
meč 'iz Save' (inv.št. P 29777) 5.333** MK, nadomestilo za 

hrambo 
fotografski album Splošna stavbna družba. Železno 
konstrukcijska delavnica Maribor 

1.700 MK 

fotografski album Sotlaaufnahmen 1904 (Mlini na Sotli) 1.500 MK 
fotografski album (Viktor Tančič) 400 lastna sredstva 
zbirka starih razglednic (Vladimira Pibernik) 2.500 lastna sredstva 
triptih blejskih vedut 2.000 lastna sredstva 
lestenec, 2 vrča, 4 dekorativni kozarci 3.020 lastna sredstva 
dekorativni kozarec s šmarnicami 216 lastna sredstva 
vrč za pivo 1.185 lastna sredstva 
visok vrč 890 lastna sredstva 
kozarec Zvezda 400 lastna sredstva 
kozarec Junij 935 lastna sredstva 
baročni kozarec 1.185 lastna sredstva 
šatulja s pokrovom 2.600 lastna sredstva 
garnitura pohištva Matthian 900 lastna sredstva 
sabljaška maska 200 lastna sredstva 
Jože Plečnik, orig. jeklorez s posvetilom in podpisom 175 lastna sredstva 
173 numizmatičnih muzealij  donatorji 
spominski srebrnik SNG Drama 59 lastna sredstva 
Storia dei Dogi di Venezia  1.250 lastna sredstva 
Splošni regijski leksikon 25 lastna sredstva 
antikvarna literatura 1.340 lastna sredstva 

SKUPAJ 27.813  
*(vpiše se MK, drugi proračunski viri, sponzorji, donacija, lastna sredstva) 

** sredstva je MK nakazalo neposredno hranitelju 

 

Kratka pojasnila k odstopanjem od zastavljenih ciljev izvajanja odkupov premične kulturne 
dediščine (največ do 1.000 znakov brez presledkov): 
 
Muzej je v primerjavi s prejšnjim letom za odkup predmetov kulturne dediščine prejel namenska 
sredstva, ki pa niso zadoščala, zato je bilo z lastnimi sredstvi odkupljeno gradivo, ki je bilo v preteklosti 
že vključeno v finančne načrte in letne programe dela NMS, potem, ko ga je kot primernega 
predhodno potrdil tudi strokovni svet zavoda. 
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DODATEK:  
 

A. PROSTORI 

Podatki o količini m² novo pridobljenih  prostorov v letu 2017 
 
Naslov: Površina (m²): Namembnost 

(depoji, razstavni prostor, 
delavnice, uprava…) 

Varovanje (fizično, 
elektronsko, 
kombinirano, ne) 

Park vojaške zgodovine Pivka 562 depoji, odprti depoji kombinirano 
SKUPAJ 562   
 
 
Zbirnik prostorov za izvajanje dejavnosti v letu  
Navodilo: skupna površina prostorov  v m² naj se ujema s tabelo »Popis objektov 
in prostorov« 
 

Površina v m² 

NMS Prešernova  
Razstavni prostori za stalne razstave 1.328 
Razstavni prostori za občasne razstave 357 
Prostori za poslovno dejavnost 161 
Prostori kustodiatov in dokumentacije 563 
Prostori za izvajanje dejavnosti  za otroke in družine 3 131 
Prostori za izvajanje dejavnosti za mlade in odrasle  
Konservatorsko-restavratorske delavnice 370 
Knjižnica 719 
Depoji 490 
Drugo 1.091 
NMS Metelkova  
Razstavni prostori 1.981 
Depoji 1.162 
Prostori za pedagoško dejavnost 75 
Konservatorsko-restavratorske delavnice 783 
Drugo 1.486  
Terasa 299 
Dislocirani enoti – razstavna dejavnost  
Grad Snežnik 2.483 
Blejski grad 540 
Muzejska trgovina (4x) 142 
SKUPAJ površina prostorov za vse dejavnosti 13.454 
 
 
 

B. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME 

Investicijsko vzdrževanje s sredstvi MK – realizacija po odločbi za leto 2017 

 

Namen Višina 
namensko 
odobrenih 
sredstev MK 

Porabljena 
višina 
sredstev 

Opombe 

Grad Snežnik: nujno vzdrževalno delo – sanacija 
stropnega ometa v gledališki sobi  

2.600 2.600  

SKUPAJ 2.600 2.600  

                                                 
3 Če uporabljate iste prostore za vse skupine (otroci, mladina, odrasli) navedite podatek o površini za 
izvajanje spremljevalnih programov le enkrat 
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Nakup opreme s sredstvi MK – realizacija po odločbi za leto 2017 

 
Namen Višina 

namensko 
odobrenih 
sredstev MK 
 

Porabljena 
višina 
sredstev 

Opombe 

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

Vpišete vrsto opreme    

    

b) Oprema za restavratorske delavnice: 

 diafragemska črpalka za PLECO 
 stereomikroskop Stemi 508 
 dublirna miza na kolesih z industrijsko 

odsesovalno napravo z regulacijo 
 vlažilna kupola za dublirno mizo z 

regulatorjem Rh 
 sesalnik na vrečke s HEPA 12 filtracijo 
 vlažilec zraka Defensor PH 28 (2x) 
 kovinska miza s ploščo iz masivnega lesa 

(za težje predmete) 
 namizna plošča za valjanje gline  
 laboratorijska tehtnica   (do 10 kg/ 0,1g) 
 manjša delovna luč day light + stojalo  
 delovni stoli  

1.268 
7.813 

 
10.800 

4.200 
 

350 
7.400 
1.800 

 
 

600 
1.000 

400 
1.500 

1.268 
7.813 

 
skupaj 

15.517 
 

279 
7.513 
1.925 

 
 

780 
241 
348 

1.257 

 

SKUPAJ 37.531 36.941  

c) Oprema za razstave: 

razstavna oprema Preteklost pod mikroskopom 95.145 47.170  

razstavna oprema Prazgodovinske zgodbe s 
stičišča svetov (stalna razstava 'Prešernova') 

107.875 107.816  

interaktivna 3D maketa 'Stična' (stalna razstava 
'Prešernova') 

18.000 18.184  

Opti-Com 415 stereomikroskop ST-36C-6LE 
(razstava Preteklost pod mikroskopom) 

vključeno v 
plan projekta 

268  

Lestra 17/266-projektor Casio XJ-F210 WN 
(razstava Preteklost pod mikroskopom) 

Preteklost 
pod  

996  

IKEA (stolčki, mize, mizice, regali) 
(razstava Preteklost pod mikroskopom) 

mikroskopom 470  

SKUPAJ 203.020 174.904  

d) Nujna računalniška oprema (Navodilo: če ste opremo vpisali že pri točki digitalizacija je na tem mestu 

ne vpisujte več): 

    

SKUPAJ    

e) Drugo (navedite): 

parkovna profi kosilnica Toro Titan ZX 5400 
             

8.900 8.990  

SKUPAJ 8.900 8.990  
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 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme iz drugih virov 
 
Namen Vir Odobrena 

sredstva 
Porabljena višina 
sredstev 

Opombe 

Računalniška oprema     

Pro23-1700065 računalnik iMac 27 ARRS da 4.201  

tiskalnik HP Color M552d ARRS da 546  

tiskalnik HP ARRS da 500  

računalniški monitor ARRS da 1.173  

Oprema za varovanje objektov in zbirk 
ter varnost zaposlenih 

    

enokrilna alu vrata (OKR) lastna sredstva 22.250 1.891  

sistem za samodejno zapiranja vhodnih 
vrat Prešernova 

lastna sredstva  9.079  

alarmna centrala (Zarja d.o.o.) lastna sredstva  5.360  

kovinske depojske police  lastna sredstva 300 403  

izvlečni predalčnik Primat ARRS da 7.559  

Nadomeščanje dotrajane opreme     

Fotoaparat Nikon AF-S ARRS da 876  

mikropeskalnik MPV-2 lastna 2.850 3.477  

OmegaAir generator (mumija) lastna 24.000 14.579  

Sesalec Wirbel 909 lastna 350 143  

SKUPAJ 50.000 49.787  
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C. ZAPOSLENI 
 
Število zaposlenih po področjih dejavnosti muzeja na dan 1.1.2017 
 
Dejavnost  Financer MK Drugi viri SKUPAJ 
Poslovna 
dejavnost 

Direktor 1 0 1 
Pomočnik direktorja 1 0 1 
Služba za komunikacije 1 0 1 
Finančni delavci 2 3 5 
Administrativni delavci 1 0 1 

SKUPAJ – poslovna dejavnost 
 

6 3 9 

Tehnična služba Tehnični delavci (vzdrževalec, 
vratar, receptor, hišnik, 
varnostnik, kurir, čistilec)  

8 0 8 

Informatiki, dipl. inf. sistemski 
inženirji 

1 0 1 

SKUPAJ – Tehnična služba 
 

9 0 9 

Strokovna 
dejavnost 

Kustosi 22 4 26 
Konservatorji, restavratorji 11  11 
Drugi strokovni delavci 7 4 11 

SKUPAJ - Strokovna dejavnost 
 

40 8 48 

VSI SKUPAJ (poslovna dejavnost, tehnična 
služba, strokovna dejavnost)  

56 10 66 

 
 
Število zaposlenih glede na vrsto 
zaposlitve  na dan 1.1.2017 
 

Strokovni 
delavci 

Tehnična 
služba in 
informatika 

Uprava SKUPAJ 

a) Redno zaposleni za nedoločen čas: 40 9 10 59 
 od tega s krajšim delovnim 

časom: 
0 0 0 0 

b) Število zaposlenih za določen čas: 6 1 0 7 
 od tega s krajšim delovnim 

časom: 
0 0 0 0 

c) Občasno, projektno zaposleni po 
podjemni pogodbi (število izvajalcev na 
dan 3.1.2017) 

    

 Skupno število vseh sklenjenih 
podjemnih pogodb v letu 2017 

0 0 0 0 

 Od tega število sklenjenih 
podjemnih pogodb z osebami 
statusom samozaposlenega v 
kulturi v letu 2015 

0 0 0 0 

d) Občasno, projektno zaposleni po  
pogodbi o avtorskem delu 

    

 Skupno število sklenjenih 
avtorskih pogodb v letu 2017 

22 0 0 22 

 Od tega število sklenjenih 
avtorskih pogodb z osebami s 
statusom samozaposlenega v 
kulturi v letu 2017 

0 0 0 0 

e) Študentsko delo (število izvajalcev 
na dan 2.1.2017) 

    

 Skupno število vključenih 
študentov  v študentsko delo v 
letu 2017 

   61 
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 Skupno število opravljenih ur 
študentskega dela v letu 2017 

   17.008 

f) Prostovoljci, neplačani delavci 
(število izvajalcev na dan 3.1.2017) 

    

 Skupno število prostovoljcev v 
letu 2017 

5  1 6 

 Skupno število opravljenih ur 
prostovoljnega dela v letu 2017 

    

Število vključenih izvajalcev v javna 
dela v letu 2017 

0 0 0 0 

 
 
Število zaposlenih v muzeju glede na starost  
Navodilo:  vpiše se stanje zaposlenih, ki jih financira MK  na dan 1.1.2017 
 
starostni razredi število vseh zaposlenih število zaposlenih - strokovna dejavnost 
          do 29 let 1 1 
od 30 do 39 let 3 3 
od 40 do 49 let 17 11 
od 50 do 59 let 29 19 

nad 60 let 6 6 
SKUPAJ 56 40 
 
Povprečna starost zaposlenih strokovnih delavcev 

53 
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D. DOSTOPNOST DO PREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE 
 
Dostopnost do kulturne dediščine gibalno in senzorno oviranim osebam 
NMS Prešernova 
 
Označite prostorske pogoje, ki jih muzej izpolnjuje:      
 

   dostop z dvigalom 

   klančine 

   primerne sanitarije za invalide 

   mobilna indukcijska zanka 

Razstave:  
 

   stalna razstava – naslov: Zgodbe s stičišča svetov (Železnodobne, Rimske in Srednjeveške 

zgodbe), Egipčanska zbirka v NMS, Lapidarij NMS (notranji in zunanji) 

   občasna razstava – naslov v letu 2017: Zlati prah (Žvenket zlata), Skrivnost lože, Arheomuzika, 

Preteklost pod mikroskopom 

   načrtovana razstava v letu 2018 Numizmatika, Shaping the future, Cesarsko zlato kitajske 

dinastije Ming 

 
Označite pogoje, ki jih muzej z navedeni razstavni projekti izpolnjuje:      
 

  dovolj prostora med vitrinami in panoji, ki omogoča gibanje  

  razstavna vsebina prilagojena slepim (npr.: avdio vodnik po razstavi) 

  podnapisi v Braillovi pisavi 

  razstava dopolnjena s kopijami predmetov, ki jih je možno otipati 

  napisi (dodatne možnosti), ki omogočajo slabovidnim branje (ustrezen tisk: večje črne črke na beli  

podlagi) 

  razstavne vsebine prilagojene gluhim in naglušnim (npr.: avdio gradivo s podnapisi) 

  občasna vodstva s tolmačem za znakovni jezik 

  prilagojen spremljevalni program (pedagoško/andragoški program) 

   muzejske vsebine dostopne na spletni strani muzeja z zvočnim informacijami ali povečavami tudi 

slepim in slabovidnim  

 na spletni strani muzeja označeno  (logotip), da so muzejske vsebine dostopne tudi gluhim in 

naglušnim 

  na vratih muzeja označeno  (logotip), da so muzejske vsebine dostopne tudi gluhim in naglušnim 

 sodelujete z NVO, ki združujejo ranljive skupine 
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Dostopnost do kulturne dediščine gibalno in senzorno oviranim osebam 
NMS – Metelkova 
 
Označite prostorske pogoje, ki jih muzej izpolnjuje:      
 

   dostop z dvigalom 

   klančine 

   primerne sanitarije za invalide 

   mobilna indukcijska zanka 

Razstave:  
 

   stalna razstava – naslov: Študijske zbirke NMS Metelkova 

   občasna razstava – naslov v letu 2017: Slovensko modernistično steklo; Poti samurajev; Baron 

Gautsch (1914–2014); Kelti so tüdi tü; Salon ZDSLU 2017; Na pergamentu in papirju. 

   načrtovana razstava v letu 2018 Dr. Janez Drnovšek; Trienale umetniške keramike UNICUM 

 
Označite pogoje, ki jih muzej z navedeni razstavni projekti izpolnjuje:      
 

  dovolj prostora med vitrinami in panoji, ki omogoča gibanje  

  razstavna vsebina prilagojena slepim (npr.: avdio vodnik po razstavi) 

  podnapisi v Braillovi pisavi 

  razstava dopolnjena s kopijami predmetov, ki jih je možno otipati 

  napisi (dodatne možnosti), ki omogočajo slabovidnim branje (ustrezen tisk: večje črne črke na beli  

podlagi) 

  razstavne vsebine prilagojene gluhim in naglušnim (npr.: avdio gradivo s podnapisi) 

  občasna vodstva s tolmačem za znakovni jezik 

  prilagojen spremljevalni program (pedagoško/andragoški program) 

   muzejske vsebine dostopne na spletni strani muzeja z zvočnim informacijami ali povečavami tudi 

slepim in slabovidnim  

 na spletni strani muzeja označeno  (logotip), da so muzejske vsebine dostopne tudi gluhim in 

naglušnim 

  na vratih muzeja označeno  (logotip), da so muzejske vsebine dostopne tudi gluhim in naglušnim 

 sodelujete z NVO, ki združujejo ranljive skupine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32 

Dostopnost do kulturne dediščine gibalno in senzorno oviranim osebam 
Grad Snežnik 
 
Označite prostorske pogoje, ki jih muzej izpolnjuje:      
 

   dostop z dvigalom 

   klančine 

   primerne sanitarije za invalide 

   mobilna indukcijska zanka 

Razstave:  
 

   stalna razstava – naslov: stalna postavitev originalnih grajskih ambientov 

   občasna razstava – naslov v letu 2017:  

   načrtovana razstava v letu 2018  

 
Označite pogoje, ki jih muzej z navedeni razstavni projekti izpolnjuje:      
 

  dovolj prostora med vitrinami in panoji, ki omogoča gibanje  

  razstavna vsebina prilagojena slepim (npr.: avdio vodnik po razstavi) 

  podnapisi v Braillovi pisavi 

  razstava dopolnjena s kopijami predmetov, ki jih je možno otipati 

  napisi (dodatne možnosti), ki omogočajo slabovidnim branje (ustrezen tisk: večje črne črke na beli  

podlagi) 

  razstavne vsebine prilagojene gluhim in naglušnim (npr.: avdio gradivo s podnapisi) 

  občasna vodstva s tolmačem za znakovni jezik 

  prilagojen spremljevalni program (pedagoško/andragoški program) 

   muzejske vsebine dostopne na spletni strani muzeja z zvočnim informacijami ali povečavami tudi 

slepim in slabovidnim  

 na spletni strani muzeja označeno  (logotip), da so muzejske vsebine dostopne tudi gluhim in 

naglušnim 

  na vratih muzeja označeno  (logotip), da so muzejske vsebine dostopne tudi gluhim in naglušnim 

 sodelujete z NVO, ki združujejo ranljive skupine 
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Evidenca obiskovalcev javnega zavoda v letu 2017 – NMS Prešernova 
Navodilo: prosimo, da podatke o obiskovalcih strnete v kategorije, navedene v tabeli in ne prilagate 
tabel z drugimi kategorijami 
 
Vrsta vstopnice Cene 

vstopnic (v €) 
Število izdanih vstopnic Dohodek 

od 
prodanih 
vstopnic 
(v €) 

Obiskovalci iz 
Slovenije 

Obiskovalci  iz 
tujine 

SKUPAJ  

izdana brezplačna 
vstopnica odrasli 

0 10.305 1.619 11.924 0 

izdana brezplačna 
vstopnica otroci in mladina  

0 6.974 957 7.931 0 

izdana brezplačna 
vstopnica družina 

0 0 0 0 0 

plačana vstopnica odrasli 6*/5*/4*/3,5* 2.060 5.492 7.552 35.554,30 
plačana vstopnica otroci in 
mladina 

4*/3,5* 549 1.808 2.337 8.540,70 

plačana vstopnica - družina 10*/12* 414 x 4** = 
1.656 

258 x 4 = 1.032 2.688 6.635,10 

plačana vstopnica  skupina 
odrasli 

4*/3,5* 547 124 671 2.520,00 

Plačana vstopnica skupina  
otroci in mladina  

5,5*/4*/3,5* 5.505 0 5.505 26.443,80 

Ostalo (izobraževanja, 
vodstva ...) 

različne    1.146,00 

 
SKUPAJ 

27.576 11.032 38.608 80.839,90 

* Četrt leta so bile vse postavke, označene z zvezdico zaradi okrnjene razstavne ponudbe, znižane za 

20 %. 

** Družinska vstopnica: v končno št. obiskovalcev so vključeni vsi družinski člani. 

Ocenjeno število vseh obiskovalcev, ki niso prejeli vstopnice (npr.: odprtja 
razstav…) 

664 

 

Število vseh obiskovalcev na lokaciji: 39.272 
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Evidenca obiskovalcev javnega zavoda v letu 2017 – NMS – Metelkova 
Navodilo: prosimo, da podatke o obiskovalcih strnete v kategorije, navedene v tabeli in ne prilagate 
tabel z drugimi kategorijami 
 
Vrsta vstopnice Cene 

vstopnic (v €) 
Število izdanih vstopnic Dohodek 

od 
prodanih 
vstopnic 
(v €) 

Obiskovalci iz 
Slovenije 

Obiskovalci  iz 
tujine 

SKUPAJ  

izdana brezplačna 
vstopnica odrasli 

0 4.458 260 4.718 0 

izdana brezplačna 
vstopnica otroci in mladina  

0 1.683 105 1.788 0 

izdana brezplačna 
vstopnica družina 

0 0 0 0 0 

plačana vstopnica odrasli 6/4 709 735 1.489 8.212 
plačana vstopnica otroci in 
mladina 

4 225 166 391 1.564 

plačana vstopnica - družina 12 156 25 181 2.172 
plačana vstopnica  skupina 
odrasli 

4 97 0 97 388 

Plačana vstopnica skupina  
otroci in mladina  

5,5/4 662 0 662 3.350 

Ostalo (izobraževanja, 
vodstva ...) 

različne    208 

 
SKUPAJ 

8.035 1.291 9.326 15.894 

 

Ocenjeno število vseh obiskovalcev, ki niso prejeli vstopnice (npr.: odprtja 
razstav…) 
odprtja, predavanja 1. torek v mesecu 
strokovna srečanja in sestanki 
obiskovalci na prireditvah v najetih prostorih 
 
                                                      SKUPAJ 

 
 

1.115 
1.254 
1.475 

 
3.834 

 

Število vseh obiskovalcev muzeja:      10.441 

Število vseh obiskovalcev na lokaciji: 13.160 
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Evidenca obiskovalcev javnega zavoda v letu 2017 – dislocirana enota grad Snežnik      
Navodilo: prosimo, da podatke o obiskovalcih strnete v kategorije, navedene v tabeli in ne prilagate 
tabel z drugimi kategorijami 
 
Vrsta vstopnice Cene 

vstopnic (v €) 
Število izdanih vstopnic Dohodek 

od 
prodanih 
vstopnic 
(v €) 

Obiskovalci iz 
Slovenije 

Obiskovalci  iz 
tujine 

SKUPAJ  

izdana brezplačna 
vstopnica odrasli 

0 874 302 1.176 0 

izdana brezplačna 
vstopnica otroci in mladina  

0 0 0 0 0 

izdana brezplačna 
vstopnica družina 

0 0 0 0 0 

plačana vstopnica odrasli 5 
3 (za lokalne 

skupine) 

2.150 1.978 4.128 17.350 

plačana vstopnica otroci in 
mladina 

3 210 267 477 1.320 

plačana vstopnica - družina 12 1164 1368 2532* 6.891 
plačana vstopnica  skupina 
odrasli 

4 509 278 787 3.144 

Plačana vstopnica skupina  
otroci in mladina  

2,50 3063 616 3679 9.173,50 

 
SKUPAJ 

7.970 4.809 12.779 37.878,50 

* izdanih 633 družinskih vstopnic (1 vstopnica x 4 osebe) 

 

Ocenjeno število vseh obiskovalcev, ki niso prejeli 
vstopnice (npr.: odprtja razstav, poročni svatje…) 

Domači 
obiskovalci 

Tuji obiskovalci SKUPAJ 

8.883 5.250 14.133  
 
Obiskovalci dogodkov v Pristavi  

1.285 

 

Število vseh obiskovalcev na lokaciji: 28.197  

 

 

 
Število uporabnikov  digitalnih vsebin na spletu 

215.655 

 
Število obiskovalcev na portalu Spletna galerija (število posameznih IP-jev) 

/ 

 
Število klikov (page views) na portalu Spletna galerija 

/ 

 
Število zunanjih uporabnikov muzejskega gradiva v dokumentaciji* 

 
108 

* število uporabnikov fotodokumentacije NMS 
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E. DEJAVNOST SPECIALNE KNJIŽNICE ZA KULTURNO DEDIŠČINO 
 
Število enot knjižničnega gradiva v specialni 
knjižnici (do 31.12.2017) 

223.223 

Število enot knjižničnega gradiva pridobljenega z 
nakupom v letu 2017 

591 

Število enot knjižničnega gradiva pridobljenega z 
izmenjavo v letu 2017 

583 

SKUPAJ  
 

1.174 

Število strokovnih delavcev v knjižnici 5 
Število zunanjih uporabnikov v knjižnici 5.427 
Dostopnost do elektronskih publikacij da 
Površina prostorov, ki so namenjeni specialni 
knjižnici 

719 m² 

Višina sredstev državnega proračuna porabljenih 
za  nakup knjižničnega gradiva 

           15.987 EUR 

 
 
 
F. DRUGI DOGODKI V JAVNEM ZAVODU  
 
naslov organizator, izvajalec, število 

udeležencev 
Prihodek 
iz tega 
naslova 

 
1. Seminarji, posvetovanja, strokovna srečanja 
   
Dogodki v lastni organizaciji in soorganizaciji   
Simpozij Skrivnost lože NMS in Arhiv RS, 40 oseb  
Simpozij Music in the Stone Age Projekt EMAP in NMS, 30 oseb  
Simpozij Bushido skozi čas NMS in Filozofska fakulteta UL  
Young Leaders, 4-dnevni program Služba za premično dediščino in 

muzeje ter KulturAgenda, 25 oseb 
 

Sestanek nacionalnega odbora za projekt Država 
SHS 

NMS, 10 oseb  

Delavnica Cultural Heritage & Tourism Cross-
border ePromotion Workshop 

Ministrstvo za kulturo, 72 oseb brezplačno 

Delavnica Evaluation of Smart Heritage 
Protection 

Slovensko društvo evalvatorjev in 
Ministrstvo za kulturo, 58 oseb 

brezplačno 

Posvet o kulturi v zunanjih odnosih EU Ministrstvo za kulturo v 
soorganizaciji s Centrom 
Ustvarjalna Evropa, MZZ in 
Predstavništvom Evropske 
komisije v Sloveniji, 80 oseb 

brezplačno 

Sestanek sekcije za izobraževanje in 
komuniciranje SMS (3x) 

Sekcija za izobraževanje in 
komuniciranje SMS, po 40 oseb 

brezplačno 

Sestanek sekcije za tehnično dediščino Sekcija za tehnično dediščino 
SMS, 20 oseb 

brezplačno 

Usposabljanje za mlade muzejske delavce Skupnost muzejev Slovenije, 30 
oseb 

brezplačno 

Skupščina SMS Skupnost muzejev Slovenije, 40 
oseb 

brezplačno 

Seja predsedstva SMS (2x) Skupnost muzejev Slovenije, po 
10 oseb 

brezplačno 

Muzeoforum (3x) Slovensko muzejsko društvo, 30 
oz. 40 oseb 

brezplačno 

Novinarska konferenca ob podelitvi Valvasorjevih 
nagrad 

Slovensko muzejsko društvo, 20 
oseb 

brezplačno  



 37 

Seja izvršnega odbora SMD Slovensko muzejsko društvo, 10 
oseb 

brezplačno 

Srečanje SAD – Gabrovčev dan Slovensko arheološko društvo, 60 
oseb 

brezplačno 

Srečanje Arheologija v letu 2016 Slovensko arheološko društvo, 60 
oseb 

brezplačno 

Okrogla miza Slovensko arheološko društvo, 30 
oseb 

brezplačno 

Delovni sestanek za projekt COST Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, 
15 oseb 

brezplačno 

Predavanja za študente metalurgije, T. Lazar Naravoslovnotehniška fakulteta 
UL, 25 oseb 

brezplačno 

Predavanja za študente zgodovine, T. Lazar (2x) Filozofska fakulteta UL, po 15 
oseb 

brezplačno 

Predavanja za študente Biotehniške fakultete, D. 
Knez, I. Langus Hribar 

Biotehniška fakulteta UL, 17 oseb brezplačno 

Izobraževanje Ministrstvo za kulturo, 15 oseb brezplačno 
Seja sveta JAKRS (6x) Javna agencija za knjigo, po 10 

oseb 
brezplačno 

 
2. Prirejanje razstav za zunanje naročnike 
   
 
3. Organizacija prireditev, ki niso vezane na osnovno dejavnost 
   
Javna razprava o noveli Zakona o tujcih Pravno-informacijski center 

nevladnih organizacij – PIC, 17.1., 
30 oseb 

40  

Posvet o okoljskih migracijah – ob konferenci 
Energetska revščina 

Združenje za razvoj organizacij in 
posameznika Ju3, 19.1., 25 oseb 

160  

Okrogla miza Focus, društvo za sonaraven 
razvoj, 9.3., 50 oseb 

120  

Srečanje deležnikov projekta SYMBI Služba Vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko, 
21.3., 30 oseb 

120  

Okrogla miza, projekt BIM Mirovni inštitut, 28.3., 30 oseb 160  
Fokusne skupine, projekt BHC-8630 Mirovni inštitut, 25.4., 45 oseb 160  
Srečanje partnerjev projekta RETRACE Služba Vlade RS za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko, 4.5., 
30 oseb 

200  

Predstavitev primerov dobrih praks programa 
Evropa za državljane 

CMEPIUS, Center RS za 
mobilnost in evropske programe 
izobraževanja in usposabljanja, 
16.5., 20 oseb 

120  

Razstava Slovensko-kitajska oblačilna dediščina Konfucijev inštitut, Ekonomska 
fakulteta UL, 18.5., 80 oseb 

300  

Obeležitev svetovnega dneva beguncev »Med 
nami in z nami« 

Inštitut za afriške študije, 16.6., 50 
oseb 

40  

Javna dražba umetnin GRADIR d.o.o. – v stečaju, 12 
oseb 

128  

Najem prostora za pogostitev po vodenem ogledu Ministrstvo za okolje in prostor, 
28.6., 50 oseb 

80  

Srečanje deležnikov projekta SYMBI Služba Vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko, 4.7., 
30 oseb 

80  

Seja skupščine Zavod IPF, 21.9., 60 oseb 120  
Usposabljanje Pravno-informacijski center 

nevladnih organizacij – PIC, 
20.11., 20 oseb 

200  
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Okrogla miza v okviru projekta SYMBI Služba Vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko, 
22.11., 30 oseb 

80  

Razprava o vlogi občin v luči razkritja Rajskih 
dokumentov  

Focus, društvo za sonaraven 
razvoj, 23.11., 20 oseb 

200  

Delavnica, UNICEF Pravno-informacijski center 
nevladnih organizacij – PIC, 4.12., 
25 oseb 

160  

Predstavitev knjige Plemiške rodbine na 
Slovenskem 

Viharnik d.o.o., 12.12., 20 oseb 40  

Nacionalni posvet v okviru projekta NIEM Mirovni inštitut, 13.12., 15 oseb 80  
Delavnica Skills Strategy Slovenia Pedagoški inštitut, 14.12., 40 

oseb 
80  

Posvet, UNICEF Pravno-informacijski center 
nevladnih organizacij – PIC, 
19.12., 30 oseb 

80  

Grad Snežnik   
Literarni večer z Vando Šega ob izidu romana 
»Nikogaršnja«  

Zavod Snežnik, Vanda Šega, 30 
obisk. 

brezplačno 

Valentinov koncert z ljubezensko zgodbo Pevsko društvo Kr̕snice, 65 obisk. brezplačno 
Grajski abonma 2016/17: Sozvočje Slovenije Zavod Pekarna, Boštjan Gombač 

in Janez Dovč, 70 obisk. 
brezplačno 

Grajski abonma 2016/17: Večer s sLoLvenskimi 
klasiki 

Zavod Pekarna, Boštjan Gorenc-
Pižama, 60 obisk. 

brezplačno 

Argentinski izseljenski večer, koncert Rafaelova družba, Lucas Somoza 
Osterc in Vladimir Mlinarić, 65 
obisk. 

brezplačno 

Plavajoči grad 2017, etno-umetniški festival Društvo ljubiteljev gradu Snežnik 
in Zavod Snežnik, domači ter tuji 
umetniki, 9000 obisk. 

brezplačno 

Stoji tam beli grad, prireditev Zavod Rihtarjeva domačija, 
Alenka Veber, dr. Stane Granda 
in Damjana Praprotnik, 50 obisk. 

brezplačno 

Doživetje razstave Sculptura cantanda z zvokom 
in glasbo, delavnica, 2 izvedbi 

Zavod PAJN, Ljoba Jenče, 12 
obisk. 

brezplačno 

Parzival Slovenija – poetika srednjega veka, 
pripovedovalski večer 

Zavod PAJN, Ljoba Jenče, 
Marjana Benčina in Ivan 
Peternelj, 20 obisk. 

brezplačno 

Grajski abonma 2016/17: Bilbi, akustični koncert Zavod Pekarna, Bilbi in Gregor 
Stermecki, 90 obisk. 

brezplačno 

Božični koncert, Trio Potrica  Društvo ljubiteljev gradu Snežnik, 
Trio Potrica in Marko Gorše, 70 
obisk. 

brezplačno 

Slovensko-dalmatinski večer, koncert TZZ d.o.o., Tanja Zajc Zupan z 
gosti, 250 obisk. 

200 

Najemi prostorov za postrežbo ob porokah 24 najemov, fizične osebe, 1440 
oseb 

3.025 

Najem prostorov za postrežbo ob poroki 1 najem, pravna oseba, 60 oseb 210 
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2. Posebni del – poročilo  o doseženih ciljih in rezultatih 
 

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

-         Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 96/2002, 
123/2006 - ZFO-1, 7/2007 - odl. US, 53/2007, 65/2007 - odl. US, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 
100/2011 - odl. US, 111/2013, 68/2016, 61/2017) 
-         Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Uradni list RS, št. 16/2008, 123/2008, 
8/2011, 30/2011 - odl. US, 90/2012, 111/2013, 32/2016) 
-         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, 33/2016 - PZ-F, 52/2016, 15/2017 - odl. US) 
-         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, 90/2015 - ZUPPJS16, 
91/2015, 39/2016, 88/2016 - ZUPPJS17, 21/2017, 46/2017, 69/2017) 
-         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, 106/2015, 4/2016, 51/2016, 3/2017, 38/2017, 40/2017, 46/2017, 2/2018 - popr., 3/2018) 
-         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 - 
ZIPRS1617, 80/2016 - ZIPRS1718, 71/2017 - ZIPRS1819) 
-         Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) 
(Uradni list RS, št. 96/2015) 
-         Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) (Uradni list RS, št. 21/1995, 9/2001, 30/2001 
- ZCUKPIL, 43/2004, 17/2006, 114/2006 - ZUE, 139/2006, 68/2008, 110/2013, 56/2015, 63/2016 - 
ZKUASP) 
-         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) 
-         Drugi podzakonski predpisi in določbe s področja kulture. 
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2. Dolgoročni cilji posrednega uporabnika, ki izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja 
posrednega uporabnika oz. področnih strategij in nacionalnih programov; 
 

Dolgoročni cilji Narodnega muzeja Slovenije so: 
 odgovorno in skladno s svojim poslanstvom ter uveljavljenimi standardi zbirati in skrbeti za 

predmete premične kulturne dediščine, ki so nam zaupani v hrambo s ciljem ohraniti 
materialne spomenike slovenske identitete; 

 neprekinjeno posodabljati stalne muzejske razstave in v navezavi nanje pripravljati odmevne 
tematske razstave ter na ta način v sodelovanju z drugimi muzeji in galerijami prispevati k 
celoviti kulturni ponudbi glavnega mesta države; tudi k prepoznavnosti in odličnosti Muzejske 
četrti na Metelkovi, kjer želimo do praznovanja svoje 200-letnice odpreti stalno razstavo 
Zgodovina slovenskega prostora; 

 dokončati začete razstavne projekte (Prešernova, Metelkova, Bled) in izdelati celovito 
projektno dokumentacijo za prenovo osrednje palače na Prešernovi (realizacija postopna in 
nato pospešena ob selitvi Prirodoslovnega muzeja v nove prostore); 

 širiti pomen, prepoznavnost in ugled raziskovalne dejavnosti muzeja, s katero kot edini 
slovenski muzej domači in tuji raziskovalni javnosti predstavlja kulturno dediščino s 
slovenskega prostora (Argo, Situla, Katalogi in monografije, Viri); 

 okrepiti stike z drugimi muzeji in sorodnimi ustanovami v Sloveniji in tujini ter zasnovati skupne 
projekte, prepoznavne tudi na nadnacionalni ravni in v večji meri izrabiti dodatne vire 
financiranja (pogodbeni projekti, sredstva iz evropskih skladov, tržna dejavnost…). 

 
Kot dodatno, a pomembno nalogo razumemo tudi sodelovanje in trajno oporo delu in razvoju 
Službe za premično dediščino in muzeje, kar vidimo tudi kot svojo dolžnost pri izvajanju nalog h 
katerim smo zavezani kot matična strokovna ustanova za muzejsko dejavnost. Še bolj kot doslej 
želimo svoje osrednje mesto med slovenskimi muzeji potrditi s pripravo brezplačnih strokovnih 
izobraževanj s področja naših matičnih dejavnosti, vodenja, upravljanja in strokovnih muzejskih 
postopkov, uveljavljanjem muzejskih standardov in normativov, oživitvijo evalvacije muzejskih 
aktivnosti v R Sloveniji  in s tem prispevati k višji ravni hrambe in upravljanja z našo premično 
dediščino. Pri tem pričakujemo podporo Ministrstva za kulturo in sodelovanje javnih zavodov, ki 
delujejo na področju varovanja premične kulturne dediščine v Sloveniji, saj nas k temu poziva tudi 
Nacionalni program za kulturo 2014-2017.  
 
Med dolgoročne cilje moramo od leta 2016 uvrščati tudi postavitev stalne muzejske razstave na 
Blejskem otoku, ki ni sicer opredeljena v Strateškem načrtu 2016-2020 in nam jo je v letu 2016 
zaupalo Ministrstvo za kulturo.  
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3. Letni cilji posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega 
uporabnika ali v njegovem letnem programu dela  - kratek povzetek letnih ciljev iz programa 
dela  

 
 I. SKLOP  

o  
Načrtovano število  

Predvideno število predmetov v akcesiji 1.570 
Predvideno število inventariziranih predmetov  2.270 
Predvideno število konserviranih predmetov 1.361 
Predvideno število restavriranih predmetov 496 
Proučevanje in 
interpretacija premične 
kulturne dediščine ter 
sodelovanje z znanstveno 
izobraževalnimi 
ustanovami doma in v 
tujini 

Področje/zbirka: 
 
Podrobni opisi so vključeni v obrazec Proučevanje premične kulturne 
dediščine ter sodelovanje z znanstveno izobraževalnimi ustanovami 
doma in v tujini, zato na tem mestu navajamo le numerične podatke o 
obsegu te aktivnosti po oddelkih: 
 

o Oddelek za arheologijo 
      - prazgodovinska naselbina Dragomelj 
      - Notranjska v prazgodovini in rimski dobi 
      - rimska vojaška oprema 
      - srednjeveško orožje in bojna oprema iz Ljubljanice 

o Oddelek za zgodovino in uporabo umetnost 
      - filatelistična zbirka 
      - zbirka dr. Janez Drnovšek 
      - zbirka kipov NMS 
      - zbirka koptskih tkanin  
      - zbirka orožja in bojne opreme 
      - zbirka pohištva 

o Numizmatični kabinet 
            - denarni obtok na območju Balkana-Kostolac/Viminacium 
o Grafični kabinet  

     - mape s skicami bratov Šubic 
     - zbirka vedut slovenskih krajev 

o Oddelek za konserviranje in restavriranje 
     - uporaba elektrokemijskih tehnik pri konserviranju-
restavriranju arheoloških in kulturnozgodovinskih predmetov iz 
kovine 
     - mape s skicami bratov Šubic 
     - zbirka kipov NMS 

o Stalna razstava na Blejskem otoku 
o Priprave na 200-letnico muzeja 

 
Podroben seznam stikov strokovnih delavcev muzeja je del 
dokumenta Program dela za leto 2017, gre pa za 45 institucij v 21 
državah. 
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II. SKLOP 
ENOTE Predvidena višina financiranja (v EUR) 

 
MK 
 

 
LOKALNA 
SKUP. 

 
SREDST. 
EU 

LASTNA 
SREDSTV
A / 
DRUGI 
VIRI 

 
SKUPAJ 

1. Projekti / razstave 
 
1. Prazgodovinske zgodbe s 
stičišča svetov 

   
          11.000 

   
104.975 

 
115.975 

2. Preteklost pod mikroskopom 30.000   86.865 116.865 
3. Umetnost za vsakdan  5.000   13.620 18.620 
4. Poti samurajev 8.000   25.462 33.462 
5. Archaeomusica 3.000   10.750 13.750 
6. Na papirju in pergamentu 3.000   8.390 11.390 
7. Simpozij ob koncu razstave  
 Prostozidarstvo na Slovenskem 

 
3.000 

   
9.036 

 
12.036 

8. 110 let t.d. Sokol Ljubljana 3.000   11.186 14.186 
9. Baron Gautsch – istrski 
Titanic 

600   2.500 3.100 

10. Pisan svet - Peking 7.020    7.020 
SKUPAJ 
 

73.620   272.784 346.404 

2. Izdajanje publikacij, namenjenih popularizaciji dediščine ter muzejskih zbirk, razvijanju zavesti 
o dediščini in njenem varstvu  
1. ARGO 60/1, 2 13.400   - 13.400 
2. Uresničene sanje (Viri 15) 3.500   4.700 8.200 
3. Zbirka glasbil (Muzejanke) 500   865 1.365 
4. Promocijske zloženke NMS 2.000   2.462 4.462 
5. Spletna stran NMS -   10.094 10.094 
SKUPAJ 19.400   18.121 37.521 
 
SKUPAJ 1. + 2.  

 
93.020 

   
290.905 

 
383.925 

 
 
 

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.  

 
- MK št. 62100-29/2016/4 28-12-2016 Odločba za izvedbo programa dela za l. 2017 
- MK št. 62100-29/2016/5 24-01-2017 Dopolnilna odločba (Odkupi) 
- MK št. 62100-29/2016/18 20-03-2017 Dopolnilna odločba (SPDM) 
- MK št. 62100-29/2016/73 01-08-2017 Odločba (udeležba Colourful World Exhibition 

      Beijing) 
- MK št. 62100-29/2016/85 25-09-2017 Odločba (stroški dela, regres, oprema, 

     investicijsko vzdrževanje grad Snežnik) 
- MK št. 62100-29/2016/105 17-10-2017 Odločba (računalniška oprema in oprema za  

konservatorsko-restavratorsko dejavnost 
           

Muzej si je prizadeval skrbno izvajati vse aktivnosti, ki mu jih nalaga zakon. Skladno s 
priporočili so se strokovni delavci dodatno posvetili delu z zbirkami - izvajanju redne inventure 
predmetov in njihovemu vrednotenju.  
 
Ko gre za izvajanje temeljnih muzejskih aktivnosti iz I. sklopa dejavnosti rezultati odražajo 
prioritete muzeja v določenem letu.  
V primerjavi z zastavljenimi cilji smo presegli vse predvidene vrednosti tega sklopa. Presegli 
smo število inventariziranih predmetov. Prav tako smo več predmetov tudi evidentirali. 
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Glede na Program dela NMS za leto 2017 smo nekaj manj predmetov konservirali, zato pa 
več restavrirali, kot je bilo načrtovano. Vzrok je v tem, ker se je med delom izkazalo, da je bilo 
treba za razstave predmete restavrirati in ne le konservirati, kot smo prvotno ocenjevali.  
 
Velik pomen ima za NMS tudi temeljno raziskovalno delo. Strokovni delavci so opravili vse 
predvidene raziskave in številne dodatne.   
Rezultati preučevanja in interpretacije  premične dediščine se odražajo v bibliografiji (v prilogi). 
Statističen pogled na strokovno delo sicer težko odraža pravo stanje oziroma razvoj 
dejavnosti, a menimo, da je naša interpretacija podatkov pravilna. 
 
Ko gre za II. sklop aktivnosti, je bilo težišče na nadaljevanju posodabljanj in novih 
obrazstavnih dejavnosti k stalnim razstavam (Prazgodovinske zgodbe s stičišča svetov)  
pripravili pa smo tudi naslednje občasne razstavne projekte: 
 
- Preteklost pod mikroskopom, Naravoslovne raziskave v muzeju  
- Umetnost za vsakdan. Slovensko modernistično steklo 
- Poti samurajev 
- Na papirju in pergamentu 
- 110 let telovadnega društva Sokol Ljubljana 

 
Med posameznimi razstavami je največ obiska zabeležila Arheomuzika: 10.264 (ali povprečno 
97/dan). Interaktivna gostujoča razstava, pri kateri je NMS sodeloval kot projektni partner in 
prispeval tudi enega od ključnih eksponatov (piščal z Divjih bab), je bila v muzejskem atriju na 
ogled vso turistično sezono. Odzivi na razstavo so bili izjemni, ljudje so se pogosto na njej 
zadržali več ur, se vračali in raziskovali vsebine. 
Razstavo o prostozidarstvu na Slovenskem Skrivnost lože (Program leta 2016) si je v treh 
mesecih ogledalo 7.401 ljudi (ali povprečno 83,2/dan). Nedvomno je bila to razstava, ki so si jo 
zainteresirani ogledali prav namensko (in ne, ker je slučajno bila na ogled, ko so prišli v 
muzej). V času njenega trajanja ni bilo nobenega dne odprtih vrat!  
Dva dneva odprtih vrat, ta veseli dan kulture in slovenski kulturni praznik, pa sta gotovo 
pripomogla k odličnemu obisku novembra 2016 odprte razstave Zlati prah: 16.606 (ali kar 
200/dan). 
Poti samurajev v NMS – Metelkova so zabeležile 6.210 obiskovalcev (povprečno 45/dan). 
 
Na tem mestu velja omeniti še uspešno predstavitev NMS v Pekingu na tradicionalnem sejmu 
kultur in kreativnih tehnologij (13th Colourful World – Beijing International Culture Exhibition 
2017, 11.–13. 9. 2017). Na pobudo Veleposlaništva RS v Pekingu in MK sta NMS in MGML 
pripravila predstavitev Slovenije z naslovom Čipka nekoč in danes – povezovanje dediščine in 
sodobne umetnosti. Udeležili sta se ga predstavnici NMS, ki sta več kot uspešno promovirali 
čipkarsko obrt na Slovenskem in predstavljali pomembno vlogo snovne in nesnovne kulturne 
dediščine. Predstavitev je vzbudila veliko zanimanje obiskovalcev za Slovenijo in našo 
kulturno dediščino.  
 
V letu 2017 je NMS promoviral 201 dogodek. Pri dobri polovici dogodkov (106) smo sodelovali 
z drugimi soorganizatorji in si vzajemno pomagali tudi pri promociji.  
Naštevamo le vidnejše: 
13 odprtij razstav, 
5 dni odprtih vrat, 
7 vitrin meseca, 
50 javnih vodstev, 
31 predavanj, 
42 delavnic za otroke in družinskih dogodivščin. 
 
Natisnili smo naslednje načrtovane publikacije:  
- Preteklost pod mikroskopom : Naravoslovne raziskave v muzeju (razstavni katalog in 

vodnik)  
- Na pergamentu in papirju : Rokopisi in tiski iz mariborskih arhivov 
- Instrumentalna dediščina: Glasbila in glasbeni avtomati iz zbirke Narodnega muzeja 

Slovenije (Viri 14) 
- Klavir Andreja Bitenca (Andreasa Wittenza) : [muzejanke] 



 44 

- Zbirka glasbil in glasbenih avtomatov: Zgodovinske in umetnostne zbirke NMS 
- Umetnost za vsakdan : Slovensko modernistično steklo 
- Železnodobne zgodbe s stičišča svetov 
- Medieval stories from the crossroads (prevod kataloga) 
- Poti samurajev : japonsko orožje in bojevniška kultura na Slovenskem (katalog in vodnik 

razstave)  
- Prostozidarstvo na Slovenskem (zbornik referatov) 

 
Poleg njih pa tudi 50 drobnih tiskovin in 4 ponatisnili, v skupni nakladi 88.260 izvodov. S 
promocijskim gradivom redno oskrbujemo police v muzejih in galerijah, TICih, hotelih in 
hostlih, v javnih knjižnicah v Ljubljani in sosednjih občinah, na avtobusni postaji Ljubljana, v 
kinih in drugje. Priložnostne plakate distribuiramo po zainteresiranih ustanovah. S 
promocijskim gradivom pogosto sodelujemo na festivalih, sejmih, strokovnih srečanjih in 
drugih prireditvah.  
 
Obveščanje o dogodkih NMS vse bolj poteka prek spletnih napovednikov kulturnega 
dogajanja. Mnogi uporabniki za informacijami brskajo po Napovednik.com, Prireditve.info. tako 
se je v letu 2017 število uporabnikov povečalo na 215.655 (119) in ogledov na 325.837 (116). 
Ogledi z mobilnih naprav so se povečali kar za 60% in naredili skoraj 25% prometa na naši 
spletni strani. 
 
Pojavljanje na Facebooku smo profesionalizirali: naraščajo doseg, všečki in odzivi na objave, 
medtem ko večjega porasta novih sledilcev še ne zaznamo. Zaprli smo račun na Twitterju, saj 
je narava medija povsem drugačna in se v njem nismo več prepoznali. Z mesecem februarjem 
smo odprli račun na Instagramu, kjer z odlično fotografijo dosegamo dobre rezultate.  
 
Podatki: 

Facebook, 1. januar–31. december 2017 
Št. vseh objav: 404 
Št. novih všečkov strani: 503 
Št. vseh všečkov strani na dan 31. 12. 2017: 5.949 

Instagram, 1. februar–31. december 2017 (11 mesecev) 
Št. objav: 124 
Št. sledilcev na dan 31. 12. 2017: 661 

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

potrebi); 
 
Pri izvajanju programa dela nismo zaznali nedopustnih ali nepričakovanih posledic. 

 
 
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; 
 
Primerjava nekaterih segmentov opravljenega strokovnega dela v primerjavi z leti poprej 
prikazuje naslednja tabela. Poleg absolutnih vrednosti, so zanimive tudi primerjave indeksov 
gibanja, ki jih komentiramo: 

 

 

število 
 

2013 
 

2014 
 
2015 

 
2016 

 
2017 

  
13/14 

 
14/15 

 
15/16 

 
16/17 

inventariziranih 
predmetov  

2.913   3.822 2.867 1.415 2.557 131 75 49 180

evidentiranje 
gradiva 

5.848 2.876 4.923 5.099 1.675 49 171 104 33

rač. dokumen.  
muzealij 

10.395 7.678 2.925 5.584 5.989 74 38 191 107

kons.-rest. 
predmetov 

1.044 1.394 1.507 1.410 1.810 134 108 94 128
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- INVENTARIZIRANJE in EVIDENTIRANJE 
Kljub bogatim dolgoletnim izkušnjam, ki jih imajo kustosi NMS z matičnimi muzejskimi 
nalogami, se je ponovno pokazalo, kako težko je načrtovati delo z gradivom. Če v letu 2016 
predvidene inventarizacije nismo uspeli uresničiti (46), pa je bila le-ta v letu 2017 presežena 
(113) in tudi bistveno višja od lanske (180). Bliže načrtom je bilo evidentiranje (107), ki pa ga 
je bilo v primerjavi z letom poprej bistveno manj (33). Podatki zelo dobro odslikujejo dejstvo, 
da sta dejavnosti komplementarni oziroma se morajo kustosi med letom prilagajati: če je 
evidentiranja več zaradi tega posledično manj inventarizirajo.  
- RAČUNALNIŠKO DOKUMENTIRANJE  
Število vnosov še vedno narašča (107), domnevamo zato, ker vse hitreje poteka vrednotenje 
muzealij, morda tudi zaradi nove opreme, ki omogoča nemoteno delo. 
- KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE 
V primerjavi s programom dela smo nekaj manj predmetov konservirali (73), zato pa več 
restavrirali (130), kot smo načrtovali. Vzrok je v tem, ker se je med delom izkazalo, da je bilo 
treba za razstave predmete restavrirati in ne le konservirati, kot smo prvotno ocenjevali. Da so 
rezultati kljub temu dobri se kaže v primerjavi z letom 2016 (indeks 128). 
 
V obrazcu za poročilo niso zajeti podatki o reviziji zbirk.  Samo na Oddelku za arheologijo je 
bilo na primer obdelanih 5.852 inventariziranih in 2.000 neinventariziranih predmetov. Poleg 
tega je bilo  narisanih 531predmetov, inventariziranih 1.636 digitalnih posnetkov in 
161diapozitivov; vsi ti podatki so digitalizirani.  
Pomemben delež zavzema pri obveznostih strokovnih delavcev tudi delo s strankami oziroma 
strokovno javnostjo. Gre za svetovanja pri opredeljevanju predmetov dediščine, kar je visoko 
strokovno in časovno zahtevno delo, ki se delno odraža v bogati bibliografji zaposlenih NMS 
(Priloga). 
 
DEJAVNOST KNJIŽNICE NMS PRIKAZUJE NASLEDNJA TABELA: 

  

 
   

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

12/13 
 

13/14 
 

14/15 
 

15/16 
 

16/17 
akcesija 1.404 1.220 1.047 1.411 1.147 111 87 86 135 81
zapisi v 
COBISS 1.551

 
1.462 608 641

 
812 106

 
94 42

 
105 127

revizija 11.883 7.947 5.977 3.871 2.376 188 67 75 65 61

obisk 5.209 5.558 5.622 5.529 5.427 83 106 101 98 98

Izposoja   28.944 29.290 30.741 27.950 27.476 103 102 105 91 98

  
Specialna knjižnica je enakopraven in eden nosilnih oddelkov Narodnega muzeja Slovenije. 
Podatki dokazujejo, da smo z nadomestnima zaposlitvama preobrnili  neugoden položaj trend 
iz leta 2015 in tudi nadaljujemo z lastnimi dodatnimi sredstvi skrbeti za dotok nove literature. 
Obisk in izposoja sta ponovno nekoliko upadla, a to je posledica globalne digitalizacije, ki je 
vse bolj prisotna tudi pri načinu študija.(študenti so večina naših zunanjih uporabnikov). V 
inventarno knjigo je bilo vključenih  1.147 enot knjižnega gradiva (lani nekaj več, 1.411) in 
sicer 953 (1.084) monografij in  215 (316) naslovov periodike. Večina knjig je bila pridobljena z 
zamenjavo – 583 (650), 445 (616) publikacij smo prejeli v dar od posameznikov oz. inštitucij, 
136 (143) enot pa smo jih kupili.  Vodimo tudi elektronske kartoteke po posameznih 
inštitucijah,  s katerimi zamenjujemo publikacije. 
 
Izredno se je v letu 2018 okrepilo delo povezano z vzajemno knjižnično bazo COBISS, kamor  
smo prispevali 812 (641) novih zapisov (635 za monografije, 16 za serijske publikacije, 159 za 
članke in izvedena dela). Prevzetih in dopolnjenih z lokalnimi podatki je bilo 1643 (505) 
zapisov (1.582 za monografske publikacije in 61 za serijske publikacije), 2.376 (781) starejših 
zapisov v naši lokalni bazi je bilo popravljenih in dopolnjenih.  
 
V letu 2017 smo v knjižnici začeli z vrednotenjem knjižnega fonda in določili vrednost 11.556 
naslovov, kar je velik uspeh in dokaz, da sta se nova sodelavca, ki sta se v NMS zaposlila 
lani, odlično znašla in že prispevata k uspešnemu delu oddelka.  
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Vse novo pridobljeno gradivo in postopno sistematično tudi starejše, je bilo opremljeno z 
zaščitnimi nitkami in kodami, ki omogočajo avtomatizirano izposojo. Knjižno gradivo je bilo tudi 
ustrezno zaščiteno,  zanj je bilo narejenih 16 map (herbarij mape in mape s poklopci), 66 
ovitkov, očiščenih in restavriranih je bilo 20 vezav. Revizijsko pregledanih je bilo 6.280 (lani 
3.871) enot. 

 
Knjižnica pripravlja tudi manjše tematske razstave, v katerih je knjižnično gradivo ilustrirano s 
predmeti, ki jih prispevajo drugi oddelki NMS. V letu 2017 so bile tako predstavljene naslednje 
teme: 
- »Skodelico čaja, prosim«; 06. 01. – 28. 02. (Urša Pajk), 
- Jože Plečnik; 01. 03. – 30. 04. (Matej Hreščak/Urša Pajk), 
- Marija Terezija; 03. 05. – 30. 06. (Urša Pajk), 
- Knjige s čebelarsko tematiko v Knjižnici NMS; 5. 7 do 31. 8.  (Barbara Rogač), 
- 95 tez, ki so pretresle krščanstvo : ob 500-letnici reformacije; 4. 9.-31. 10. (Matej     
Hreščak), 
- »Sveže mleko – več kot pijača!?«; 03. – 30.11. (Urša Pajk), 
Ob koncu leta so zaposleni v Knjižnici pripravili tudi prodajna razstava izločenih dvojnic 
(Barbara Rogač in Matej Hreščak). 
 
 

OBISK NMS NA PREŠERNOVI IN METELKOVI TER NA GRADOVIH SNEŽNIK IN BLED PRIKAZUJE 
NASLEDNJA TABELA: 

 
 

 
Sodeč po številu obiskovalcev je za nami izjemno uspešno leto. Zanj so bile značilne razstave, ki 
smo jih pripravili na podlagi dolgoletnega študija in tudi v sodelovanju z drugimi tudi tujimi 
institucijami. To velja še posebej za obisk občasnih razstav na Prešernovi (121) in ponovni veliki 
rasti obiska pedagoških programov (172). Posebno pomembno je, da je bistveno večji obisk na 
Metelkovi, kjer se je povečal obisk razstav in muzejskih prireditev (137), če pa upoštevamo tudi vse 
obiskovalce strokovnih srečanj, je ta razlika še večja (13.160 oziroma indeks 172).  
Veliko rast obiska smo ponovno zabeležili na Blejskem gradu (121), ki je zagotovo pokazatelj 
gibanja turističnega obiska v Sloveniji.  
V letu 2017 je imel Narodni muzej Slovenije v uporabi tudi Pristave gradu Snežnik. Pomemben je 
podatek, da se kljub rednemu kulturnemu programu in možnosti skromnega okrepčila, kar smo 
skupaj z lokalnimi partnerji izvajali redno ob koncih tedna, obisk v gradu ni spremenil, muzej si je 
ogledalo celo nekaj obiskovalcev manj (2016 – 12.993, 2017 – 12.779, indeks 98). Zaradi vse bolj 
prepoznavnega 3-dnevnega sklopa prireditev, poimenovanem Plavajoči grad, pa si je grajski 
kompleks Snežnik ogledalo vendarle več obiskovalcev, tako iz Slovenije kot iz tujine (117). 

 

 2013 
 
2014 2015 

 
2016 

 
2017 

 
13/14 

 
14/15 

 
15/16 

 
16/17 

 
Prešernova 31.719 

 
29.814 29.004 

 
33.122 

 
38.608 

 
94 

 
97 

 
114 121 

 
Metelkova 19.104 

 
18.646 7.858 

 
7.634 

 
10.441 

 
98 

 
42 

 
97 137 

Andragoška 
dejav. 4.110 

 
 

2.658 2.041 

 
 

1.786 

 
 

2.770 

 
 

65 

 
 

77 

 
 

88 155 
Pedagoška 
dejav. 9.145 

 
   11.233 6.859 

 
8.026 

 
8.403 

 
123 

 
61 

 
117 105 

 
Skupaj 64.078 

 
   62.351 45.762 

 
50.568 

 
62.941 

 
97 

 
73 

 
111 124 

 
Grad 
Snežnik 

 
 

15.274 

 
 

   18.646 

 
 

28.344 

 
 

24.049 

 
 

28.197 

 
 

122 

 
 
152 

 
 

85 117 

Blejski grad 265.374 
 

283.398 364.609 
 

440.722 
 

559.040 
 

107 
 

129 
 

121 127 
Skupaj 
brez Bleda 79.352 

 
80.997 74.106 

 
74.617 

 
91.138 

 
102 

 
91 

 
101 122 

 z Bledom 329.452 
 

345.749 438.715 515.339 
 

650.178 
 

108 
 

127 
 

117 126 
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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; 

 
Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja si pomagamo s primerjavo rezultatov iz 
Finančnega poročilo NMS Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v 
EUR. Komentiramo odstopanja, večja od 10 odstotnih točk v realizaciji med letoma 2017 in 2016. 

 
PRIMERJAVA REALIZACIJA 2017/REALIZACIJA 2016 
 
PRIHODKI        110,97 
 

PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE   109,46 
 Ministrstvo za kulturo    103,58  

Druga ministrstva    123,60 
Povečan prihodek je posledica raziskovalnih projektov, ki jih financira Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport. Nominalno gre za povečanje za 253.805 EUR. 
 
  DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA   11,11 
Muzej v letu 2017 ni izvajal programa javnih del. 
 
  DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DELAVNOSTI JAVNE SLUŽBE  133,45 
   prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova javne službe 147,41 
    vstopnice       154,67 
    arheološke raziskave, konservatorska in restavratorska dela 254,36 
 Drugi prihodki so se povečali zaradi večjega števila obiskovalcev, izdelav muzejskih replik in 
izvajanja raziskav za zunanje naročnike (Center za preventivno arheologijo). Nominalno gre za 
povečanje za 144.482 EUR.  
 
  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 134,61  
Povečanje na vseh spremljanih segmentih: 

organizacija prireditev  136,49  
prodaja razglednic  141,73,  
komisijska prodaja  129,09 
najemnine, zakupnine 152,61 

je rezultat okrepljenega dela na promociji in trženju naših dejavnosti ter seveda odlične turistične 
sezone in zaradi tega večjega števila obiskovalcev.  

 
 
ODHODKI       109,21 
 
 ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE  109,07 
 
 
PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 103,10 
 
  Zaposleni, ki jih financira Ministrstvo za kulturo   104,61 
   regres za letni dopust     119,14 
Povečanje zaradi spremembe v višini izplačila. 
 
   povračila in nadomestila    126,63 
Več bolniške odsotnosti (nega, ena daljša odsotnost). 
 
   prispevki za socialno varnost    110,35 
    premija dodatnega pokojninskega zavarovanja  354,66 
Posledica spremenjene zakonodaje (ZUJF). 
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  Zaposleni, ki so financirani iz drugih virov                   88,58 
Posledica izpada programa javnih del.  
 
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 128,48 
 
  Programski materialni stroški     148,00 
 
C.1. Splošni stroški delovanja       108,18 
 Pisarniški in splošni material in storitve     155,02 
  čistilni material in storitve     138,04 
Povečanje je posledica večje porabe materiala zaradi večjega obiska in upokojitve vzdrževalke, kar 
je bilo nadomeščeno z zunanjim izvajalcem.  
 
  storitve varovanja zgradb in prostorov    174,79 
Posledica izvajanja zahtev iz Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja. 
 
 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   108,52 
  poraba kuriv in stroški ogrevanja, poraba druge energije  110,88 
Ogrevanje prostorov v Pristavah gradu Snežnik za potrebe prireditev ob koncu tedna. 
 
 Tekoče vzdrževanje         76,87 
  zavarovalne premije        81,32 
  zavarovanje arh. gradiva, muzejskih eksponatov    47,25 
Izdatki so odvisni od vrednosti izposojenih eksponatov na razstavah, nominalne razlike so majhne 
(287 EUR in 890 EUR). 
 
 Najemnine in zakupnine      115,79 
Dodaten avtomat za vodo. 
 
C.2. Programski materialni stroški      148,00 

I. sklop         106,22 
Pisarniški in splošni material in storitve     114,86 
 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura   179,08 

Nabava strokovne literature je nujna za delovanje knjižnice, ki je eden od temeljnih oddelkov 
muzeja. 

 
 računalniške storitve        63,75 

Strošek je bil manjši, ker nismo prešli na uporabo sistema Galis. 
 

 drugi splošni material in storitve     120,17 
Stroški so se povečali zaradi dodatnega dela na promociji muzeja.  

 
Posebni material in storitve      124,41 
 zdravniški pregledi zaposlenih       55,03 

Opravljamo jih ciklično in ob prvih zaposlitvah, česar je bilo v letu 2017 manj. 
 
  knjige        150,20 
  laboratorijski materiali      119,00 
  drobno orodje in naprave     135,38 

Povečanje izdatka je posledica večjega obsega restavratorskih del in novih zaposlenih na oddelku. 
 
 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije     90,00 
  telefon, teleks, faks, elektronska pošta      86,03 

Stroški se znižujejo zaradi selitve komunikacij v cenejše, IT okolje. 
 
 Prevozni stroški in storitve      161,29 
  goriva         161,29 

Muzej deluje zdaj že na 5 lokacijah od katerih so 3 (Bled, grad Snežnik, Pivka) od Ljubljane 
oddaljene več kot 50km. 
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 Izdatki za službeno potovanje      123,73 
  hotelske in restavracijske storitve v državi in tujini  145,43 
  stroški prevoza v državi in tujini     138,95 
  drugi izdatki za službena potovanja      26,55 

Udeležbe strokovnih delavcev na mednarodnih strokovnih srečanjih in sodelovanje s sorodnimi 
institucijami. Tega sodelovanja je bilo več, a je bilo predvideno v letnem programu. Manj je bilo 
drugih izdatkov, na primer vizumov za bivanje. 

 
Drugi operativni odhodki      106,64 
 plačila avtorskih honorarjev (zunanji)      74,68 

Bilo manj potreb po prevodih in sodelovanju z zunanjimi avtorji.  
 
  plačilo dela preko študentskega servisa    112,27 

Vzrok za večje potrebe so daljši odpiralni čas muzeja.  
 
  sejnine in pripadajoča povračila stroškov   175,07 

Večje število sej. Minimalna nominalna razlika (232 EUR) 
 
  izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih   132,15 

Zaradi številnih sprememb v zakonodaji je bilo več udeležb na strokovnih usposabljanjih in 
seminarjih. 

 
  plačila bančnih storitev      161,33 

Veliko naročanja se je preneslo na splet, kjer se plačuje s pomočjo bančne kartice, banke pa za 
to obračunavajo provizijo.  

 
  

 II. sklop         234,62 
Pisarniški in splošni material in storitve     172,72 

  založniške in tiskarske storitve     147,02 
  stroški prevajalskih storitev     273,62 
  stroški oglaševalskih storitev     285,38 

Posebni material in storitve       418,18 
Stroški so povečani zaradi upoštevanja stroškov razstave Prostozidarstvo na Slovenskem, ki je bila 
načrtovana za konec leta 2016, izvedena pa na začetku leta 2017. 
 
 Drugi operativni odhodki      116,00 
  plačila avtorskih honorarjev (zunanji)      36,24 
  plačilo za delo preko študentskega servisa   246,81 
Vzrok za povečanje so razstave, ki so zahtevale dodatne informatorje (Arheomuzika) in 
Prostozidarstvo na Slovenskem iz programa leta 2016. 
 
  
C.3. Za projekte (financirani iz drugih virov)       63,97 
 Posebni material in storitve      203,02 
 Prevozni stroški in storitve        34,97 
 Izdatki za službeno potovanje        65,62 
 Drugi operativni odhodki        26,03 
Sredstva razporejajo vodje posameznih projektov, odhodki pred vsem so odvisni od prioritet, ki se 
razvijejo ob raziskovalnem delu (npr. sodelovanje na mednarodnih srečanjih).  
 
INVESTICIJSKI ODHODKI          80,30   
Plan ni bil realiziran v celoti, nominalno pa so bila za investicije kljub temu namenjena sredstva v 
višini 261.026 EUR, za 8.272 EUR več kot leto poprej.  
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 ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV  113,76 
Ker se je povečal prihodek (134,61) je temu sledil tudi odhodek. Nominalna razlika med prihodki in 
odhodki je + 144.395 EUR. 
 
 Plače, prispevki delodajalca in drugi izdatki zaposlenim   119,45 
Povečanje je posledica napredovanj in dodatnih plačil za povečan obseg dela.  
 
 Izdatki za blago in storitve      108,29 
  pisarniški in splošni material in storitve    238,89 
Gre za izredno majhna sredstva za pisarniški material v vrednosti 129 EUR. 
 
  komunikacije       117,91 

drugi operativni odhodki     114,24 
Zaradi povečanega prometa je bilo več komuniciranja z dobavitelji. 
 
  izdatki za službeno potovanje        89,61 
Pokrivajo periodične prihode blagajničarke iz Bleda v Ljubljano, ki jih je bilo v letu 2017 nekaj manj. 
 
    
Nominalna razlika med prihodki in odhodki za celotno poslovanje zanaša za leto 2017  
+72.816 EUR. 
  
 
8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora posrednega uporabnika; 

 
 

IZJAVA O OCENI DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA  

v / na  (naziv proračunskega uporabnika) 

 NARODNI MUZEJ SLOVENIJE 

(sedež proračunskega uporabnika, šifra in matična številka) 

 PREŠERNOVA 20, 1000 LJUBLJANA 

Šifra:  37672  
Matična številka:  5055482  

Podpisana se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in 
notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da 
obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna. 

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o 
doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na sprejemljivi ravni. 
Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv 
določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje pravočasno, učinkovito in gospodarno. V 
register tveganj smo vnesli zadnjo spremembo 16. junija 2014. Posodobili smo opise tveganj v treh skupinah: tveganja 
v zvezi z nasprotjem interesov, tveganja v zvezi z javnimi naročili in drugimi oblikami nakupa ali najema, tveganja v 
zvezi s specifiko poslanstva institucije. Ugotavljamo, da so v vseh skupinah verjetnosti tveganj sicer majhne, vendar so 
posledice lahko tudi večje. Zlasti opozarjamo na tveganja v zvezi s specifiko poslanstva institucije.  
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v  

 NARODNEM MUZEJU SLOVENIJE 

Oceno podajam  na podlagi samoocenitvenega vprašalnika. Posamezni elementi tveganj so definirani s stopnjami od 
a do d, ki so ovrednotene s točkami: a=5, b=4, c=3, d=2, e=1. Izračunane vrednosti so v izjavi ovrednotene: na 
celotnem poslovanju 4,50 – 5; na pretežnem delu poslovanja 3,50 – 4,49, na posameznih področjih poslovanja 2,50 
– 3,49, še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi 1,50 – 2,49, še ni vzpostavljeno 0 – 1,49. 
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V NARODNEM MUZEJU SLOVENIJE 

 je vzpostavljen(o): 

1. primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti, v označeno polje vpišite  X): 

a) na celotnem poslovanju,  
X 

(4,8) 

b) na pretežnem delu poslovanja,    

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   

2. upravljanje s tveganji: 

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni  indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere 
samo eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,  x (5)  

b) na pretežnem delu poslovanja,   

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi 
(predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,  
x 

(4,86) 

b) na pretežnem delu poslovanja,    

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,   

e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo 
tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti:  

a) na celotnem poslovanju,    

b) na pretežnem delu poslovanja,  
x 

(4,33) 

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):  

a) na celotnem poslovanju,  x (5)  

b) na pretežnem delu poslovanja,    

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   



 52 

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko 
službo (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):  

a) na celotnem poslovanju,  
x 

(4,75) 

b) na pretežnem delu poslovanja,    

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.   

V letu 2015 (leto, na katerega se Izjava nanaša)  smo na področju notranjega nadzora izvedli naslednje 
pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave): 

Z načrtovanimi izboljšavami, ki smo jih na tem mestu navedli v preteklem letu smo se ravnali skladno s sprejetima  
Načrtom integritete in aktom o preprečevanju korupcije v NMS ter Pravilnikom o ukrepih delodajalca NMS za zaščito 
delavcev pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu, ki smo ga v zadnjem letu posodobili. 
Ker se zavedamo, da so interni dokumenti praviloma vzor za pripravo aktov v drugih slovenskih muzejih je zelo 
pomembno, da te dokumente pripravljamo z največjo možno mero strokovnosti (g. Miro Vute, pomočnik direktorice 
za splošne zadeve, dr. Alenka Miškec, skrbnica načrta integritete NMS in zunanji strokovnjaki za specifična 
področja) in odgovornostjo. 
Največje tveganje za koruptivna ravnanja ostajajo neinventarizirani in neovrednoteni muzejski predmeti, katerih število 
pa se iz leta v leto manjša. 
V obravnavi so trenutno naslednji interni akti:  

- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov 
- Krovna politika varovanja 
- Pravilnik o notranjem redu 
- Pravilnik o organiziranosti varnostne službe 
- Interni akt o ustanovitvi organizirane službe varovanja 
- Pravilnik o oznakah, delovni obleki in opremi 
- Pravilnik o pripravljenost za delo izven delovnega časa 
- Varnostna politika postopkov v primeru varnostnega incidenta 
- Pravilnik o uporabi in varovanju ključev in pristopnih kartic 
- Pravilnik o izvajanju videonadzora 
- Pravilnik o gibanju na območju knjižnice 
- Pravilnik o gibanju na območju Numizmatičnega kabineta 
- Pravilnik o izvajanju prevozov kulturne dediščine in prenosov gotovine 

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne 
obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo 
obvladovanje): 

Na področju primarnega muzejskega dela skrb usmerjamo v dejavnosti, ki niso nikoli zaključene in se stalno 
dopolnjujejo:  

 zagotavljanje varnosti razstavljenim in shranjenim muzealijam, bibliotečnemu gradivu in prodajnim artiklom; 
             vgradnja dodatnih naprav za tehnično varovanje, 

 diskriminacija obiskovalcev (neprimeren dostop gibalno oviranim, kljub dvigalu). 
Spremljanje in evidentiranje finančnih aktivnosti: 

 občasna usmerjena zunanja finančna revizija po vsebinskih sklopih. 

 

 mag. Barbara Ravnik  

Podpis: 

Datum podpisa odgovorne osebe: 

 11. 2. 2018 
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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; 
 
Doseženi so bili vsi zastavljeni cilji z izjemo publikacije Uresničene sanje (Viri 15), pri kateri se 
je izid zavlekel zaradi obsežnega dodatnega gradiva, ki ga je moral avtor pregledati in 
upoštevati. Publikacija bo natisnjena v drugem četrtletju leta 2018. 
 
Prav tako zamujamo s prehodom (prenosom vsebin) na novo spletno stran NMS, kar bo 
opravljeno do 30. 4. 2018. 

 
 
 
10. Ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem na 

gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora in 
podobno. 
 
Že v letu 2016 smo na tem mestu izpostavili izobraževanja, ki jih pripravlja NMS, za 
zainteresirano javnost v obliki predavanj že tradicionalno, vse več pa imamo tudi  posebnih 
seminarjev s področja internega muzejskega dela, na primer za lokalne turistične vodnike, 
pred vsem pa raste zanimanje za Muzeokurz, namenjen mlajšim diplomantom, ki bodo morda 
v prihodnosti naši kolegi. Potekali so pogovori z Ministrstvom za kulturo, ki so našo tovrstno 
matično dejavnost nadgradili z prenosom naloge izobraževanja za strokovni izpit za kustose z 
letom 2018 na NMS.  
Najočitnejša sinergija, ki jo ustvarja muzej je seveda povezava s turistično dejavnostjo Bleda, 
Loške doline in Ljubljane. Za leto tako ključen povečan obisk tujih turistov v Sloveniji se je 
odrazil seveda tudi na obisku muzeja; je pa na tem področju naloga, ki smo si jo zadali skupaj 
s turističnimi delavci, podaljšanje časa, ki ga tujci preživijo v Sloveniji, kar lahko dosežemo s 
privlačnimi razstavami in bogatim obrazstavnim programom.  
Vzporedno z rastjo obiska raste tudi promet v muzejski trgovini, kjer je politika izbire artiklov 
muzeja naklonjena lokalnim izdelovalcem promocijskih izdelkov in turističnih spominkov, od 
katerih jih je že precej oblikovanih na predlog ter s pomočjo naših predlog in nasvetov.  

 
 

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

Narodni muzej Slovenije se že nekaj let sooča z menjavo generacij svojih zaposlenih. V letu 
2017 sta se upokojili dve delavki, ena v III. in druga polovično v V. tarifni skupini. Pri tem smo 
lahko izvedli manjšo organizacijsko spremembo: muzej je za nemoteno delovanje zelo 
odvisen od študentskega dela. Študenti delajo na blagajni, v pedagoški službi in informirajo 
obiskovalce na stalnih in občasnih razstavah. Da bi delež študentskega dela zmanjšali, kar je 
muzeju priporočil tudi svet zavoda,  smo z upokojitvijo sodelavke sproščeno delovna mesta z 
vzdrževanja prenesli na Oddelek za muzejsko pedagogiko, delavko v sprejemni službi pa z 
muzejskim tehnikom, s čimer smo zmanjšali strošek grafičnega oblikovanja za manjše 
publikacije, kar zdaj lahko hitro opravimo sami.  

V letu 2017 muzej ni uspel pridobiti možnosti za zaposlitev oseb prek programa javnih del. 
Sredstva ki bi jih sicer morali nameniti sofinancirati smo preusmerili v plačilo dodatne vodnice, 
zaposlene za določen čas, ki ima tudi opravljeno usposabljanje za varnostnico.  

Večjih investicijskih vlaganj v muzeju ni bilo, z izjemo popravila stropa v gledališki sobi gradu 
Snežnik. 

 
                                                                        Podpis direktorja in žig: 
                                                                    
 
 
V Ljubljani, dne 11. 2. 2018 
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Priloga: Bibliografija zaposlenih v Narodnem muzeju Slovenije za leto 2017 

 
 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 
 
1.01 Izvirni znanstveni članek 
1. DULAR, Anja. Raziskovanje provenience knjig. Argo, ISSN 0570-8869, 2017, [Letn.] 60, [št.] 1, str. 
76-[87], ilustr. [COBISS.SI-ID 9727328]  

2. KOS, Peter. Ajdovščina (Castra) - novčne najdbe iz naselbinskih plasti zunaj obzidja : pomen 
novcev za interpretacijo najdišča = Ajdovščina (Castra) - coin finds from the extra muros settlement : 
the significance of the coins for the interpretation of the site. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 
2017, [Št.] 68, str. 295-323, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 41717293]  

3. LAZAR, Tomaž. Oborožitev slovenskih dežel v začetku 16. stoletja : münchenski rokopis Cod.icon 
222. Zgodovinski časopis, ISSN 0350-5774, 2017, letn. 71, št. 1/2, str. 106-162, ilustr. [COBISS.SI-ID 
9674848]  

4. LAZAR, Tomaž (avtor, fotograf). The Slovenian lands as the armed frontier of the Holy Roman 
Empire. Fasciculi archaeologiae historicae, ISSN 0860-0007, 2017, fasc. 30, str. 59-72, ilustr. 
http://rcin.org.pl/Content/63760/WA308_83465_PIII348_The-Slovenian-Lands_I.pdf. [COBISS.SI-ID 
9784672]  

5. LAZAR, Tomaž (avtor, fotograf), NEČEMER, Marijan. Historical methods of sword repair. The 
journal of the Arms & Armour Society, ISSN 0004-2439, 2017, vol. 22, no. 3, str. 113-129, ilustr. 
[COBISS.SI-ID 9561184]  

6. MENART, Eva, JOVANOVSKI, Vasko, HOČEVAR, Samo B. Novel hydrazinium polyacrylate-based 
electrochemical gas sensor for formaldehyde. Sensors and actuators. B, Chemical, ISSN 0925-4005. 
[Print ed.], Jan. 2017, vol. 238, str. 71-75. http://ac.els-cdn.com/S0925400516310772/1-s2.0-
S0925400516310772-main. pdf?_tid=1debcbfa-54c6-11e6-9148-
00000aab0f26&acdnat=1469712236_ae7272aae0421d2e7624c3a63d480cfb, doi: 
10.1016/j.snb.2016.07.042. [COBISS.SI-ID 5949210]  

7. NABERGOJ, Tomaž. The Slovenian territory as a borderland in the Middle Ages. Fasciculi 
archaeologiae historicae, ISSN 0860-0007, 2017, fasc. 30, str. 109-130, ilustr. 
http://rcin.org.pl/Content/63764/WA308_83469_PIII348_The-Slovenian-Territ_I.pdf. [COBISS.SI-ID 
9782112]  

8. PAVLOVIČ, Daša. Začetki zgodnjeslovanske poselitve Prekmurja = Beginnings of the Early Slavic 
settlement in the Prekmurje region, Slovenia. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2017, [Št.] 68, str. 
349-386, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 41718061]  

9. ŠMUC, Andrej, DOLENEC, Matej, KIKELJ, Martina L., LUX, Judita, PFLAUM, Miran, ŠEME, Blaž, 
ŽUPANEK, Bernarda, GALE, Luka, KRAMAR, Sabina. Variety of black and white limestone tesserae 
used in ancient mosaics in Slovenia. Archaeometry, ISSN 0003-813X. [Tiskana izd.], 2017, vol. 59, 
iss. 2, str. 205-221, doi: 10.1111/arcm.12250. [COBISS.SI-ID 1269086]  

10. TRATNIK, Vesna, ŽERJAL, Tina. Ajdovščina (Castra) : poselitev zunaj obzidja = Ajdovščina 
(Castra) : the extra muros settlement. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2017, [Št.] 68, str. 245-
294, zvd., ilustr. [COBISS.SI-ID 41713709]  

11. ZIDARIČ, Tanja, JOVANOVSKI, Vasko, MENART, Eva, ZORKO, Milena, KOLAR, Mitja, VEBER, 
Marjan, HOČEVAR, Samo B. Multi-pulse galvanostatic preparation of nanostructured bismuth film 
electrode for trace metal detection. Sensors and actuators. B, Chemical, ISSN 0925-4005. [Print ed.], 
Jun. 2017, vol. 245, str. 720-725. http://ac.els-cdn.com/S0925400517301697/1-s2.0-
S0925400517301697-main. pdf?_tid=7d3f0a0a-7cf6-11e7-b534-
00000aacb35d&acdnat=1502278556_6096f3fab4ccff5a3cd67fa33e95c1a1, doi: 
10.1016/j.snb.2017.01.162. [COBISS.SI-ID 6198298]  
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1.04 Strokovni članek 
12. DULAR, Anja. Hieronim Megiser. SLO, ISSN 2350-4641, nov. 2017, št. 16, str. 34-37, ilustr. 
[COBISS.SI-ID 9769824]  

13. FIRST, Blaženka. Mirko Kambič in njegovo sodelovanje z Narodnim muzejem Slovenije. Argo, 
ISSN 0570-8869, 2017, [Letn.] 60, [št.] 1, str. 22-25, portret. [COBISS.SI-ID 9727072]  

14. LAZAR, Tomaž. Oboroženi jugovzhod habsburškega imperija. SLO, ISSN 2350-4641, sep. 2017, 
št. 15, str. 30-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 9710432]  

15. PAJK, Urša. Egipt v sliki in besedi. Argo, ISSN 0570-8869, 2017, [Letn.] 60, [št.] 1, str. 104-106, 
ilustr. [COBISS.SI-ID 9727840]  

16. TURK, Peter. Škocjan z okolico v najstarejših obdobjih človekove poselitve. Proteus, ISSN 0033-
1805, mar., apr., maj 2017, letn. 79, št. 7/9, str. 307-314, ilustr. [COBISS.SI-ID 64878690]  

17. TURK, Peter. Zaklad iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu. SLO, ISSN 2350-4641, sep. 2017, št. 
15, str. 14-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 9710176]  

 

1.05 Poljudni članek 
18. PAJK, Urša. Počitnice na ekološki način. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, sep. 2017, letn. 49, št. 9, 
str. 46-47, ilustr. [COBISS.SI-ID 9701984]  

19. PAJK, Urša. Pregrešni napitek, poln skušnjav. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, apr. 2017, letn. 49, 
št. 4, str. 50-51, ilustr. [COBISS.SI-ID 9616736]  

20. PAJK, Urša. Sadno zelenjavna moč v kozarcu soka. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, nov. 2017, 
letn. 49, št. 11, str. 48-49, ilustr. [COBISS.SI-ID 9740896]  

21. PAJK, Urša. Šarmantna dolina v Kamniško-Savinjskih Alpah. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, okt. 
2017, letn. 49, št. 10, str. 54-55, ilustr. [COBISS.SI-ID 9714016]  

22. PAJK, Urša. Škocjanske jame : podzemni dragulj krasa. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, jun. 
2017, letn. 49, št. 6, str. 50-51, ilustr. [COBISS.SI-ID 9658464]  

23. PAJK, Urša. Topel in krepčilen lonček čaja. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, jan. 2017, letn. 49, št. 
1, str. 50-51, ilustr. [COBISS.SI-ID 9411680]  

24. PAJK, Urša. Tri nepozabne alpske lepotice. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, jul. 2017, letn. 49, št. 
7, str. 50-51, ilustr. [COBISS.SI-ID 9678432]  

25. PAJK, Urša. Veličastna in mogočna vodna telesa. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, feb. 2017, letn. 
49, št. 2, str. 50-51, ilustr. [COBISS.SI-ID 9548896]  

26. PAJK, Urša. Bi izbrali zelje, cvetačo ali ohrovt?. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, mar. 2017, letn. 
49, št. 3, str. 48-49, ilustr. [COBISS.SI-ID 9548640]  

27. PAJK, Urša. Drevo zaščite, kozji poganjki in rakitovje. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, maj 2017, 
letn. 49, št. 5, str. 50-51, ilustr. [COBISS.SI-ID 9658208]  

28. PAJK, Urša. Kamelji zob, mati vseh semen in super hrana. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, dec. 
2017, letn. 49, št. 12, str. 52-53, ilustr. [COBISS.SI-ID 9764704]  

 



 56 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) 
29. BREZNIK, Andreja. Še več obiska šolskih skupin v muzejih! : dejavniki, ki vplivajo na obisk šol na 
primeru razstav Narodnega muzeja Slovenije. V: KRAPŠE, Štefan (ur.). Šola in muzeji : e-zbornik. 
Nova Gorica: Educa, 2017, str. 185-196, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 9710688]  

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 
30. KARO, Špela, KNIFIC, Timotej, MLEKUŽ, Dimitrij, MUŠIČ, Branko, LAVRIČ, Maja. The Gradišče 
above Bašelj archaeological site. V: SEKELJ IVANČAN, Tajana (ur.). Srednjovjekovna naselja u 
svjetlu arheoloških izvora = [Mediaeval settlements in the light of archaeological sources] : zbornik 
radova drugog međunarodnog znanstvenog skupa srednjovjekovne arheologije Instituta za 
arheologiju, Zagreb, 2. - 3. lipnja 2015, (Zbornik Instituta za arheologiju, Vol. 6). Zagreb: Institut za 
arheologiju, 2017, str. 167-196, zvd., ilustr. http://www.iarh.hr/media/arhiva/ZIA6E.pdf. [COBISS.SI-ID 
64892002]  

31. KOS, Mateja. Problemi interpretacije nacionalne dediščine = Problems of interpreting national 
heritage. V: 1. mednarodni kongres slovenskih muzealcev SMD - SMS - ICOM, Gledališče Tartini, 
Piran. TERČON, Nadja (ur.), PERKO, Verena (ur.), JURI, Franco. Muzeji, dediščina in kulturna krajina 
: zbornik = Museums, heritage and cultural landscape : acta. Radovljica: SMD - Slovensko muzejsko 
društvo: = Slovenian Museum Association; [Ljubljana]: SMS - Skupnost muzejev Slovenije: = 
Slovenian Museum Confederation; [Celje]: ICOM Slovenija: = ICOM Slovenia, 2017, str. 97-106. 
[COBISS.SI-ID 9763936]  

32. MIŠKEC, Alenka. Monetary circulation in Istria in antiquity : the first and second centuries AD. V: 
DEMICHELI, Dino (ur.). Illyrica antiqua : in honorem Duje Rendić-Miočević : proceedings of the 
international conference, Šibenik, 12th-15th September 2013. Zagreb: Department of Archaeology, 
Faculty of Humanities and Social Sciences, University, 2017, str. 449-456, graf. prikazi, doi: 
10.17234/Illyrica Antiqua.2.32. [COBISS.SI-ID 9740640]  

33. PAVLOVIČ, Daša (avtor, prevajalec). Peeking into Early Medieval kitchens : functionality and 
appearance of the sunken features from the site Nova Tabla by Murska Sobota (Slovenia). V: SEKELJ 
IVANČAN, Tajana (ur.). Srednjovjekovna naselja u svjetlu arheoloških izvora = [Mediaeval settlements 
in the light of archaeological sources] : zbornik radova drugog međunarodnog znanstvenog skupa 
srednjovjekovne arheologije Instituta za arheologiju, Zagreb, 2. - 3. lipnja 2015, (Zbornik Instituta za 
arheologiju, Vol. 6). Zagreb: Institut za arheologiju, 2017, str. 27-48, ilustr. 
http://www.iarh.hr/media/arhiva/ZIA6E.pdf. [COBISS.SI-ID 9761888]  

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 
34. DULAR, Anja. Katero knjigo proglasiti za kulturni spomenik?. V: VIDEC, Andreja (ur.). Zbornik 
referatov. Celje: Osrednja knjižnica, 2017, str. 11-15. [COBISS.SI-ID 9769568]  

35. KNEZ, Darko. Trapist, žara in srce : razstaviti ali ne?. V: KOLAR OSVALD, Darinka (ur.), 
PETRUŠA-ŠTRUKELJ, Elizabeta (ur.). Etika v muzejih : ravnanje z ostanki živih organizmov : zbornik 
prispevkov, (Muzejska knjižnica, ISSN 2232-6359, 11). Radovljica: Slovensko muzejsko društvo; 
Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija, Muzej slovenske policije, 2017, 
str. 58-67, ilustr. http://www.smd-drustvo.si/Arhiv%20dokumentov/1%20Muzeoforum/etika-v-
muzejih.pdf, http://www.smd-
drustvo.si/Arhiv%20dokumentov/1%20Muzeoforum/zbornik_angleskih_povzetkov_13.12.17.pdf. 
[COBISS.SI-ID 9784928]  

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 
36. KOS, Mateja, RUDOLF, Saša. Ceramics and tradition. V: Ceramic values : can ceramics make a 
difference?. [S. l.: s. n., 2017], str. 18. [COBISS.SI-ID 9764448]  
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37. NABERGOJ, Tomaž. Holding a medieval sword : what feelings, what emotions, what beliefs!?. V: 
Senses, emotions & the affective turn : recent perspectives and new challenges in cultural history. 
Umeå: International Society for Cultural History, 2017, str. 32. 
http://www.trippus.se/eventus/userfiles/83635.pdf. [COBISS.SI-ID 9703008]  

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci 
38. DEGRIGNY, Christian, NEMEČEK, Nataša (avtor, fotograf), MENART, Eva. Oleco - elektrolitski 
svinčnik za lokalno odstranjevanje korozijskih produktov. Konservator-restavrator, ISSN 1854-5289, 
2017, str. 87, 136, ilustr. [COBISS.SI-ID 9781600]  

39. JESENOVEC, Damjan (avtor, fotograf), NEMEČEK, Nataša. Zaplinjanje z argonom v Narodnem 
muzeju Slovenije. Konservator-restavrator, ISSN 1854-5289, 2017, str. 32-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 
9668448]  

40. LAHARNAR, Boštjan, LOZIĆ, Edisa, ŠTULAR, Benjamin, KUSETIČ, Jure. Sondiranje arheoloških 
znakov pred Gradiščem nad Knežakom. V: DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija 
v letu 2016 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2017, 
str. 27, risba. http://www.arheologija.si/documents/pdf/arheologija-v-letu-2016.pdf. [COBISS.SI-ID 
41871661]  

41. LANGUS, Irma (avtor, fotograf). Konserviranje-restavriranje zbirke glasbil : dileme ob pianinu 
Bojana Adamiča. Konservator-restavrator, ISSN 1854-5289, 2017, str. 74, 131-132, ilustr. 
[COBISS.SI-ID 9674080]  

42. NEMEČEK, Nataša (avtor, fotograf). Japonski lak uruši na kovinskih nosilcih. Konservator-
restavrator, ISSN 1854-5289, 2017, str. 84, 135, ilustr. [COBISS.SI-ID 9674336]  

43. TERŽAN, Biba, BORGNA, Elisabetta, TURK, Peter. Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu. 
Katalogi in monografije 42, Ljubljana 2016. V: DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). 
Arheologija v letu 2016 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko 
društvo, 2017, str. 50, ilustr. http://www.arheologija.si/documents/pdf/arheologija-v-letu-2016.pdf. 
[COBISS.SI-ID 63806050]  

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 
44. DULAR, Anja. The Ljubljana bookbinders of the sixteenth and seventeenth centuries. V: GOLOB, 
Nataša (ur.), VODOPIVEC, Jedert (ur.). Bookbindings : theoretical approaches and practical solutions, 
(Bibliologia, 45). Turnhout: Brepols, cop. 2017, str. 51-66, ilustr. [COBISS.SI-ID 9784416]  

45. KAJFEŽ, Tomislav. Glasnika iz dežele mrtvih. V: MIŠKEC, Alenka (ur.), et al. Preteklost pod 
mikroskopom : naravoslovne raziskave v muzeju. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2017, str. 133-
138, ilustr. [COBISS.SI-ID 9733216]  

46. KOS, Mateja. Keramika. V: LAZAR, Tomaž (ur.), LAZAR, Tomaž. Poti samurajev : japonsko orožje 
in bojevniška kultura na Slovenskem : [Narodni muzej Slovenije - Metelkova, 30. 5.-5. 11. 2017]. 
Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, cop. 2017, str. 149-156. [COBISS.SI-ID 9676128]  

47. KOS, Mateja. Secesijsko steklo - nove forma, stare tehnike. V: GERM, Tine (ur.), KAVČIČ, Nataša 
(ur.). Litterae pictae : scripta varia in honorem Nataša Golob septuagesimum annum feliciter 
complentis. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017, str. 153-165, ilustr. 
[COBISS.SI-ID 516174719]  

48. KOS, Mateja, ŠMIT, Žiga. Namizna posoda po angleški modi. V: MIŠKEC, Alenka (ur.), et al. 
Preteklost pod mikroskopom : naravoslovne raziskave v muzeju. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 
2017, str. 84-88, ilustr. [COBISS.SI-ID 9729632]  
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49. KOS, Mateja, ŠMIT, Žiga. Prestižno beneško steklo ali domač izdelek?. V: MIŠKEC, Alenka (ur.), 
et al. Preteklost pod mikroskopom : naravoslovne raziskave v muzeju. Ljubljana: Narodni muzej 
Slovenije, 2017, str. 121-126, ilustr. [COBISS.SI-ID 9731168]  

50. LANGUS, Irma. Glasbila : konserviranje - restavriranje in hranjenje zbirke v Narodnem muzeju 
Slovenije = Musical instruments : conservation and restoration of the collection kept in the National 
museum of Slovenia. V: KNEZ, Darko. Instrumentalna dediščina : glasbila in glasbeni avtomati iz 
zbirke Narodnega muzeja Slovenije = Instrumental heritage : musical instruments and music machines 
from the collection of the National Museum of Slovenia, (Viri, 14). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 
2017, str. 274-301, ilustr. [COBISS.SI-ID 9761376]  

51. LAZAR, Tomaž. Orožje in bojna oprema. V: LAZAR, Tomaž (ur.), LAZAR, Tomaž. Poti samurajev : 
japonsko orožje in bojevniška kultura na Slovenskem : [Narodni muzej Slovenije - Metelkova, 30. 5.-5. 
11. 2017]. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, cop. 2017, str. 141-146. [COBISS.SI-ID 9675872]  

52. LAZAR, Tomaž. Slovensko odkrivanje Japonske. V: LAZAR, Tomaž (ur.), LAZAR, Tomaž. Poti 
samurajev : japonsko orožje in bojevniška kultura na Slovenskem : [Narodni muzej Slovenije - 
Metelkova, 30. 5.-5. 11. 2017]. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, cop. 2017, str. 17-41, ilustr. 
[COBISS.SI-ID 9675360]  

53. LAZAR, Tomaž. Vojskovanje in vojaška tehnologija v dobi samurajev. V: LAZAR, Tomaž (ur.), 
LAZAR, Tomaž. Poti samurajev : japonsko orožje in bojevniška kultura na Slovenskem : [Narodni 
muzej Slovenije - Metelkova, 30. 5.-5. 11. 2017]. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, cop. 2017, str. 
127-135. [COBISS.SI-ID 9675616]  

54. LAZAR, Tomaž (avtor, fotograf). Jeklena koža izpod kladiva okleparskih mojstrov. V: MIŠKEC, 
Alenka (ur.), et al. Preteklost pod mikroskopom : naravoslovne raziskave v muzeju. Ljubljana: Narodni 
muzej Slovenije, 2017, str. 103-108, ilustr. [COBISS.SI-ID 9730400]  

55. LAZAR, Tomaž (avtor, fotograf). Poznosrednjeveški messer - meč ''malega človeka''. V: MIŠKEC, 
Alenka (ur.), et al. Preteklost pod mikroskopom : naravoslovne raziskave v muzeju. Ljubljana: Narodni 
muzej Slovenije, 2017, str. 97-102, ilustr. [COBISS.SI-ID 9730144]  

56. LAZAR, Tomaž. Pravi obraz zadnjega grofa Celjskega. V: MIŠKEC, Alenka (ur.), et al. Preteklost 
pod mikroskopom : naravoslovne raziskave v muzeju. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2017, str. 
139-144, ilustr. [COBISS.SI-ID 9733472]  

57. LAZAR, Tomaž (avtor, fotograf). Najstarejša ohranjena topova v Sloveniji. V: MIŠKEC, Alenka 
(ur.), et al. Preteklost pod mikroskopom : naravoslovne raziskave v muzeju. Ljubljana: Narodni muzej 
Slovenije, 2017, str. 89-95, ilustr. [COBISS.SI-ID 9729888]  

58. MIŠKEC, Alenka. O začetkih poselitve Emone z vidika novčnih najdb = The beginnings of the 
settlement of Emona in light of the coin finds. V: VIČIČ, Boris (ur.), ŽUPANEK, Bernarda. Emona MM : 
[urbanizacija prostora - nastanek mesta = urbanisation of space - beginning of a town]. Ljubljana: 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2017, 
str. 111-120, graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 9502048]  

59. MIŠKEC, Alenka. Pogled v skrito notranjost rimskega lonca. V: MIŠKEC, Alenka (ur.), et al. 
Preteklost pod mikroskopom : naravoslovne raziskave v muzeju. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 
2017, str. 127-132, ilustr. [COBISS.SI-ID 9731936]  

60. NEMEČEK, Nataša (avtor, fotograf). Japonski lak - uruši. V: LAZAR, Tomaž (ur.), LAZAR, Tomaž. 
Poti samurajev : japonsko orožje in bojevniška kultura na Slovenskem : [Narodni muzej Slovenije - 
Metelkova, 30. 5.-5. 11. 2017]. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, cop. 2017, str. 179-191, ilustr. 
[COBISS.SI-ID 9676640]  
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61. NEMEČEK, Nataša (avtor, fotograf), MENART, Eva. Baker, bron ali medenina - to je zdaj 
vprašanje : zgodovina naravoslovnih raziskav v Narodnem muzeju Slovenije. V: MIŠKEC, Alenka (ur.), 
et al. Preteklost pod mikroskopom : naravoslovne raziskave v muzeju. Ljubljana: Narodni muzej 
Slovenije, 2017, str. 29-49, ilustr. [COBISS.SI-ID 9729120]  

62. PAJK, Urša, MENART, Eva (avtor, fotograf). Čar in enkratnost najzanesljivejšega nosilca zapisa. 
V: MIŠKEC, Alenka (ur.), et al. Preteklost pod mikroskopom : naravoslovne raziskave v muzeju. 
Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2017, str. 109-114, ilustr. [COBISS.SI-ID 9730656]  

63. PAVLOVIČ, Daša. Dragocenosti iz daljne Indije. V: MIŠKEC, Alenka (ur.), et al. Preteklost pod 
mikroskopom : naravoslovne raziskave v muzeju. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2017, str. 71-76, 
ilustr. [COBISS.SI-ID 9729376]  

64. PODPEČNIK, Jože. Telovadno društvo Sokol I. Ljubljana = Sokol I. Gymnastics Society Ljubljana. 
V: PODPEČNIK, Jože (ur.), et al. Bil sem telovadec. Zato sem živel : 110 let Športnega društva Tabor 
in 90 let sokolskega doma na Taboru : [razstavni katalog] = I used to be a gymnast. It was what I had 
lived for : 110th anniversary of Tabor Sports Association and 90th anniversary of Sokol Hall at Tabor : 
[exhibition catalogue]. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2017, str. 23-43, ilustr. [COBISS.SI-ID 
9782880]  

65. RUDOLF, Saša, ŽBONTAR, Zora. Ob zori arheometrije. V: MIŠKEC, Alenka (ur.), et al. Preteklost 
pod mikroskopom : naravoslovne raziskave v muzeju. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2017, str. 
19-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 9728608]  

66. TURK, Peter, ŠMIT, Žiga (avtor, fotograf). Od brona do medenine. V: MIŠKEC, Alenka (ur.), et al. 
Preteklost pod mikroskopom : naravoslovne raziskave v muzeju. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 
2017, str. 115-120, ilustr. [COBISS.SI-ID 9730912]  

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 
67. MENART, Eva, NEMEČEK, Nataša, RUDOLF, Saša, ŠMIT, Žiga, ŽBONTAR, Zora. Kratek pregled 
izbranih naravoslovnih metod. V: MIŠKEC, Alenka (ur.), et al. Preteklost pod mikroskopom : 
naravoslovne raziskave v muzeju. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2017, str. 155-159, ilustr. 
[COBISS.SI-ID 9733984]  

68. RAVBAR, Igor (avtor, fotograf). Konserviranje in restavriranje japonskega orožja in bojne opreme 
iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije. V: LAZAR, Tomaž (ur.), LAZAR, Tomaž. Poti samurajev : 
japonsko orožje in bojevniška kultura na Slovenskem : [Narodni muzej Slovenije - Metelkova, 30. 5.-5. 
11. 2017]. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, cop. 2017, str. 161-177, ilustr. [COBISS.SI-ID 9676384]  

69. ŠIBENIK, Bojan, TRNOVEC, Barbara, STEIDL PORENTA, Christoph, KOMAN, Dušan, KOS, 
Mateja, ROSSI, Massimo, LAZAR, Tomaž. Katalog razstavljenih predmetov. V: LAZAR, Tomaž (ur.), 
LAZAR, Tomaž. Poti samurajev : japonsko orožje in bojevniška kultura na Slovenskem : [Narodni 
muzej Slovenije - Metelkova, 30. 5.-5. 11. 2017]. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, cop. 2017, str. 
211-357, ilustr. [COBISS.SI-ID 9676896]  

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika 
70. MAVRIČ ČEH, Darija. Ines Unetič: Kultura vrtov : oblikovane zelene površine v Ljubljani od 
sredine 18. stoletja do zgodnjega 19. stoletja. Kronika, ISSN 0023-4923, 2017, št. 1, letn. 65, str. 121-
122, fotogr. [COBISS.SI-ID 9518944]  

71. PAJK, Urša. Kolumbova hči Alma M. Karlin : kulturnozgodovinska in antropološka razstava, 
Galerija CD, Ljubljana, 21. 9. 2017-14.1. 2018. St'art, ISSN 2350-4773, 2017, [Št.] 9. http://casopis-
start.si/start-9-2017/restart/ursa-pajk-kolumbova-hci-alma-m-karlin/. [COBISS.SI-ID 9777248]  
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72. PAJK, Urša. Robert Capa: retrospektivna razstava, 5. april-27. avgust 2017, Cankarjev dom, 
Ljubljana. St'art, ISSN 2350-4773, 2017, [Št.] 8. http://casopis-start. si/start-8-2017/restart/ursa-pajk-
robert-capa-retrospektivna-razstava-5-april-27-avgust-2017-cankarjev-dom-ljubljana/. [COBISS.SI-ID 
9688160]  

73. ŽBONTAR, Zora. Vladimir Makuc : diverse approaches to clay. New ceramics, ISSN 1860-1049. 
[English ed.], jan./feb. 2017, 1, str. 14-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 9503328]  

74. ŽBONTAR, Zora. Vladimir Makuc : Ton, verschieden interpretiert. Neue Keramik, ISSN 0933-
2367, Jan./Feb. 2017, 1, str. 14-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 9503584]  

 

1.20 Predgovor, spremna beseda 
75. KOS, Mateja. Raziskovalno delo, zgodovina in muzej. V: MIŠKEC, Alenka (ur.), et al. Preteklost 
pod mikroskopom : naravoslovne raziskave v muzeju. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2017, str. 9-
10. [COBISS.SI-ID 9728352]  

76. LAZAR, Tomaž. Poti samurajev. V: LAZAR, Tomaž (ur.), LAZAR, Tomaž. Poti samurajev : 
japonsko orožje in bojevniška kultura na Slovenskem : [Narodni muzej Slovenije - Metelkova, 30. 5.-5. 
11. 2017]. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, cop. 2017, str. 9-12. [COBISS.SI-ID 9675104]  

77. NEMEČEK, Nataša. Uvod. Konservator-restavrator, ISSN 1854-5289, 2017, str. 17. [COBISS.SI-
ID 9668192]  

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar 
78. PAJK, Urša. Kje so tiste stezice - komunikacijske poti v specialni knjižnici. Knjižnica, ISSN 0023-
2424. [Tiskana izd.], 2017, letn. 61, št. 3, str. 215-221. [COBISS.SI-ID 9775968]  

79. TURK, Peter. Banke, svetišča Boga Denarja. Delo, ISSN 0350-7521, 25. nov. 2017, leto 59, št. 
273, fotogr. http://www.delo.si/sobotna/banke-svetisca-boga-denarja.html. [COBISS.SI-ID 9767264]  

 

1.22 Intervju 
80. DULAR, Anja (intervjuvanec). Tudi knjižnice hranijo muzejske predmete, ki jih je vredno postaviti 
na ogled : intervju z dr. Anjo Dular. Knjižničarske novice, ISSN 0353-9237. [Tiskana izd.], 2017, letn. 
27, št. 3/4, str. 20-21, portret. [COBISS.SI-ID 9679712]  

 

1.25 Drugi sestavni deli 
81. PODPEČNIK, Jože. Katalog razstavljenih predmetov = Catalogue of objects on display. V: 
PODPEČNIK, Jože (ur.), et al. Bil sem telovadec. Zato sem živel : 110 let Športnega društva Tabor in 
90 let sokolskega doma na Taboru : [razstavni katalog] = I used to be a gymnast. It was what I had 
lived for : 110th anniversary of Tabor Sports Association and 90th anniversary of Sokol Hall at Tabor : 
[exhibition catalogue]. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2017, str. 89-120, ilustr. [COBISS.SI-ID 
9783392]  
 
 
 
 
 
 

 



 61 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 
 
2.01 Znanstvena monografija 
82. KNEZ, Darko. Instrumentalna dediščina : glasbila in glasbeni avtomati iz zbirke Narodnega muzeja 
Slovenije = Instrumental heritage : musical instruments and music machines from the collection of the 
National Museum of Slovenia, (Viri, 14). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2017. 337 str., ilustr. 
ISBN 978-961-6981-19-4. [COBISS.SI-ID 291958528]  

83. TRATNIK, Vesna (avtor, fotograf, ilustrator), KARO, Špela. Miren : grobišče iz obdobja 
preseljevanja ljudstev, (Monografije CPA, 3). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
2017. ISBN 978-961-6990-10-3. https://www.academia.edu/34751383/M-
CPA_3_Miren._Grobi%C5%A1%C4%8De_iz_obdobja_preseljevanja_ljudstev_Miren. 
_A_Migration_Period_Cemetery_. [COBISS.SI-ID 291383808]  

 

2.02 Strokovna monografija 
84. GUŠTIN, Mitja (avtor, fotograf), TIEFENGRABER, Georg (avtor, ilustrator), PAVLOVIČ, Daša, 
ZORKO, Monika (avtor, ilustrator), DJURIĆ, Bojan, VERBIČ, Tomaž, OGORELEC, Aleš (avtor, 
fotograf), BUGAR, Aleksandra (avtor, ilustrator), HINCAK, Zdravka, PRELOŽNIK, Andrej. Nova tabla 
pri Murski Soboti : prazgodovina, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 52, 1). Ljubljana: Zavod 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2017. ISBN 978-961-6990-08-0. ISBN 978-961-6990-09-7. 
http://www.zvkds.si/sl/kategorija-publikacije/e-knjige. [COBISS.SI-ID 291240448]  

85. KOŠIR, Matevž, PODPEČNIK, Jože. Skrivnost lože : prostozidarstvo na Slovenskem. [Ljubljana]: 
Narodni muzej Slovenije, [2017]. 15 str., ilustr. ISBN 978-961-6981-12-5. [COBISS.SI-ID 288865536]  

86. PREDNIK, Jernej, ŠIPEK, Andreja (avtor, urednik, fotograf), KOS, Mateja, BEVC VARL, Valentina, 
SKITEK, Vinko, VERDINEK, Bojana, PRAŠNIČKI, Martin, RAJŠTER, Brigita, LINASI, Marjan, ODER, 
Karla. Sokličeva zbirka : Jakob Soklič in etnologija : katalog stalne razstave = The Soklič collection : 
Jakob Soklič and ethnology : permanent exhibition catalogue = Soklič-Sammlung : Jakob Soklič und 
Ethnologie : Katalog der Dauerausstellung. Slovenj Gradec: Koroški pokrajinski muzej, 2017. 240 str., 
ilustr. ISBN 978-961-93311-9-4. [COBISS.SI-ID 290124800]  

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav 
87. ČAČIČ, Ivana, ŠPEC, Alja. Detekcija parametrov in aktivnih komponent v medu : raziskovalno delo 
: področje: kemija. Laško: Osnovna šola Primoža Trubarja, 2017. 61 f., [2] f. pril., ilustr. 
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201703737.pdf. [COBISS.SI-ID 22708021]  

 

2.17 Katalog razstave 
88. BLACKWELL, Bonnie A.B., ČUFAR, Katarina (avtor, fotograf), DULAR, Anja, HIRCI, Andrej (avtor, 
fotograf), ISTENIČ, Janka, KAJFEŽ, Tomislav, KAVKLER, Katja (avtor, fotograf), KORAT, Lidija, KOS, 
Mateja, LANGUS, Irma, LAZAR, Tomaž (avtor, fotograf), MENART, Eva, MIŠKEC, Alenka, PAJK, 
Urša, PFLAUM, Miran (avtor, fotograf), RUDOLF, Saša (avtor, fotograf), SMOLEJ, Samo, ŠMIT, Žiga 
(avtor, fotograf), TURK, Matija, ZORC, Borut, ŽBONTAR, Zora (avtor, fotograf), OITZL, Gašper 
(urednik). Preteklost pod mikroskopom : naravoslovne raziskave v muzeju : [razstava : Narodni muzej 
Slovenije, Muzejska 1, Ljubljana, 24. 10. 2017-30. 4. 2018]. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2017. 
20 str., ilustr. ISBN 978-961-6981-21-7. [COBISS.SI-ID 292229632]  

89. HREŠČAK, Matej, PAJK, Urša. Jože Plečnik - izjemni arhitekt in nepozabni umetnik : vitrina 
meseca: od 1. marca do 31. marca 2017 [Narodni muzej, knjižnica]. [Ljubljana]: Narodni muzej 
Slovenije, marec 2017. 5 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9517664]  
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90. KNEZ, Darko, KOCUVAN, Eva (urednik). Klavir Andreja Bitenca (Andreasa Wittenza) : 
[muzejanke] : [Zbirka glasbil in glasbenih avtomatov ; zgodovinske in umetnostne zbirke] : Narodni 
muzej Slovenije, Metelkova. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2017. [1] zgibanka ([4] str.), ilustr. 
[COBISS.SI-ID 9785952]  

91. KNEZ, Darko, KOCUVAN, Eva (urednik). Zbirka glasbil in glasbenih avtomatov : zgodovinske in 
umetnostne zbirke. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2017. 1 zgibanka ([8] str.), ilustr. [COBISS.SI-
ID 9785440]  

92. KNIFIC, Timotej (avtor, urednik), NABERGOJ, Tomaž (avtor, urednik), BITENC, Polona (avtor 
dodatnega besedila, urednik). Medieval stories from the crossroads. Ljubljana: Narodni muzej 
Slovenije, 2017. 239 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6981-16-3. [COBISS.SI-ID 290108928]  

93. KOS, Mateja (avtor, urednik), POŽAR, Cvetka. Umetnost za vsakdan : slovensko modernistično 
steklo = Art for everyday life : modernist glass design in Slovenia. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 
2017. 264 str., ilustr. ISBN 978-961-6981-14-9. [COBISS.SI-ID 289092608]  

94. LAHARNAR, Boštjan (avtor, urednik), TURK, Peter (avtor, urednik), BITENC, Polona (urednik). 
Železnodobne zgodbe s stičišča svetov. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2017. 223 str, ilustr., zvd. 
ISBN 978-961-6981-24-8. [COBISS.SI-ID 292859392]  

95. LAZAR, Tomaž (avtor, fotograf). Poti samurajev : japonsko orožje in bojevniška kultura na 
Slovenskem : Narodni muzej Slovenije - Metelkova, 31. 5.-5. 11. 2017. Ljubljana: Narodni muzej 
Slovenije, 2017. 15 str., ilustr. ISBN 978-961-6981-17-0. [COBISS.SI-ID 290287872]  

96. PAJK, Urša. Marija Terezija (1717-1780) : pokorna vernica, odločna vladarica in skrbna mati : 
vitrina meseca: od 3. maja do 30. junija 2017 [Narodni muzej Slovenije, knjižnica]. [Ljubljana]: Narodni 
muzej Slovenije, maj 2017. 4 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9631584]  

97. PAJK, Urša. Skodelico čaja, prosim! : knjižno gradivo, povezano s kulturo pitja čaja : vitrina 
meseca: od 6. januarja do 28. februarja 2017 [Narodni muzej, knjižnica]. [Ljubljana]: Narodni muzej 
Slovenije, 2017. 3 f., ilustr. http://www.nms.si/index. 
php?option=com_content&view=article&id=2326%3Askodelico-aja-prosim-knjino-gradivo-povezano-s-
kulturo-pitja-aja&catid=50%3Avitrina-meseca&Ite mid=289&lang=sl. [COBISS.SI-ID 9424992]  

98. PAJK, Urša. Sveže mleko - več kot pijača!? : knjižno gradivo, povezano z mlekom in mlekarstvom 
: vitrina meseca: od 3. do 30.novembra 2017 [Narodni muzej, knjižnica]. [Ljubljana]: Narodni muzej 
Slovenije, 2017. 4 f., ilustr. http://www.nms.si/index. 
php?option=com_content&view=article&id=2672%3Asvee-mleko-ve-kot-pijaa-knjino-gradivo-
povezano-z-mlekom-in-mlekarstvom&catid=50%3Avitrina-mes eca&Itemid=289&lang=sl. [COBISS.SI-
ID 9737824]  

99. PAVLOVIČ, Daša (avtor, fotograf). Pozor, jašek! : samuraji na vsakem koraku. Ljubljana: Narodni 
muzej Slovenije, 2017. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 9762144]  

100. PAVLOVIČ, Daša (avtor, fotograf). Attention, shaft! : samurai at every turn. Ljubljana: Narodni 
muzej Slovenije, 2017. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 9762400]  

101. ROGAČ, Barbara. Knjige s čebelarsko tematiko v knjižnici Narodnega muzeja Slovenije : vitrina 
meseca: 5. 7. - 31. 8. 2017 [Narodni muzej Slovenije, knjižnica]. [Ljubljana]: Narodni muzej Slovenije, 
2017. [3] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9698912]  

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja 
102. DEKLEVA, Goran (avtor, oseba, ki intervjuva), LAZAR, Tomaž (intervjuvanec), CULIBERG, Luka 
(intervjuvanec). Poti samurajev, (Kulturni fokus). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. 
http://4d.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174474659. [COBISS.SI-ID 9665888]  
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103. EKAR, Nuša (scenarist, urednik), KLOBČAR, Marija, ŽIŽEK, Jože, LAHARNAR, Boštjan. Odmev 
davnine : slovensko mitsko in folklorno izročilo. 3, Vodna bitja. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni 
zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-program/174458186. 
[COBISS.SI-ID 9651552]  

104. KUTOŠ, Štefan (avtor, oseba, ki intervjuva), LAHARNAR, Boštjan (avtor, intervjuvanec). 
Arheolog Boštjan Laharnar, (Podobe znanja). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. 
http://ars.rtvslo.si/2017/05/podobe-znanja-dr-bostjan-laharnar/. [COBISS.SI-ID 9651808]  

105. TENZE, Goran (avtor, oseba, ki intervjuva), LAHARNAR, Boštjan (avtor, intervjuvanec), 
ŽUPANEK, Bernarda (avtor, intervjuvanec). Arheološke metode in razumevanje preteklosti, (Razgledi 
in razmisleki). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/razgledi-in-
razmisleki/174475941. [COBISS.SI-ID 9677408]  

106. TUŠAR, Magda (avtor, oseba, ki intervjuva), TURK, Peter (avtor, intervjuvanec), TERŽAN, Biba 
(avtor, intervjuvanec). Brezno arheoloških ugank, (Kulturni fokus). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija 
javni zavod, 2017. https://radioprvi.rtvslo.si/2017/02/kulturni-fokus-79/. [COBISS.SI-ID 9651296]  

107. ZWITTER, Tomaž (avtor, intervjuvanec), DULAR, Anja (intervjuvanec), TURK, Peter 
(intervjuvanec), ŠKRABEC ARBANAS, Mija (urednik, oseba, ki intervjuva). Mrki - špranja v preteklost, 
(Frekvenca X). Ljubljana: RTV Slovenija, 2017. https://val202.rtvslo.si/2017/02/frekvenca-x-58/. 
[COBISS.SI-ID 821889]  

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela 
108. JIMÉNEZ, Raquel, LUND, Cajsa S.. Aki in čarobna brnivka. [S. l.]: Musik i Syd; [Tarquinia]: 
EMAP, cop. 2017. [33] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9640544]  

109. SLAVEC, Ana (oseba, ki intervjuva), RIJAVEC, Tomaž (oseba, ki intervjuva), GANTAR, Ana 
(intervjuvanec), KRISTAN, Urška (intervjuvanec), LOZINŠEK, Matic (intervjuvanec), MENART, Eva 
(intervjuvanec), ROMIH, Tea (intervjuvanec). Karierni plan, (MetaPHoDcast, 56). Kočevje: Zavod 
Metina lista, 2017. https://metinalista.si/meta-phodcast-56-karierni-plan/. [COBISS.SI-ID 35102813]  

 
 
IZVEDENA DELA (DOGODKI) 
 
 
3.12 Razstava 
110. KNEZ, Darko (avtor razstave). Tobak na fronti : priložnostna razstava, Društvo Soška fronta 
1915-1917, Šempeter, 19. 11. 2017. 2017. [COBISS.SI-ID 9785184]  

111. KOS, Mateja, LAZAR, Tomaž, MIŠKEC, Alenka, RUDOLF, Saša, ŠMIT, Žiga, ŽBONTAR, Zora. 
Preteklost pod mikroskopom : naravoslovne raziskave v muzeju : razstava, Narodni muzej Slovenije, 
od 25. oktobra 2017 do 30. aprila 2018. [COBISS.SI-ID 9765216]  

112. KOS, Mateja, POŽAR, Cvetka. Umetnost za vsak dan : slovensko modernistično steklo : 
razstava, Narodni muzej Slovenije Metelkova, od 9. marca do 1. oktobra 2017. [COBISS.SI-ID 
9764960]  

113. LAHARNAR, Boštjan (avtor razstave), TURK, Peter (avtor razstave). Železnodobne zgodbe s 
stičišča svetov : stalna razstava NMS, Ljubljana, 22. 12. 2017-. 2017. [COBISS.SI-ID 9780064]  

114. PAVLOVIČ, Daša (avtor razstave). Čipka nekoč in danes : povezovanje dediščine in sodobne 
umetnosti : razstava v okviru sejma kultur in kreativnih tehnologij 13th Colourful World, Beijing 
International Culture Exhibition 2017, Beijing/Peking, 11.-13. september 2017. 2017. [COBISS.SI-ID 
9784160]  
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115. PODPEČNIK, Jože (avtor razstave). Bil sem telovadec. Zato sem živel : 110 let Športnega 
društva Tabor in 90 let sokolskega doma na Taboru : Športno društvo Tabor, Ljubljana, 21. 12. 2017- 
4. 11. 2018. 2017. [COBISS.SI-ID 9782368]  

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
116. LAHARNAR, Boštjan. Evidenze dell'espanzione militare romana nelle Alpi Orientali : due esempi 
sloveni : prispevek na srečanju Incontri di Archeologia 2017, Civico Museo di Storia ed Arte, Trieste, 
12 novembre 2017. [COBISS.SI-ID 9761632]  

117. LAHARNAR, Boštjan. Gradišča med Nanosom in Snežnikom : predavanje na Posvetu o gradiščih 
v zahodni Sloveniji, v Parku vojaške zgodovine, Pivka, v sredo 24. maja 2017. [COBISS.SI-ID 
9725792]  

118. LAHARNAR, Boštjan. Some remarks on Late La Tène in western Slovenia : predavanje na 
posvetovanju Absolute und relative Chronologie der späten Latènezeit im Mittleren Donauraum, 
Magdalensberg, 12.-13. Juni 2017. [COBISS.SI-ID 9725536]  

119. LAHARNAR, Boštjan, LOZIĆ, Edisa, ŠTULAR, Benjamin. Structured Iron Age landscape in 
southwest Slovenia : prispevek na Rural settlement - relating buildings, landscape, and people in the 
European Iron Age, Joint International Workshop of the AG Eisenzeit, The First Millennia Studies 
Group & the University of Edinburgh, Edinburgh, 19-21 June 2017. [COBISS.SI-ID 9725280]  

120. LAHARNAR, Boštjan, LOZIĆ, Edisa, ŠTULAR, Benjamin, KUSETIČ, Jure. Sondiranje 
arheoloških znakov pred Gradiščem nad Knežakom : prispevek na strokovnem srečanju Slovenskega 
arheološkega društva "Arheologija v letu 2016 - dediščina za javnost", Narodni muzej Slovenije - 
Metelkova, Ljubljana, 16. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 41872429]  

121. PAVLOVIČ, Daša. The Lombard heritage and the itineraries and tour packages for all in Slovenia 
: prispevek na konferenci Lombard heritage for all, Final conference of the European project A. L. L., 
15 November 2017, Spoleto, Italy. [COBISS.SI-ID 9762656]  

122. TURK, Peter. Gradišča v mlajši kameni dobi : predavanje na Posvetu o gradiščih v zahodni 
Sloveniji, v Parku vojaške zgodovine, Pivka, v sredo 24. maja 2017. [COBISS.SI-ID 9726048]  

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa 
123. ISTENIČ, Janka. Legio XIII in Emona (Ljubljana, SI)? : predavanje na kolokviju Vindonissa MM : 
die Ankunft der Leg XIII und die Folgen, 21. 10. 2017, Brugg. [COBISS.SI-ID 9768032]  
3.25 Druga izvedena dela 
124. BRATOŽ, Rajko (diskutant), JANŽEKOVIČ, Izidor (diskutant), MILAVEC, Tina (diskutant), 
PAVLOVIČ, Daša (diskutant), PLETERSKI, Andrej (diskutant), ŠTIH, Peter (diskutant), GUŠTIN, Mitja 
(diskutant, oseba, ki intervjuva). Pogovor v počastitev 70-letnice izkopavanja staroslovenskega 
grobišča na turnirskem prostoru Ptujskega gradu. [COBISS.SI-ID 65689698]  

125. GANTAR, Ana (diskutant), KRISTAN, Urška (diskutant), LOZINŠEK, Matic (diskutant), MENART, 
Eva (diskutant), ROMIH, Tea (diskutant), RIJAVEC, Tomaž (diskutant), SLAVEC, Ana (diskutant). 
Karierni plan : okrogla miza je potekala v okviru 9. študentske konference Mednarodne podiplomske 
šole Inštituta Jožef Štefan, 20. aprila 2017 na IJS, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 38980613]  

126. LAHARNAR, Boštjan. Kelti v Sloveniji : predavanje, 6. december 2017, Ljubljana, Knjižnica Otona 
Župančiča. [COBISS.SI-ID 9771872]  

127. LAHARNAR, Boštjan. Tod sekla britka so jekla : po sledeh bitk iz obdobja rimskega osvajanja 
naših krajev : predavanje, Narodni muzej Slovenije, 4. 12. 2017. [COBISS.SI-ID 9772128]  
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128. NEMEČEK, Nataša, MENART, Eva. Naravoslovne preiskave kot pomoč pri interpretaciji 
muzejskih predmetov : predavanje, Narodni muzej Slovenije, 26. oktobra 2017. [COBISS.SI-ID 
9765472]  
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Urednik 
129. Biblioteka - Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Dular, Anja (član uredniškega odbora 
2013-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1952-. ISSN 1408-6344. [COBISS.SI-ID 
35504641]  

130. Knjižnica. Dular, Anja (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Zveza 
bibliotekarskih društev Slovenije, 1957-. ISSN 0023-2424. http://knjiznica.zbds-
zveza.si/index.php/knjiznica/issue/archive, 
https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query='keywords%3d%220023-2424%22'&pageSize=25, 
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131. Diadora. Knific, Timotej (član uredniškega sveta 2009-). Zadar: Arheološki muzej Zadar, 1959-. 
ISSN 0417-4046. [COBISS.SI-ID 11740674]  

132. Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. Knific, Timotej (član uredniškega odbora 1999-). 
Zagreb: Institut za arheologiju u Zagrebu, 1992-. ISSN 1330-0644. [COBISS.SI-ID 40364544]  

133. Bilten Slovenskega umetnostno-zgodovinskega društva. Kos, Mateja (član uredniškega odbora 
2008-). Ljubljana: Slovensko umetnostno-zgodovinsko društvo, 1978-[198-]. ISSN 0351-4390. 
[COBISS.SI-ID 15993346]  

134. Zbornik za umetnostno zgodovino. Kos, Mateja (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: 
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 1951-. ISSN 0351-224X. http://www.dlib. 
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135. Numizmatičar. Kos, Peter (član uredniškega odbora 2010-). Beograd: Narodni muzej: Srpsko 
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138. Arheologija danes. Kusetič, Jure (odgovorni urednik 2011-), Miškec, Alenka (član uredniškega 
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140. Kronika. Lazar, Tomaž (član uredniškega odbora 2012-). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev 
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odbora 2010-). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 1994-. ISSN 1580-7398. [COBISS.SI-ID 
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