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LETNO POROČILO 2018 
 

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 
Spletna stran muzeja www.nms.si 
 
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 130 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.  
Leta 2016 so trije državni muzeji dobili nove depojske površine v preurejeni vojašnici v Pivk. 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 
(poimensko: direktor, pomočnik, vodje strokovnih oddelkov) 
 
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 
Barbara Rogač    vodja Knjižnice 
 
 
 
Predstavitev organov javnega zavoda   
(svet, strokovni svet) 
 
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 (začetek mandata 23. 2. 2019): 
prof. dr. Stane Granda                             
Irena Horvat Šavel                                 
dr. Andrej Smrekar                         članica 
mag. Miha Mlinar                           član  
dr. Alenka Miškec                            predstavnica zaposlenih 
mag. Jože Podpečnik                      predstavnik zaposlenih 
 
 
 
Predstavitev dejavnosti  
(poslanstvo) 
 
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 Narodnem muzeju Slovenije tudi 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 31.12.2018 2018 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  

217 

34.037 
 

1.060 2.298 

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

Predvideno število  na 
novo inventariziranih 
predmetov  

Realizirano število 
na novo 
inventariziranih 
predmetov  

137 

274.751 3.650 
 

5.013 

Digitalizacija Skupno število 
digitalno  
inventariziranih 
predmetov  

Predvideno število 
digitalno  
inventariziranih 
predmetov  

Realizirano število 
digitalno  
inventariziranih 
predmetov  

258 

270.042 
 

3.650 9.417 

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  

263 

1.710 
 

400 1.052 

Konserviranje muzejskih predmetov 
– lastna zbirka 
 
 

Predvideno število 
konserviranih 
predmetov  

Realizirano število 
konserviranih 
predmetov  

325 

843 2.739 
Restavriranje 
(prepariranih) 
- lastna zbirka 
 
 

Predvideno število 
restavriranih 
predmetov  

Realizirano število 
restavriranih 
predmetov  

72 

926 665 

Konserviranje/restavriranje 
za druge naročnike 
 
 

Predvideno število 
konserviraih-
restavriranih 
predmetov 

Realizirano število 
konserviraih-
restavriranih 
predmetov 

300 

1 3 
Konserviranje/restavriranje 
v drugih delavnicah  
 

Predvideno število 
konserviraih-
restavriranih 
predmetov 

Realizirano število 
konserviraih-
restavriranih 
predmetov 

2 

670 15 

                                                 
1 v skladu s potrjenim programom dela 
2 vključno s podatki o predmetu in besedilno interpretacijo 
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Proučevanje in interpretacija premične kulturne dediščine ter sodelovanje z znanstveno 
izobraževalnimi ustanovami doma in v tujini v letu 2018 – 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 
1 Umetnostna 

zgodovina 
Vedute slovenskih 
krajev 

Blaženka First  

2 Numizmatika Denarni obtok na 
območju Slovenije – 
Projekt Manjše 
strnjene naselbine v 
rimski dobi na 
Slovenskem prostoru 

dr. Alenka Miškec Arheološki inštitut ZRC SAZU 
Arheološki oddelek FF UL 

3 Numizmatika Rimski novci iz Emone dr. Alenka Miškec Arheološki oddelek FF UL 
Muzej in galerije M Ljubljane 

4 Numizmatika Poznorimski novci iz 
Vemanie 

dr. Peter Kos Bayerische Aakademie der 
Wissenscheften, München 

5 Arheologija Materialni ostanki 
rimske dobe v Sloveniji 

dr. Janka Istenič  

6 Arheologija Priprava zadnje faze 
stalne arheološke 
razstave o obdobjih 
paleolitika, mezolitika, 
neolitika, bakrene in 
bronaste dobe  

dr. Peter Turk,  
dr. Matija Turk 

Arheološki inštitut ZRC SAZU 
 

7 Arheologija, 
zgodovina 

Srednjeveško orožje in 
bojna oprema iz reke 
Ljubljanice 

dr. Tomaž Nabergoj  

8 Konservatorstvo/ 
restavratorstvo 

Naravoslovne 
preiskave barvnih 
plasti (slike, kipi) 

dr. Mateja Kos, 
mag. Irma Langus Hribar 

ZVKDS Restavratorski center  

9 Konservatorstvo/ 
restavratorstvo 

Uvajanje novih 
konservatorsko-
restavratorskih tehnik 

mag. Nataša Nemeček HE ARC Conservation- 
Restauration, Neuchatel  

10 Konservatorstvo/ 
restavratorstvo 

Naravoslovne 
raziskave (stratigrafija-
mikroskopiranje, FTIR, 
Raman) 

mag. Nataša Nemeček ZVKDS Raziskovalni inštitut,  
Naravoslovni oddelek 

11 Konservatorstvo/ 
restavratorstvo 

Naravoslovne 
raziskave (XRF-EDS) 

mag. Nataša Nemeček Institut 'Jožef Stefan' 

12 Konservatorstvo/ 
restavratorstvo 

Naravoslovne 
raziskave (rentgenska 
radiografija) 

mag. Nataša Nemeček Inštitut za metalne konstrukcije 

13 Konservatorstvo/ 
restavratorstvo 

Konserviranje-
restavriranje 
japonskega laka uruši 

mag. Nataša Nemeček Museum für ostasiatische 
Kunst, Köln 
National Research Institute for 
Cultural Properties, Tokyo 

14 Uporabna umetnost Koptske tkanine iz 
zbirke NMS 

mag. Darko Knez Filozofska fakulteta UL  
Centre de recherches 
égyptologiques de la Sorbone, 
Francija i 
Skulpturensammlung und 
Museum für Byzantinische 
Kunst, Staatliche Museen zu 
Berlin–Stiftung Preussischer 
Kulturbesitz  
Pokrajinski muzej Ptuj Ormož 

15 Uporabna umetnost Naravoslovne 
preiskave lesnih vrst, 
dendrokronologija 

mag. Darko Knez Oddelek za lesarstvo BF UL 
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16 Umetnostna 
zgodovina 

Zbirka kiparstva NMS dr. Mateja Kos Narodna galerija 

17 Muzeologija Vloga in pomen 
nacionalnih muzejev v 
Sloveniji in Srednji 
Evropi 

dr. Mateja Kos kabinetni študij, delo v arhivih 

18 Zgodovina Priprave na novo 
stalno razstavo 
Zgodovina 
slovenskega prostora 

dr. Tomaž Lazar Oddelek za zgodovino FF UL, 
Zgodovinski inštitut ZRC SAZU 
Arhiv R Slovenije 

19 Zgodovina Zbirka orožja in bojne 
opreme 

dr. Tomaž Lazar Institut Jožef Stefan 
Oddelek za materiale in 
metalurgijo NTF UL 
 

20 Zgodovina 100 let Države 
Slovencev, Hrvatov in 
Srbov 

mag. Jože Podpečnik Muzej novejše zgodovine 
Slovenje 

21 Konservatorstvo/ 
Restavratorstvo/ 
 

PHEA (Plastics History 
European Association) 
– ustanovitev evropske 
mreže institucij 

dr. Eva Menart ADAM Design Museum 
Brussels (organizator) 

22 Konservatorstvo/ 
Restavratorstvo/ 
 

udeležba na 
konferenci PortASAP 
(COST Action 
CA16215)  

dr. Eva Menart University of Porto, Laboratory 
for Process, Environmental and 
Energy Engineering 
(organizator) 

23 Numizmatika letna konferenca 
European Coin Fund 
Network and 
NOMISMA 

dr. Andrej Šemrov 
dr. Alenka Miškec 

Museo de Prehistòria de 
València, Universidad de 
València, Real Casa de la 
Moneda (organizatorja) 

24 Numizmatika Strokovno 
posvetovanje  
Culti del Adriatico 

dr. Peter Kos Arheološki inštitut iz Tirane 
(organizator Luan Perzhita) 

25 Arheologija 24. letna konferenca  
Association Française 
pour l‘Étude de l‘Âge 
du Fer 

dr. Boštjan Laharnar Faculty of Arts, Charles 
University  
Archeologický ústav AV  
oba Republika Češka 
(organizatorja) 

26 Numizmatika, 
sodelovanje 

sodelovanju s kolegi iz 
različnih ustanov v 
Makedonij in Bolgariji 

dr. Andrej Šemrov 
dr. Alenka Miškec 

Narodna banka Makedonije 
Arheološki muzej Makedonije 
Narodni arheološki muzej Sofija 
Zavod za dediščino in muzej 
Ohrid 

27 Arheologija analize predmetov z 
Dežmanovih kolišč 

dr. Peter Turk MTA Research Institute for 
Solid State Physics and Optics, 
Budimpešta 

28 Arheologija aktivna udeležba na 
mednarodni konferenci 
NeanderART 2018 

dr. Matija Turk International Union of 
Prehistoric and Protohistoric 
Sciences, Francija 
International Federation of 
Rock Art Organizations,  
Avstralija (organizatorja) 
 

29 EU projekt partnersko srečanje 
EU projekta Keramika 
in njene dimenzije / 
Ceramics and its 
Dimensions 

dr. Mateja Kos Design and Crafts Council of 
Ireland 

30 Arheologija Arheologija dr. Daša Pavlovič Bayerische Akkademie der 
WIssenschaften 

31 Zgodovina Egypt and Austria, XII 
letna konferenca 2018: 
The Current Research 

Tomislav Kajfež, mag. Hrvatske studije, U Zagreb 

32 Uporabna umetnost letna konferenca ICOM 
GLASS 

dr. Mateja Kos Državni muzej Eremitaž  
(organizator) 

33 Muzejska 
dokumentaija 

letna konferenca ICOM 
CIDOC 

Maja Hakl Saje ICOM Grčija (organizator) 
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34 Numizmatika letna konferenca 
ICOMON 

dr. Andrej Šemrov 
dr. Alenka Miškec 

Numizmatični muzej Atene 
(organizator) 

35 sodelovanje dogovori za gostujočo 
razstavo na Kitajskem 
(Boreaux, Xi'an)  

mag. Barbara Ravnik Qujiang Museum of Fine Arts 
Xi'an 

36 Arheologija LIMES konferenca 
Kronologija in 
primerjalne kronologije 
pozne republike in 
zgodnjega cesarstva 

dr. Janka Istenič Arheološki inštitut SAN 
(organizator) 

 
 

Število službenih poti glede na relacijo  Načrtovano 
v potrjenem 
programu 
dela - skupaj 

Realizirano  
Zaposleni po dejavnosti 

uprava strokovna 
dejavnost3 
 

tehnična 
služba in 
informatika 

skupaj 

Število službene poti Slovenija 63 16 139 55 267 
Število službene poti tujina (Evropa) 28 2 85 14 129 
Število službene poti tujina (izven evropske 
države) 

1 1   2 

Skupaj 92 19 224 69 398 
 
 
Kratka pojasnila k odstopanjem od zastavljenih ciljev izvajanja nalog (največ do 2.000 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 2018. 
 
Načrtovani letni obseg kabinetnega dela v tem sklopu so zaposleni krepko presegli. Poleg predanega 
dela strokovnih delavcev in primerni strojni in programski opremi, je k temu uspehu pripomoglo manjše 
število večjih lastnih razstav, morda pa tudi dejstvo, da nam je bilo pri delu v pomoč kar 6 oseb s VII. 
stopnjo izobrazbe, zaposlenih preko programa javnih del, ki so prevzele tehnične in administrativne 
postopke in na ta način razbremenile kustose. K povečani akcesiji sta pripomogla tudi prevzema dveh 
zapuščin. Nerealizirano je bilo konserviranje numizmatičnega gradiva v zunanji delavnici, ker so delo 
prevzeli sodelavci v Oddelku za konservatorstvo in restavratorstvo, kjer so naredili tudi 22 kopij 
muzejskih predmetov. Prav tako je bila realizirana pretežna večina sodelovanj in udeležb srečanj doma 
in v tujini in nabavljenih 1.043 enot knjižničnega gradiva. Pomembno delo, ki ga opravljajo strokovni 
delavci muzeja sta tudi mentorstvo in delo z individualnimi obiskovalci, katerim jim svetujejo, ko so v 
strokovnih dilemah oziroma jih usmerjajo pri iskanju dodatnih virov in literature. 
 
Službene poti: V potrjenem programu so načrtovane le službene poti, neposredno povezane z 
raziskovalno dejavnostjo in sodelovanjem z institucijami v tujini, za katere smo že imeli podatke 
oziroma vabila k udeležbi. Ne morejo pa biti vključene poti, za katere se pojavi pobuda spontano med 
letom: kot so npr. ogledi razstav, udeležbe na lokalnih posvetovanjih in izobraževanjih, terensko delo in 
ogledi, urejanje razstav v dislociranih enotah, dogovori in prevzem donacij, fotografiranje in prevozi 
eksponatov ter krajše službene poti na EU projektih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 kustosi, konservatorji- restavratorji, drugi strokovni delavci 
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II. SKLOP 
 
Predstavljanje premične kulturne dediščine javnosti  
 
Realizirani projekti/razstave v skladu z izdanimi odločbami in potrjenim programom dela  
 
Naslov razstave/projekta 

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

 

Realizirani 
načrtovani 
spremljevalni 
programi za 
ciljne publike 
iz potrjenega 
programa 
dela 
Vpisujete: da 

ali ne 

Realizirana 
načrtovana 
izdaja 
publikacije 
Vpisujete: 
da ali ne 

Višina 
načrtovanih 
sredstev v 
usklajenem 
programu 
dela 
 
(MK in drugi 
viri) 

Višina 
porabljenih 
sredstev za 
realizacijo 
projekta 
 
(MK in drugi 
viri) 

Indeks 
odstopanja: 
Načrtovano 
/porabljeno 

Stalna razstava Numizmatika   65.160 56.934* 87 
Dr. Janez Drnovšek.  
Razstava ob 10. obletnici smrti  

 da 17.799 19.067 91 

Simpozij da da 2.986   
IV. mednarodni trienale keramike 
UNICUM 2018 (Trienale 
umetniške keramike UNICUM) 

da da 24.360 20.502 82 

Oblikovanje prihodnosti. 
Keramika in njene dimenzije 
(Shaping the future) 

da da 8.465 4.947 58 

V dobrih rokah. 60 let Oddelka za 
konserviranje in restavriranje 
Narodnega muzeja Slovenije 

da da 26.182 27.445 105 

33 dni. 100. obletnica ustanovitve 
Države Slovencev, Hrvatov in 
Srbov (100 let Države Slovencev, 
Hrvatov in Srbov. 1918–2018) 

da da 38.225 28.735 75 

Zlato kitajskih cesarjev. Zlati 
predmeti iz obdobja Wanli 
dinastije Ming – zbirka Dong Bo 
Zhai (Cesarsko zlato dinastije 
Ming) 

da da 149.849 150.603 100 

Vitrine meseca v Knjižnici NMS   0   
Fronte se počinju buditi. Rudolf 
Cvetko i prvi svjetski rat (Fronte 
se začenjajo prebujati. Rudolf 
Cvetko in prva svetovna vojna) 

  0 405 
(potni stroški 
za 
postavljanje 
in odprtje) 

 

Publikacija ARGO 61/1, 2  da 12.600 7.450* 59 
Zbirka SITULA, publikacija 
Severnoemonsko grobišče, 
Kozolec II 

 v tisku 11.315 0*  

Rimska vojaška oprema iz reke 
Ljubljanice (KIM 43) 

 v tisku 17.156 5.804* 34 

      
SKUPAJ  - 374.097 321.892 86 
 
* projekti so v zaključni fazi in vsi stroški še niso obračunani 
 
Kratka pojasnila k realizaciji razstavnih projektov in indeksom odstopanja - Načrtovana/porabljena 
sredstva: (največ do 2.000 znakov brez presledkov):  
Projekti so bili dobro načrtovani, vodje pa so pri realizaciji veliko pozornost namenili tudi smotrni porabi 
sredstev. Dejanski strošek posameznih razstav je sicer nekoliko višji, ker v izračun niso všteti stroški 
varovanja in informiranja. Polni realizaciji so bomo še bolj približali, ko bodo upoštevani tudi stroški treh 
publikacij, ki so v fazi realizacije (izšle bodo pomladi 2019) in zaključna dela na stalni razstavi Numizmatika, 
ki bo odprta 18. maja 2019. 
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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 2018 812 
 na vaših razstavah, ki so gostovale v drugih muzejih v letu 2018 117 
 na razstavah drugih ustanov, ki so bile na ogled v vašem muzeju v letu 2018 605 
 v izposoji drugim javnim zavodom oz. pravnim osebam  za daljše obdobje 335 
 v izposoji drugim javnim zavodom oz. pravnim osebam za leto 2018 424 

 
Stalne razstave v matični muzejski stavbi 
 
Št. Naslov razstave Leto 

postavitve 
Leto zadnje 
posodobitve 
in dopolnitve 

Število 
obiskovalcev* 

 NMS - Prešernova   50.522 
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   7.303 
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   566.360 
1 Stalna muzejska razstava 2008 2016  
2 Prva slovenska knjiga 2011   
 Grad Snežnik   27.237 
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  7.961 
7 Grajsko pohištvo 18. in 19.stol. (grad Rajhenburg) 2012 2013 10.919 
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Občasne (lastne, razstave drugih institucij) razstave v matični muzejski stavbi, ki so bile na 
ogled javnosti v letu 2018 
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 Preteklost pod 
mikroskopom. 
Naravoslovne raziskave v 
muzeju 

NMS Slovenija 24. 10. 2017–30. 
4. 2018 

20.423 
(skupno; od 
tega 15.464 v 
letu 2018) 

2 Salon ZDSLU 2017: 
Podoba v mediju, medij v 
kontekstu 

Zveza društev 
slovenskih 
likovnih 
umetnikov 

Slovenija 14. 11. 2017–25. 
2. 2018 

3.886 (skupno; 
od tega 3.319 v 
letu 2018) 

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

NMS Slovenija 7. 12. 2017–8. 2. 
2018 

3.381 (skupno; 
od tega 3.130 v 
letu 2018) 

4 Veščine in skrivnosti 
orglarskih mojstrov 

Pokrajinski 
muzej Ptuj - 
Ormož 

Slovenija 9. 1.–30. 4. 2018 5.162 

5 Claustra Alpium Iuliarum. 
Skrivnostna zapuščina 
starih Rimljanov 

NMS in 8 
partnerskih 
ustanov (v 
okviru 
projekta 
Claustra +) 

Slovenija, 
Hrvaška 

18. 1.–4. 3. 2018 11.882 (ocena: 
razstava v 
zunanjem 
lapidariju) 

6 Dr. Janez Drnovšek. 
Razstava ob 10. obletnici 
smrti dr. Janeza Drnovška 

NMS Slovenija 23. 2.–6. 5. 2018 2.049 

7 Razstava prejemnikov 
nagrade in priznanj 
Riharda Jakopiča 

Zveza društev 
slovenskih 
likovnih 
umetnikov 

Slovenija 13.–25. 4. 2018 80 

8 Portreti Ivana Cankarja iz 
zbirk Narodnega muzeja 
Slovenije 

NMS Slovenija 10. 5. 2018– 19.996 

9 IV. mednarodni trienale 
keramike UNICUM 2018 
(Trienale umetniške 
keramike UNICUM) 

NMS Slovenija 18. 5.–30. 9. 
2018 

3.787 

10 Oblikovanje prihodnosti. 
Keramika in njene 
dimenzije (Shaping the 
future) 

NMS in 4 
partnerske 
organizacije   
EU projekta 
Ceramics and 
its 
Dimensions 

Slovenija, 
Finska, 
Nemčija,  
S. Irska  

16. 5.–31. 7. 
2018 

6.640 

11 Kitajska skozi otroške oči 
2012–2018 

OŠ Trnovo in 
Konfucijev 
inštitut 
Ljubljana 

Slovenija 25. 5.–30. 9. 
2018 

10.315 (ocena: 
razstava v 
zunanjem 
lapidariju) 

12 Zlato kitajskih cesarjev. 
Zlati predmeti iz obdobja 
Wanli dinastije Ming – 
zbirka Dong Bo Zhai 
(Cesarsko zlato dinastije 
Ming) 

NMS in Muzej 
lepih 
umetnosti 
Qujiang, Xi'an 

Slovenija, 
Kitajska 

16. 8. 2018– 9.510 

13 Huiquin Wang: Svilna pot. 
Od Marca Pola do 
Hallersteina 

NMS Slovenija 1. 10. 2018– 12.944 
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14 Majski salon ZDSLU 2018 
– Grafika 

ZDSLU Slovenija 11. 10.–4. 11. 
2018 

453 

15 33 dni. 100. obletnica 
ustanovitve Države SHS 
(100 let Države 
Slovencev, Hrvatov in 
Srbov. 1918–2018) 

NMS, MNZS 
in Arhiv 
Republike 
Slovenije 

Slovenija 29. 10. 2018– 1.648 

16 V dobrih rokah. 60 let 
Oddelka za konserviranje 
in restavriranje Narodnega 
muzeja Slovenije 

NMS Slovenija 29. 11. 2018– 970 

17 Nacionalni muzeji 
Slovenije 2018 

državni 
muzeji 

Slovenija 18. 5.–30. 11. 
2018 

Muzejska 
ploščad 
Metelkova 

18 Vitrine meseca v Knjižnici 
NMS: 
 Anekdota o Prešernu 

(še neobljavljena). 
Nova pridobitev 
Knjižnice Narodnega 
muzeja Slovenije 

 Vrla in snažna 
gospodinja. Knjižno 
gradivo, povezano z 
gospodinjskimi 
opravili 

 Osupljivi presežki 
narave. Knjižno 
gradivo o mineralih in 
fosilih 

 Pater Stanislav 
Škrabec (1844–1918): 
Ob 100. obletnici 
smrti 

 Privlačna in urejena 
gospa. Knjižno 
gradivo o lepotičenju 
in kozmetičnih 
pripomočkih 

 Nenavadni ljubitelji 
knjig. Poškodbe na 
starejšem knjižnem 
gradivu 

 »Živela država SHS!« 
Ob 100. obletnici 
njene ustanovitve 

 Ivan Cankar 

NMS Slovenija mesečno ali 
dvomesečno 

 

19 Zbirka pip Nadežde Kafol 
(vitrina meseca) 

NMS Slovenija 19. 12. 2018– 73 
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Občasne razstave na gradu Snežnik 
1 Lovska obleka Karla 

Turjaškega iz Kočevja 
NMS Slovenija 1. 1.–31. 12. 

2018 
13.474 

2 Tinka Tonka 
Flavtofonka in 
neandertalčeva piščal iz 
Divjih bab 

NMS, Kiki 
Klimt 

Slovenija 2. 6.–9. 10. 
2018 

10.876 

3 Japonska popotovanja 
skozi čas 

Marjeta 
Marinčič, 
Gorazd 
Vilhar 

Slovenija 21. 4.–20. 5. 
2018 

2.455 

4 Ozri se naokoli Forum-
LOV.ORG 

Slovenija 23. 4.–20. 5. 
2018 

2.320 

5 Razstava likovnih in 
tehniških del 2017/18 

OŠ h. 
Janeza 
Hribarja 
Stari trg 

Slovenija 24. 5.–10. 6. 
2018 

1.964 

6 Pregledna razstava 
Janeza Ovsca 

Javni zavod 
Snežnik 

Slovenija 15. 6.–15. 7. 
2018 

1.837 

7 Rakovški ustvarjalni 
utrip 

KUD Rak 
Rakek 

Slovenija 20. 7.–10. 9. 
2018 

8.398 

8 Težišče KUD Rak 
Rakek, 
Martin Petrič 

Slovenija 20. 7.–10. 9. 
2018 

8.398 

9 Dolina reke Krke Živa Agrež Slovenija 15. 9.–7. 10. 
2018 

2.048 

10 Ostrnice, dediščina 
Loške doline 

Javni zavod 
Snežnik 

Slovenija 12. 10.–9. 11. 
2018 

834 

 
 
Gostovanja vaših razstav v drugih institucijah v letu 2018  
Navodilo: vpišete gostovanje vaše razstave v drugi instituciji 
 
Št. Naslov razstave Institucija  Kraj in 

država 
gostovanja 

Termin (od-
do) 

Število 
obiskovalcev* 

1 »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. 
2017–4. 11. 
2018 

 

2 Fronte se počinju buditi. Rudolf 
Cvetko i prvi svjetski rat 
(Fronte se začenjajo prebujati. 
Rudolf Cvetko in prva svetovna 
vojna) 

 Pulj, Hrvaška 6. 12. 2018–
28. 2. 2019 

 

3 Akademski slikar BRANKO 
SUHY in tradicija v umetnosti 

Festivalna 
dvorana 

Bled, 
Slovenija 

30. 5.–30 .6. 
2018 

 

4 Akademski slikar BRANKO 
SUHY in tradicija v umetnosti 

Blejski grad Bled, 
Slovenija 

30. 5.–30. 
10. 2018 

 

      
* število obiskovalcev vpišete le, če je obisk po posameznih razstavah tudi evidentiran 
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 Projekti po pogodbah za zunanje naročnike v letu 2018 
 
Št. Naslov projekta Naročnik  Termin  

(od-do) 
1    
2    
3    
 
 
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 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 

 
V letu 2018 sta se kar 2 evropska projekta, v katerih NMS sodeluje kot eden od partnerjev,  uvrstila v 
izbor najuspešnejših: 
. projekt A.L.L. (Across Lombard Lands), zaključen že v letu 2017, kot eden od 14 primerov dobre 
prakse med turističnimi projekti programa COSME; 
. projekt CAID (Ceramics and its Dimensions) je bil izbran med 15 izstopajočih EU projektov platforme 
Kreativna Evropa na področju kulturne dediščine za leto 2018!  
 
 
Kratka pojasnila k odstopanjem od zastavljenih ciljev realizacije razstav (največ do 1.000 znakov 
brez presledkov):  
 
Realizirane so bile vse razstave z izjemo odprtja stalne razstave Numizmatika, ki smo ga zaradi 
objektivnih okoliščin morali premakniti v maj leta 2019. Za razstavo je bilo potrebno predhodno urediti 
prostor v pritličju muzeja, to pa je bilo otežkočeno, ker je bila v atriju sredi leta odprta razstava Zlato 
kitajskih cesarjev in je bilo treba dela prekiniti. Obrtniška dela bi povzročala hrup in dvigovanje prahu, pa 
tudi zaradi varnosti je bilo primerno čimbolj omejiti število zunanjih izvajalcev, ki bi bili prisotni v bližnjih 
prostorih. Z deli bomo pospešeno nadaljevali po 22. februarju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navodilo za vpis v tabele Spremljevalni programi:- če je izvajate isti program (za npr. prvo in drugo 
triado oz. različne ciljne publike) program vpišete le enkrat (npr. ali k prvi ali k drugi triadi - odvisno od 
povezave z učnimi načrti in/ali zahtevnosti vsebine programa) 
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Spremljevalni programi za otroke v letu 2018 
Št.  Število 

vseh 
programov 

Število 
novih 
programov 
v letu 2018  

Število 
obiskovalcev 

1 Programi za predšolske otroke- vodeni ogledi 2  50 
2 Programi za predšolske otroke – delavnice 6  120 
3 Programi za predšolske – rojstni dnevi 5  179 
4 Programi za prvo triado osnovne šole - vodeni ogledi 10 2 459 
5 Programi za prvo triado osnovne šole - delavnice 14 6 757 
6 Programi za prvo triado  - rojstni dnevi 10  787 
7 Programi za drugo triado osnovne šole - vodeni ogledi 10  1.457 
8 Programi za drugo triado - delavnice 10  933 
9 Programi za tretjo  triado osnovne šole - vodeni ogledi 15 3 2.813 
10 Programi za tretjo triado - delavnice 9 2 487 
11 Prilagojen program za otroke  - ranljive skupine 2   
12 Programi za otroke v dislociranih enotah 

Snežnik + Hrušica + Bled 
3  1.825 

                                                                       
                                                                     SKUPAJ 

  9.867 

Programi za otroke izvedeni izven muzejske hiše (npr. šole) 2 1 115 
Navedite naslove treh najbolj obiskanih programov, razstavni projekt k kateremu sodi 
program in število obiskovalcev: 

 
 

1. Arheologija pa te fore / Na stičišču svetov - stalna arheološka razstava 2.061 
2. Vodeni ogled Gradu Snežnik / Grad Snežnik 1.825 
3. 150.000 let prazgodovine v eni šolski uri / Na stičišču svetov - stalna arheološka 
razstava  
Branite imperij, barbari prihajajo! / Na stičišču svetov - stalna arheološka razstava 

466 
 

466 
 
Spremljevalni programi za mlade v letu 2018 
Št. Naslov  programa  

 
Število 
vseh 
programov 

Število 
novih 
programov 
v letu 2018  

Število 
obiskovalcev 

1 Programi za srednješolce - vodeni ogledi 9 3 1.604 
2 Programi za srednješolce – delavnice, tečaji 2 2 2 
3 Programi za pripravo na maturo 1  0 
4 (so) Mentorstva srednješolcem – seminarske, 

raziskovalne naloge 
2  2 

5 Programi za študente - vodeni ogledi 3 1 154 
6 Programi za študente – delavnice (večdnevni) 4  54 
7 (so) Mentorstva študentom – seminarske, diplomske 

naloge, raziskovalne naloge 
12 12 12 

8 Progam za mlade – predavanja, okrogle mize 1 1 15 
9 Prilagojen program za mlade - ranljive skupine 2  17 
10 Programi za mlade v dislociranih enotah 1 15 420 
 
                                                                   SKUPAJ 

   

Progami za mlade izvedeni izven muzejske hiše (npr. na 
šolah oz. fakultetah) 

3 3 47 

Navedite naslove treh najbolj obiskanih programov, razstavni projekt h 
kateremu sodi program in število obiskovalcev: 
 

  

1. Arheologija pa te fore / Na stičišču svetov - stalna arheološka razstava 708 
2. Vodeni ogled po razstavi Zlato kitajskih cesarjev / razstava Zlato kitajskih cesarjev 308 
3. Veččutni vodeni ogled Rimske zgodbe / Stalna arheološka razstava Na stičišču 
svetov 

188 
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Spremljevalni programi za  odrasle v letu 2018 
 
Št. Naslov  programa  

 
Število 
vseh 
programov 

Število 
novih 
programov 
v letu 2018  

Število 
obiskovalcev 

1 Programi za odrasle – vodeni ogledi 14 6 2.460 
2 Programi za odrasle – delavnice, tečaji 1 1 0 
3 Programi za odrasle – predavanja 2 22 522 
4 Izvedba simpozijev/ seminarjev 3 165  
5 Prilagojen program za odrasle - ranljive skupine 2  38 
6 Abonmaji na področju umetnosti    
7 Programi za odrasle v dislociranih enotah 2  3.256 
                                                                    
                                                                     SKUPAJ 

   

Progami za odrasle izvedeni izven muzejske hiše 17 12 776 
Navedite naslove treh najbolj obiskanih programov, razstavni projekt h 
kateremu sodi program in število obiskovalcev: 
 

 7052+simpoziji 

1. Vodeni ogled Gradu Snežnik / Grad Snežnik 3.226 
2. Vodeni ogled po razstavi Zlato kitajskih cesarjev / razstava Zlato kitajskih cesarjev 1.204 
3. Vodeni ogled po znamenitih arheoloških predmetih / stalna razstava na Stičišču 
svetov 

356 

 
 
Spremljevalni programi za  družine v letu 2018 
 
Št. Naslov  programa  

 
Število 
vseh 
programov 

Število 
novih 
programov 
v letu 2018  

Število 
obiskovalcev 

1 Družinska vodstva po razstavi 6  489 
2 Delavnice za družine 3  227 
3 Programi za družine v dislociranih enotah 2  1.218 
                                                                     
                                                                SKUPAJ 

   

Navedite naslove treh najbolj obiskanih programov, razstavni projekt k 
kateremu sodi program in število obiskovalcev: 
 

  

1. Noč ima svojo moč / stalni razstavi Na stičišču svetov in Zgodovinske in 
umetnostne zbirke 

224 

2. Delavnice ob Slov. kult. prazniku / stalne in občasne razstave  210 
3. Znanstival delavnice / stalne zbirke 200 
 
Kratka pojasnila k odstopanjem od zastavljenih ciljev realizacije spremljevalnih programov 
(največ do 1.000 znakov brez presledkov) 
 
Od zastavljenih ciljev nismo odstopali. Zaradi spremenjene tabele, se letos kot najuspešnejši 
obrazstavni program kaže grad Snežnik z vodenimi ogledi, ker drugače ogled sploh ni mogoč. Takšno 
statistiko lahko razumemo kot novost ali pa kot beleženje posebnega dela, ki doslej kot takšno ni bilo 
ovrednoteno.  
Ostali programi so bili izvedeni po načrtu. Še vedno ostaja največkrat izveden program za šole 'Arheo 
Highlights' (Arheologija pa te fore) – katerega št. ponovitev občutno odstopa od povprečja (če 
izvzamemo grad Snežnik), kar 4x več od ostalih. 
Zadnja leta se kaže upad sobotnih delavnic, a to je trend že več let in ga občutimo vsi muzeji. 
Upad se kaže tudi v izvedbi (oziroma je izvedba rezultat povpraševanja) delavnic za šole; prav tako 
gre za trend, ki mu lahko sledimo že nekaj let. 
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Posredovanje informacij o kulturni dediščini – izdajanje publikacij: katalogov, vodnikov in 
periodika v letu 2018 
 Naslov 

publikacije 
Avtor Naklada Višina 

načrtovanih 
sredstev v 
usklajenem 
programu 
dela (v €) 
(MK in drugi 
viri) 

Višina 
porabljenih 
sredstev za 
realizacijo 
projekta  
(v €) 
(MK in drugi 
viri) 

Indeks 
odstopanja: 
Načrtovano 
/porabljeno  

1 33 dni : 100. obletnica 
ustanovitve Države 
Slovencev, Hrvatov in 
Srbov 

pisci besedil Bojan Balkovec 
... [et al.] 

500 izv. 9.840 7.589 77 

2 Branko Suhy in tradicija 
v umetnosti 

Branko Suhy  500 izv. 6.900 10.050 146 

3 Dr. Janez Drnovšek : 
razstava ob 10. 
obletnici smrti dr. 
Janeza Drnovška 

avtorja besedil Darko Knez, 
Tomislav Kajfež 

500 izv. 650 
publikacija je 

izšla v 
sodelovanju z 

založbo 
Mladinska 

knjiga 

1.871 298 

4 Unicum 2018  
 

urednici Simona Žvanut, 
Mateja Kos 

500 izv. 7.800 4.756 61 

5 Zlato kitajskih cesarjev : 
zlati predmeti iz 
obdobja Wanli dinastije 
Ming 

urednica Daša Pavlovič 400 izv. 8.287 9.588 116 

6 V dobrih rokah : 60 let 
Oddelka za 
konserviranje in 
restavriranje 
Narodnega muzeja 
Slovenije 

odgovorna urednica Nataša 
Nemeček 

400 izv. 8.616 9.472 110 

7 ARGO 61/1  500 izv. 12.600 13.023 104 

 ARGO 61/2*  500 izv.    

8 Severnoemonsko 
grobišče, Kozolec II* 

urednica Alenka Miškec 400 izv. 11.315 -  

9 Rimska vojaška 
oprema iz reke 
Ljubljanice* 

Janka Istenič 400 izv. 17.156 5.804 34 

       
skupaj 83.164 62.153 75 

* Publikacija še ni natisnjena, upoštevani pa so stroški za 60/2, natisnnjen v 2018 
 

 
Kratka pojasnila k odstopanjem od zastavljenih ciljev izdajanja publikacij (največ do 1.000 znakov 
brez presledkov):  
Severnoemonsko grobišče, Kozolec II (Situla) 
Z izdajo zamujamo iz več razlogov. Pri projektu sodeluje zelo veliko avtorjev in tehnične priprave si 
delita dva muzeja (Muzeji in galerije mesta Ljubljane). Zamuda pri eni fazi dela povzroči nadaljnje 
zamude, ki se potem povečujejo. Obsežen katalog, risbe in fotografije predmetov so zaključene. Večina 
glavnih besedil je narejenih, prav tako zaključek. V januarju 2019 smo v fazi recenzij besedil. 
Rimska vojaška oprema iz reke Ljubljanice (KIM 43) 
Avtorica je imela zdravstvene težave (operacija kolena), zavleklo se je prevajanje besedil v angleški 
jezik in lektoriranje prevodov. Knjiga bo izšla marca 2019. 
ARGO 61/2 
je v tisku. 
 
Ponovno se je pokazalo, da je strošek publikacij težko načrtovati, ker se lahko spremenita tako obseg 
publikacija, kot stroški (npr. prevodi, fotografiranje,…).  
 



 17 

Realizacija promocijske dejavnosti muzeja, načini promocije in ocena doseženih ciljev (največ do 
1.000 znakov brez presledkov) 
 
V letu 2018 je NMS promoviral 175 prireditev: 

- 13 občasnih razstav 
- 10 novinarskih konferenc 
- 50 javnih vodstev 
- 25 predavanj 
- 9 vitrin meseca 
- 3 simpozije 
- 34 delavnic in dogodivščin za otroke oz. družine 
- in druge prireditve (dnevi odprtih vrat, muzejske počitnice za otroke, predstavitve knjig itd.). 

 
NAČINI PROMOCIJE in OCENA DOSEŽENIH CILJEV 

- Sprotno posodabljamo in dopolnjujemo vsebine na spletni strani muzeja. 
- Natisnili smo 46 drobnih tiskovin v skupni nakladi 109.000 izvodov.  
- Svoje dejavnosti na družbenih omrežjih skrbno načrtujemo, objavljamo tudi 'v živo'.  
-  

Plačljivo oglaševanje:  
 Tam Tam mreža city plakatov: 6 kampanj 
 Europlakat, 2 kampanji na plakatih citylight Slovenija in 4 tedni predvajanja 

digitalnega oglasa v centru Ljubljane 
 TV Slovenija, 7-sekundni oglasi, 4 valovi po 2 tedna 
 oglasi v tiskanih medijih za turiste (katalog Alpen-Adria; In Your Pocket Ljubljana) 
 Mladina, 10 tiskanih oglasov 
 Napovednik (izpostavitve na spletu in v reviji) 
 Facebook in Instagram: 6 plačljivih objav 
 SmartAd, spletno oglaševanje 
 Otroška pobarvanka Moji vzorniki 
 Geosplet: izpostavitev lokacij na spletnih zemljevidih in navigacijskih napravah 

 
Na obeh ljubljanskih lokacijah muzeja smo leta 2018 našteli 57.825 obiskovalcev, samo v NMS 
na Muzejski 50.522, kar je največ po letu 2000, ko je bila na ogled gostujoča razstava Leonardo 
da Vinci. 
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III. ODKUPI PREDMETOV PREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE 
 
Odkupi premične kulturne dediščine (vpisujte le odkupe v vrednosti nad 500 EUR) 

 
Pridobljen predmet - odkup Cena/vrednost (v €) Financer * 
izdelki tovarne keramike DEKOR, Ljubljana 7.700 MK 
Jurij Šubic, Mož s teodolitom (risba, akvarel) 1.500 MK 
zbirka vedut slovenskih krajev (grafike) 3.875+525 MK+lastna sredstva 
miniaturna skrinjica in klavir 5.100 lastna sredstva 
turistični plakat 'Bled' (litografija) 1.000 lastna sredstva 
numizmatična zbirka Oražem 20.000 zapuščina 

SKUPAJ 39.175  
*(vpiše se MK, drugi proračunski viri, sponzorji, donacija, lastna sredstva) 

 
 
Kratka pojasnila k odstopanjem od zastavljenih ciljev izvajanja odkupov premične kulturne 
dediščine (največ do 500 znakov brez presledkov): 
 
Pri odkupih muzej težko zasleduje kratkoročne cilje, če pri tem razumemo predloge v letnem programu 
dela. Pogosto se med letom pojavijo na tržišču kosi, ki so bistvenega pomena za doplnitev zbirk 
oziroma vključitev v načrtovane razstave (npr. turistični plakat Bleda) in lastniki niso pripravljeni čakati, 
da bi muzej izvedel postopek za pridobitev sredstev MK, ki so tudi sicer zelo omejena. V takih primerih 
se odločimo za nakup z lastnimi sredstvi. Podobno je z donacijami in zapuščinami; v večini primerov 
smo z odločitvijo lastnika seznanjeni, ne pa tudi s tem, kdaj bodo predmeti lahko prevzeti. 
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DODATEK:  
 

A. PROSTORI 

Podatki o količini m² novo pridobljenih prostorov v letu 2018 
 
Naslov: Površina (m²): Namembnost 

(depoji, razstavni prostor, delavnice, uprava…) 
   
   
SKUPAJ   
 
 
Zbirnik prostorov za izvajanje dejavnosti v letu 2018 
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 namen izvajanje vsebin spremljevalnih programov 131 
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 
Depojski prostori v Parku vojaške zgodovine v Pivki 562 
Muzejska trgovina (4x) 142 
SKUPAJ površina prostorov za vse dejavnosti 14.723 
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B. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME 

Investicijsko vzdrževanje s sredstvi MK – realizacija po odločbi za leto 2018 

 

Namen Višina 
namensko 
odobrenih 
sredstev MK 

Porabljena 
višina 
sredstev 

Opombe 

zaščita požarnega stopnišča NMS Metelkova 5.000 5.307  

    

SKUPAJ 5.000 5.307  

 

Nakup opreme s sredstvi MK – realizacija po odločbi za leto 2018 

 
Namen Višina 

namensko 
odobrenih 
sredstev MK 
 

Porabljena 
višina 
sredstev 

Opombe 

a) Oprema za vzpostavitev in izboljšanje sistema varovanja: 

Vpišete vrsto opreme    

    

b) Oprema za ureditev depojev: 

    

    

c) Oprema za restavratorske delavnice: 

    

    

c) Oprema za razstave: 

    

    

e) Računalniška oprema za delovni proces 

    

    

f) Drugo (navedite): 

    

SKUPAJ 0 0  
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 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme iz drugih virov 
 
Namen Vir Odobrena 

sredstva 
Porabljena 
višina 
sredstev 

Opombe 

Modularne vitrine lastna sredstva 47.654 47.653  

Brezžični alarmni sistem (atrija9 lastna sredstva 2.852 2.852  

Sanacija stavbnega pohištva: lastna sredstva 19.269   

avtomatsko okensko zapiralo   1.509  

okenski zaklepi   842  

sanacija vhodnih vrat (Muzejska ul.)   4.010  

sanacija vhodnih vrat (Prešernova)   6.076  

2 pisarniški mizi lastna sredstva 800 258  

pisarniški stoli   899  

Prezračevalni sistem za peskalnico lastna sredstva 2.440 7.430  

Rač. oprema za stalno razstavo 
Prešernova (račun za 2017) 

lastna sredstva 18.000 2.733 ostala sredstva so 
bila črpana v 2017 

Prenosni računalnik Asus (2x) lastna sredstva 1.420 2.069  

10 namiznih računalnikov lastna sredstva 7.500 8.860   

drobna računalniška oprema + ARRS  864  

Scanner DR-F 120 lastna sredstva 650 305  

Fotoaparat Sinaron Digital Macro lastna sredstva 1.466 2.640  

Fotoaparat lastna sredstva 4.750 5.281  
Objektiv Hasselblad HC MAC lastna sredstva 5.950 5.389  

Klimatske naprave: lastna sredstva    

Numizmatični kabinet   1.680 menjava okvarjene 
Računalniški center   1.450 menjava okvarjene 

Arheološka dokumentacija ARRS  827  

Merel oprema za XRF napravo ARRS 73.200 6.701 planiran odkup 
celotne naprave  

Prenosnik MACBookPro 15'' ARRS  4.294  

Knjižni regal  ARRS  2.471  

SKUPAJ  116.229  
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C. ZAPOSLENI 
 
Število zaposlenih po področjih dejavnosti muzeja na dan 1.1.2018 
 
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)  

7 2 9 

Informatiki, dipl. inf. sistemski 
inženirji 

1 0 1 

SKUPAJ – Tehnična služba 
 

8 2 10 

Strokovna 
dejavnost 

Kustosi 23 8 31 
Konservatorji, restavratorji 10 0 10 
Drugi strokovni delavci 9 4 13 

SKUPAJ - Strokovna dejavnost 
 

42 12 54 

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

56 17 73 

 
 
Število zaposlenih glede na vrsto 
zaposlitve  na dan 1.1.2018 
 

Strokovni 
delavci 

Tehnična 
služba in 
informatika 

Uprava SKUPAJ 

a) Redno zaposleni za nedoločen čas: 42 8 8 58 
 od tega s krajšim delovnim 

časom: 
0 0 0 0 

b) Število zaposlenih za določen čas: 12 2 1 15 
 od tega s krajšim delovnim 

časom: 
5 0 0 5 

c) Občasno, projektno zaposleni po 
podjemni pogodbi (število izvajalcev na 
dan 3.1.2018) 

0 0 0 0 

 Skupno število vseh sklenjenih 
podjemnih pogodb v letu 2018 

0 0 0 0 

 Od tega število sklenjenih 
podjemnih pogodb z osebami 
statusom samozaposlenega v 
kulturi v letu 2018 

0 0 0 0 

d) Občasno, projektno zaposleni po  
pogodbi o avtorskem delu 

18 0 0 18 

 Skupno število sklenjenih 
avtorskih pogodb v letu 2018 

29 0 0 29 

 Od tega število sklenjenih 
avtorskih pogodb z osebami s 
statusom samozaposlenega v 
kulturi v letu 2018 

0 0 0 0 

e) Študentsko delo (število izvajalcev 
na dan 2.1.2018) 

4 1 0 5 

 Skupno število vključenih 
študentov  v študentsko delo v 
letu 2018 

10 3 0 13 
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 Skupno število opravljenih ur 
študentskega dela v letu 2018 

12.120 11.165 0 13.285 

f) Prostovoljci, neplačani delavci 
(število izvajalcev na dan 3.1.2018) 

0 0 0 0 

 Skupno število prostovoljcev v 
letu 2018 

1 0 0 1 

 Skupno število opravljenih ur 
prostovoljnega dela v letu 2018 

359 0 0 359 

Število vključenih izvajalcev v javna 
dela v letu 2018 

3 0 2 5 

 
Število zaposlenih v muzeju glede na starost  
Navodilo:  vpiše se stanje zaposlenih, ki jih financira MK  na dan 1.1.2018 
 
starostni razredi število vseh zaposlenih število zaposlenih - strokovna dejavnost 
          do 29 let 1 1 
od 30 do 39 let 4 4 
od 40 do 49 let 13 8 
od 50 do 59 let 32 25 

nad 60 let 6 4 
SKUPAJ 56 42 
 
Povprečna starost zaposlenih strokovnih delavcev 

 
    51,19 
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D. DOSTOPNOST DO PREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE 
 
Navedite izboljšave za dostopnost do kulturne dediščine gibalno in senzorno oviranim osebam 
v letu 2018: 
 
Nameščeni so bili opozorilni trakovi na privzdignjenih površinah (pragi) in dodane klančine, kjer je bila 
višina praga večja od 3cm.  
 
 

Evidenca obiskovalcev javnega zavoda v letu 2018 
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 Prihodek od 

prodanih 
vstopnic (v 
€) 

Obiskovalci 
iz Slovenije 
(1) 

Obiskovalci  
iz tujine (2) 

SKUPAJ 
obiskovalci 
 (1+2) 

izdana brezplačna 
vstopnica otroci in mladina 

0 7.503 962 8.465 0 

izdana brezplačna 
vstopnica odrasli 

0 13.085 1.467 14.552 0 

izdana brezplačna 
vstopnica družina 

0 0 0 0 0 

plačana vstopnica otroci in 
mladina  

4/ 3,5*/ 2*** 1.537 2.163 3.700 13.837 

plačana vstopnica odrasli 6/ 5*/ 8*   4U/ 
3,5U*  

5.169 6.605 11.674 57.597 

plačana vstopnica – 
družina**** 

12/10* 560 (2.032) 445 (1.780) 1.005 (3.812) 11.276 

plačana vstopnica  skupina 
otroci in mladina + vodstvo 

4/ 5,5/ 3,5*/ 5,5D/ 
6RD 

7.313 - 7.313 32.644 

Plačana vstopnica skupina  
odrasli; + vodstvo 

4/ 3,5* 507 399 906 4.604 

 
SKUPAJ 

 
37.146 

 
13.376 

 
50.522 

 
119.958 

*kombinacija s Prirodoslovnim muzejem Slovenije 
** odrasli Zlato kitajskih cesrajev 
*** projekt LTKU 
**** družinska vstopnica velja za celo družino; v oklepaju je zapisana številko članov, ki je 
upoštevano v končnem seštevku obiska;  
U upokojenci 
D ustvarjalna delavnica 
RD rojstnodnevna zabava 
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Evidenca obiskovalcev javnega zavoda v letu 2018 
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 Prihodek od 

prodanih 
vstopnic (v €) 

Obiskovalci 
iz Slovenije 
(1) 

Obiskovalci  
iz tujine (2) 

SKUPAJ 
obiskovalci 
 (1+2) 

izdana brezplačna 
vstopnica otroci in mladina 

0 958 114 1.072 0 

izdana brezplačna 
vstopnica odrasli 

0 1.867 349 2.216 0 

izdana brezplačna 
vstopnica družina 

0    0 

plačana vstopnica otroci in 
mladina  

4/ 2* 82 127 209 822 

plačana vstopnica odrasli 6/ 4U/ 3* 508 743 1.251 5.688 
plačana vstopnica - 
družina 

12 34 (176) 22 (84) 65 (260) 792 

plačana vstopnica  skupina 
otroci in mladina + vodstvo 

4/ 5,5D/ 6RD 388 - 388 5,276 

Plačana vstopnica skupina  
odrasli; vodstvo 

4 121 40 161 949 

 
SKUPAJ 

4.100 1.457 5.557 13.527 

* projekt LTKU 
** družinska vstopnica velja za celo družino; v oklepaju je zapisana številko članov, ki je upoštevano v 
končnem seštevku obiska;  
D ustvarjalna delavnica 
RD rojstnodnevna zabava 
U upokojenci 
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Evidenca obiskovalcev javnega zavoda v letu 2018 – 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 Prihodek od 

prodanih 
vstopnic (v €) 

Obiskovalci iz 
Slovenije (1) 

Obiskovalci  
iz tujine (2) 

SKUPAJ 
obiskovalci 
 (1+2) 

izdana brezplačna 
vstopnica otroci in mladina 

0 - - - 0 

izdana brezplačna 
vstopnica odrasli* 

0 644 397 1.041 0 

izdana brezplačna 
vstopnica družina 

0 - - - 0 

plačana vstopnica otroci in 
mladina  

3 231 283 514 1.483 

plačana vstopnica odrasli 5/ 3U 1.976 2.087 4.063 17.584 
plačana vstopnica - 
družina 

12 1.212 1.328 (635)2.540 7.052 

plačana vstopnica  skupina 
otroci in mladina, 
upokojenci  

2,5 3.465  852 4.317 10.638 

Plačana vstopnica skupina  
odrasli 

4 567 256  823 3.292 

 
SKUPAJ 

8.095 5.203 13.298 40.049 

* upoštevane so tudi brezplačne vstopnice za otroke in mladino 
U upokojenci 
 

 

 

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

16.495* 

 
Število uporabnikov digitalnih vsebin na spletni strani muzeja 

82.445 

 
Število zunanjih uporabnikov muzejskega gradiva v dokumentaciji 

277 

 
* od tega jih 13.495 odpade na grad Snežnik in njegovo neposredno okolico (poroke, prireditve v 
grajskih Pristavah:  Plavajoči grad, Grajski pun(k)t) 
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E. DEJAVNOST SPECIALNE KNJIŽNICE ZA KULTURNO DEDIŠČINO 
 
 
Število enot knjižničnega gradiva v specialni 
knjižnici (do 31.12.2018) 

224.266 

Število enot knjižničnega gradiva pridobljenega z 
nakupom v letu 2017 

157 

Število enot knjižničnega gradiva pridobljenega z 
izmenjavo v letu 2017 

438 

SKUPAJ  
 

1.043 

Število strokovnih delavcev v knjižnici 5 
Število zunanjih uporabnikov v knjižnici 5.907 
Dostopnost do elektronskih publikacij da 
Površina prostorov, ki so namenjeni specialni 
knjižnici 

719 m² 

Višina sredstev državnega proračuna porabljenih 
za  nakup knjižničnega gradiva 

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

udeležencev 
Prihodek 
iz tega 
naslova 
V EUR 

 
1. Seminarji, posvetovanja, strokovna srečanja 

Dogodki v lastni organizaciji in soorganizaciji   

Spominski simpozij ob 10. obletnici smrti dr. 
Janeza Drnovška 

NMS, 23. 2. 2018, 75 oseb brezplačno 

6. balkanski simpozij o arheometriji / 6th 
Balkan Symposium of Archaeometry, 2018 

NMS, 24.–28. 9. 2018, 30 oseb brezplačno 

Konferenca ICOMAM 2018: Vojna in mir, strah 
in sreča / War and Peace, Fear and 
Happiness 

ICOMAM, Forum slovanskih kultur, 
ICOM Slovenija, Vojaški muzej 
Slovenske vojske, NMS, 30. 9.–3. 10. 
2018, 70 oseb 

brezplačno 

Muzeoforum (2x) Slovensko muzejsko društvo, 15. 1.; 
5. 3. 2018, po ok. 60 oseb 

brezplačno 

Srečanje SAD – Gabrovčev dan Slovensko arheološko društvo, 19. 1. 
2018, 63 oseb 

brezplačno 

Predavanja za študente arhivistike (prof. dr. 
Jedert Vodopivec, ARS) 

Alma Mater Europaea in ISH, 24. 1. 
2018, 8 oseb 

brezplačno 

Simpozij Rokopisne in tiskane knjige v arhivih 
in knjižnicah 

Arhiv RS in Filozofska fakulteta UL, 
25. 1. 2018, 60 oseb 

brezplačno 

Predavanja za študente Odd. za azijske 
študije (dr. Tomaž Lazar) 

Filozofska fakulteta UL, 27. 2. 2018, 
15 oseb 

brezplačno 

Srečanje Arheologija v letu 2017 Slovensko arheološko društvo, 7.–8. 
3. 2018, 60 oseb 

brezplačno 

Delavnica o novostih nove Uredbe o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega gradiva (2x) 

Zgodovinski arhiv Ljubljana, 20. in 22. 
3. 2018, 60 oz. 61 oseb 

brezplačno 

Konferenca Šola in muzeji Educa, 23.–24. 3. 2018, 100 oseb brezplačno 

Okrogla miza Ljubiteljska uporaba detektorjev 
kovin in njeno mesto v okviru varstva 
arheološke in zgodovinske dediščine 

Slovensko arheološko društvo, 5. 4. 
2018, 25 oseb 

brezplačno 

Mednarodna konferenca Varuhi kontekstov – k 
odgovornejši rabi arheoloških virov v Evropi / 
Guardians of the contexts – towards (more) 
responsible use of European archaeological 
resources 

Slovensko arheološko društvo, 6. 4. 
2018, 60 oseb 

brezplačno 

Predavanje za študente metalurgije (dr. 
Tomaž Lazar) 

Naravoslovnotehniška fakulteta UL, 9. 
4. 2018, 15 oseb 

brezplačno 

Panel v okviru Slovensko-ruskega kulturnega 
foruma 2018 

Forum slovanskih kultur, 19. 4. 2018, 
20 oseb 

brezplačno 

Dražba starin in umetnin Carniloa Antiqua, 6. 5. 2018, 50 oseb brezplačno 

Predavanje za študente umetnostne 
zgodovine (dr. Tomaž Lazar) 

Filozofska fakulteta UL, 15. 5. 2018, 
15 oseb 

brezplačno 

Predstavitev tehnologije Augmented Reality 
(obogatena resničnost) 

Inari Software GmbH, Gradec, 
Avstrija, 50 oseb 

brezplačno 

Novinarska konferenca – predstavitev revije 
SLO 

Družina d.o.o., 23. 5. 2018, 10 oseb brezplačno 
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Odprtje razstave Kitajska skozi otroške oči Konfucijev inštitut Ljubljana, 24. 5. 
2018, 130 oseb 

200 

Novinarska konferenca – predstavitev 
Notnega zvezka 20za20 

Marko Soršak Soki in Kopija-nova 
d.o.o., 11. 6. 2018, 30 oseb 

brezplačno 

Posvet za program Ustvarjalna Evropa MK, 14. 6. 2018, 60 oseb brezplačno 

Predstavitev zbornika, posvečenega Bibi 
Teržan 

Filozofska fakulteta UL, 31. 7. 2018, 
70 oseb 

brezplačno 

Izobraževanje na temo dokumentacije NMS (Služba za premično dediščino 
in muzeje), 10. 9. 2018, 40 oseb 

brezplačno 

Predavanje v okviru usposabljanja arhivarjev 
(J. Škofljanec) 

Arhiv RS in MK, 23. 10. 2018, 50 oseb brezplačno 

Delavnica o arhiviranju in restavriranju filma za 
pedagoge 

Slovenska kinoteka in Filmska 
osnovna šola, 25. 10. 2018, 20 oseb 

brezplačno 

Okrogla miza Človeški posmrtni ostanki v 
arheologiji in muzeologiji 

Slovensko arheološko društvo, 20. 11. 
2018, 36 oseb 

brezplačno 

Izobraževanje za strokovne izpite NMS in MK, 3. in 4. 12. 2018 brezplačno 

Izobraževanje Dokumentacija plus NMS (Služba za premično dediščino 
in muzeje), 10. 12. 2018, 60 oseb 

brezplačno 

Izobraževanje MK in MJU, 17. 12. 2018, 50 oseb brezplačno 

Sestanek delovne skupine NMS (SPDM), MK in MZZ, 9. 3. 2018, 
16 oseb 

brezplačno 

Skupščina SMD Slovensko muzejsko društvo, 50 oseb brezplačno 

Skupščina SMS Skupnost muzejev Slovenije, 50 oseb brezplačno 

Seja izvršnega odbora SMD (6x) Slovensko muzejsko društvo, po 6–7 
oseb 

brezplačno 

Seja komisije za Valvasorjeve nagrade (3x) Slovensko muzejsko društvo, 7 oseb brezplačno  

Seja predsedstva SMS  Skupnost muzejev Slovenije, 15 oseb brezplačno 

Sestanek interne skupine  MK, 8 oseb brezplačno 

 
2. Prirejanje razstav za zunanje naročnike 

   

   

 
3. Organizacija prireditev, ki niso vezane na osnovno dejavnost 

Srečanje deležnikov v okviru projekta 
RETRACE 

Služba Vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko, 16. 1., 
30 oseb 

80  

Srečanje članov Slovenskega kemijskega 
društva 

Slovensko kemijsko društvo, 15. 2. 
2018, 80 oseb 

200  

Delavnica OECD in MIZŠ v okviru nac. 
projekta Strategija spretnosti 

Andragoški center Slovenije, 28. 3. 
2018, 30 oseb 

200  

Novinarska konferenca o varnosti in zdravju 
pri delu Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti 

Vodik d.o.o., 10. 4. 2018, 30 oseb 40  

Srečanje partnerjev v mednarodni mreži 
NewNet 

Združenje DrogArt, 13. 4. 2018, 40 
oseb 

120  

Delavnica v okviru projekta ESS/MDDSZ Center RS za poklicno izobraževanje, 
17. In 18. 4. 2018, 20 oseb 

360  

Delavnica Podpora žrtvam kaznivih dejanj − 
od teorije k praksi 

Mirovni inštitut, 10.–11. 5. 2018, 22 
oseb 

260  
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Srečanja OECD in MIZŠ v okviru nac. projekta 
Strategija spretnosti, 2. faza 

Andragoški center Slovenije, 16.–18. 
5. 2018, 60 oseb 

370  

Posvet Medkulturni stik v zdravstvu Mirovni inštitut, 29. 5. 2018, 30 oseb 110  

Posvet Staranje s hivom Društvo informacijski center Legebitra, 
1. 6. 2018, 60 oseb 

200  

Posvet v okviru projekta Slovenska filantropija, 12. 6. 2018, 27 
oseb 

80  

Usposabljanje za učitelje Amnesty international, 23. 8. 2018, 15 
oseb 

80  

Sprejem veleposlaništva Veleposlaništvo LR Kitajske, 26. 9. 
2018, 250 oseb 

2.500  

Delavnica v okviru evropskega projekta LIFE 
Krepitev zmogljivosti 

MOP, 9. 10. 2018, 20 oseb 160  

Posvet in delavnica Otroci v središču 
 

Pravno-informacijski center nevladnih 
organizacij – PIC, 10. 10. in 13. 11. 
2018, 18 oseb 

280  

Izobraževanje in delavnice Zavod Servis 8, 15., 18. in 19. 10. 
2018, 20 oseb 

390  

Predavanje Sama Simšiča Medijsko svetovanje, Aleš Cipot s.p., 
16. 10. 2018, 33 oseb 

110  

Novinarska konferenca Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve 

Vodik d.o.o., 26. 10. 2018, 14 oseb 40  

Posvet z deležniki Focus, 15. 11. 2018, 20 oseb 80  

Seminar Podnebna pot 2050 Institut Jožef Stefan, 23. 11. 2018, 30 
oseb 

120  

Delavnica za mlade Inštitut za mladinsko participacijo, 
zdravje in trajsnostni razvoj, 25. 11. 
2018, 15 oseb 

125  

Delavnica v okviru evropskega projekta LIFE  MOP, 11. 12. 2018, 30 oseb 120  

Sejem dobrih praks Društvo Humanitas, 18. 12. 2018, 110 
oseb 

140  

Posvet v okviru EU projekta V policijskem 
pridržanju: Uporaba procesnih pravic EU 

Mirovni inštitut, 19. 12. 2018, 18 oseb 80  

Grad Snežnik   

Predstava in razstava »Tinka Tonka 
Flavtofonka in neandertalčeva piščal iz Divjih 
bab« 

NMS, Tinkara Kovač, Kiki Klimt, 2. 6. 
2018, 35 obisk.  

brezplačno 

Posvetovalni sestanek »Naravoslovna učna 
pot v parku gradu Snežnik« 

Javni zavod Snežnik, 31. 8. 2018, 12 
obisk.  

brezplačno 

Predstavitev pesniške zbirke »V meni« Meti 
Brus 

Meti Brus, 24. 3. 2018, 35 obisk.  brezplačno 

Koncert »Zaključni recital Sare Čaušević« DLGS, Sara Čaušević, 8. 6. 2018, 65 
obisk.  

brezplačno 

Plesna predstava »Gib poln listja« KID Plesonoga z gosti, 17. 6. 2018, 
200 obisk.  

brezplačno 

Etno-umetniški festival »Plavajoči grad 2018« DLGS, domači in tuji umetniki, 26.–28. 
7. 2018, 9000 obisk.  

brezplačno 

Podelitev priznanj krvodajalcem iz območja 
Cerknice-Loške doline-Blok 

RKS, 6. 10. 2018, 60 obisk. brezplačno 
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Predstavitev monografije »Ostrnice, dediščina 
Loške doline« 

Javni zavod Snežnik, več 
nastopajočih, 12. 10. 2018, 70 obisk.  

brezplačno 

Literarni večer »Pesniški dialogi« domačih 
literarnih ustvarjalk in ustvarjalcev 

Javni zavod Snežnik, več 
nastopajočih, 3. 12. 2018, 25 obisk.  

brezplačno 

Božično-novoletni koncert »Akademski pevski 
zbor Vinko Vodopivec« z gosti 

DLGS, APZ Vinko Vodopivec, 
Krsnice, Punktarji in Etno histeria, 14. 
12. 2018, 70 obisk.  

brezplačno 

Najem razpoložljivih prostorov in parcel za 
tekmovanje modelarskih brezpilotnih zračnih 
plovil DR1 

Kolekt d.o.o., 13.–16. 8. 2018 3.600  

Sprejem za poslovne partnerje Kovinoplastika Lož d.o.o., 20. 9. 2018, 
60 oseb 

300  

Najemi prostorov za postrežbo ob porokah 23 najemov - fizične osebe,  
1380 oseb, 3.2.-29.12.2018 

2.520  
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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 2018 in 2018 (ZIPRS1819) 
(Uradni list RS, št. 71/2017) 
-         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) 
-         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  

 
 Zbirni obrazec za I. SKLOP  

o  
Načrtovano število  

Predvideno število predmetov v akcesiji 1.060 
Predvideno število inventariziranih predmetov  3.650 
Predvideno število konserviranih predmetov 843 
Predvideno število restavriranih predmetov 926 
Proučevanje in 
interpretacija 
premične kulturne 
dediščine ter 
sodelovanje z 
znanstveno 
izobraževalnimi 
ustanovami doma in 
v tujini 

Naslov: 
Grafični kabinet 

o Vedute slovenskih krajev 
Numizmatični kabinet 

o Denarni obtok na območju Slovenije – Projekt Manjše strnjene 
naselbine v rimski dobi na Slovenskem prostoru 

o Rimski novci iz Emone 
o Poznorimski novci iz Vemanie 
o letna konferenca European Coin Fund Network and NOMISMA 

(udeležba) 
o strokovno srečanje Culti del Adriatico (udeležba) 
o sodelovanju s kolegi iz različnih ustanov v Makedonij in Bolgariji 
o letna konferenca ICOMON (udeležba) 
o  

Oddelek za arheologijo 
o Materialni ostanki rimske dobe v Sloveniji 
o priprava zadnje faze stalne arheološke razstave o obdobjih 

paleolitika, mezolitika, neolitika, bakrene in bronaste dobe 
(Najstarejše zgodbe s stičišča svetov) 

o Srednjeveško orožje in bojna oprema iz reke Ljubljanice 
o 24. letna konferenca  Association Française pour l‘Étude de l‘Âge du 

Fer (udeležba) 
o analize predmetov z Dežmanovih kolišč 
o mednarodna konferenca NeanderART 2018 (udeležba) 
o LIMES konferenca (udeležba) 
o Kronologija in primerjalne kronologije pozne republike in zgodnjega 

cesarstva 
Oddelek za zgodovino in uporabno umetnost 

o Koptske tkanine iz zbirke NMS 
o Zbirka kiparstva NMS 
o Vloga in pomen nacionalnih muzejev v Sloveniji in Srednji Evropi 
o Priprave na novo stalno razstavo Zgodovina slovenskega prostora 
o Zbirka orožja in bojne opreme 
o 100 let Države Slovencev, Hrvatov in Srbov 
o partnersko srečanje EU projekta Keramika in njene dimenzije / 

Ceramics and its Dimensions (udeležba) 
o Egypt and Austria, XII letna konferenca 2018: The Current Research 

(udeležba) 
o letna konferenca ICOM GLASS (udeležba) 

Oddelek za konservatorstvo in restavratorstvo 
o Uvajanje novih konservatorsko-restavratorskih tehnik  
o Naravoslovne preiskave barvnih plasti (slike, kipi) 
o Naravoslovne raziskave (stratigrafija-mikroskopiranje, FTIR, Raman) 
o Naravoslovne raziskave (XRF-EDS) 
o Naravoslovne raziskave (rentgenska radiografija) 
o Konserviranje-restavriranje japonskega laka uruši 
o Naravoslovne preiskave lesnih vrst, dendrokronologija 
o PHEA (Plastics History European Association) – ustanovitev 

evropske mreže institucij (udeležba) 
o konferenca PortASAP (COST Action CA16215) (udeležba) 

SPDM 
o letna konferenca ICOM CIDOC (udeležba) 
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Zbirni obrazec za II. SKLOP  
 
 Predvidena višina financiranja (v EUR) 
1. Projekt razstava 
 

MK lastna 
sredstva/
drugi viri 

drugo 
(navedite) 

skupaj 
brez 
opreme 

skupaj  
z opremo 

1.1 Stalna razstava 
NUMIZMATIKA 

25.000 40.160  59.160 65.160 

1.2 Dr. Janez Drnovšek  
1.2.1 Razstava  
1.2.2 Simpozij 

 
6.000 

500 

 
11.799 

2.486 

  
 14.704 

 2.986 

 
17.799 
  2.986 

1.3.1 Trieanale umetniške 
keramike UNICUM 
1.3.2 Shaping the future 

7.000 
 

3.000 

17.360 
 

5.465 

 24.360 
 

8.465 

24.360 
 

8.465 
1.4 V dobrih rokah 
60 let Oddelka za konserviranje 
in restavriranje NMS 

10.000 16.182  23.958 26.182 

1.5 100 let Države Slovencev, 
Hrvatov in Srbov. 1918–2018. 

 
15.000 

 
23.225 

  
35.630 

 
38.225 

1.6 Cesarsko zlato kitajske 
dinastije Ming 

 149.849   149.849 

SKUPAJ 
 

66.500 266.526  319.112 333.026 

2. Izdajanje publikacij, 
namenjenih popularizaciji 
dediščine ter muzejskih zbirk, 
razvijanju zavesti o dediščini in 
njenem varstvu  
 

     

2.1 ARGO 61/1, 2 12.600   12.600  
2.2 SITULA, Severnoemonsko  
grobišče, Kozolec II 

3.000 8.315  11.315  

2.3 Rimska vojaška oprema iz 
reke Ljubljanice (KIM 43) 

  
3.156 

ARRS 9.000 
JAK 5.000 

 
17.156 

 

SKUPAJ 15.600 11.471 14.000 41.071 41.071 
 

 
SKUPAJ 1. + 2.  

 
82.100 

 
278.148 

 
14.000 

 
360.183 

 
374.097 

3. Upravljanje nepremičnih 
spomenikov 

     

3.1 Grajski kompleks Snežnik  4.230  4.230 4.230 
3.2 Muzej na Blejskem gradu  7.620  6.900 7.620 
SKUPAJ 1.+2.+3. 82.100 289.998 14.000 371.495 385.947 
 
 
 
 

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. 62100-27/2017/10 21-12-2017 Odločba za izvedbo programa dela za l. 2018 
- MK št. 62100-27/2017/11 15-01-2018 Dopolnilna odločba (odkupi, javna služba grad 

                                                                      Snežnik, SPDM) 
- MK št. 62100-27/2017/84 21-08-2018 Odločba (stroški dela, regres, investicijsko 

                                                                                   vzdrževanje grad Snežnik) 
- MK št. 62100-27/2017/99 9. 11. 2018 Odločba (dodatna sredstva za splošne stroške 

delovanja 
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Muzej si je prizadeval skrbno izvajati vse aktivnosti, ki mu jih nalaga zakon in jih je opredelil v 
programu dela.  
 
Ko gre za izvajanje temeljnih muzejskih aktivnosti iz I. sklopa dejavnosti rezultati odražajo 
prioritete muzeja v določenem letu. V primerjavi z zastavljenimi cilji smo krepko presegli vse 
predvidene količine tega sklopa. Presegli smo število inventariziranih predmetov. Prav tako smo 
več predmetov tudi evidentirali. Glede na Program dela NMS za leto 2018 smo manj predmetov 
restavrirali, zato pa konservirali veliko več, kot je bilo načrtovano, pred vsem po zaslugi 
Grafičnega kabineta, kjer sta zaposleni optimalno izkoristili zunanjo pomoč (tudi programa javnih 
del). 
 
Velik pomen ima za NMS tudi temeljno raziskovalno delo. Strokovni delavci so opravili vse 
predvidene raziskave (razen ene zaradi odsotnosti izvajalca) in tudi številne dodatne, kjer se je 
priložnost ponudila med letom.   
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 primerna za spremljanje trendov. 
 
Ko gre za II. sklop aktivnosti, je bilo težišče na nadaljevanju posodabljanja oziroma novi stalni 
razstavi (Numizmatika), pripravili pa smo tudi občasne razstavne projekte, več od njih je bilo 
povezanih s pomembnimi obletnicami: 
 

- Dr. Janez Drnovšek (razstava in simpozij) 
- Trienale umetniške keramike UNICUM 
- Shaping the future 
- V dobrih rokah, 60let Oddelka za konserviranje in restavriranje NMS 
- 33 dni, 100 let Države Slovencev, Hrvatov in Srbov. 1918–2018 
- Cesarsko zlato kitajske dinastije Ming 

 
V letu 2018 je NMS promoviral 175 prireditev. 102 prireditvi smo izvedli in promovirali sami, pri 73 
pa smo sodelovali z drugimi soorganizatorji. To so:  

13 novih občasnih razstav v muzejskih stavbah v Ljubljani (10 s slovesnim odprtjem) 
10 novinarskih konferenc, 
50 javnih vodstev, 
25 predavanj, 
9 vitrin meseca, 
3 simpoziji, 
34 delavnic in dogodivščin za otroke oz. družine 

       in druge prireditve (dnevi odprtih vrat, muzejske počitnice za otroke, predstavitve knjig itd.). 
Poleg tega je bilo odprtih 10 novih občasnih razstav na gradu Snežnik, 2 na Bledu in razstava 
državnih muzejev na muzejski ploščadi.  
 
Poleg publikacij, načrtovanih v okviru Sklopa II smo natisnili 46 drobnih tiskovin (zloženk, letakov, 
vabil, plakatov …), od tega 6 ponatisov, v skupni nakladi 109.000 izvodov. Veliko pozornost 
namenjamo objavam na družbenih omrežjih, kjer npr. večje dogodke objavljamo v živo, doseg 
svojim objavam na Facebooku občasno povečujemo s plačanimi objavami, ki dosežejo točno 
določeno ciljno publiko.  
Facebook 
Št. sledilcev/všečkov strani: 6.742 (+ 14 %) 
Št. novih sledilcev/všečkov: 826 
Št. vseh objav: 273 
Št. objavljenih dogodkov (tudi cikli več prireditev): 104 
Skupno število dejavnosti uporabnikov – všečkanje, komentiranje, deljenje objav, t. i. 
»engagement«: 23.188 (!) 
Instagram 
Št. sledilcev: 1.373 (+ 208 %) 
Št. novih sledilcev: 712 
Št. objav: 84 
Št. všečkanih objav: 6.841 
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Na obeh ljubljanskih lokacijah muzeja smo leta 2018 našteli 57.825 obiskovalcev, samo v NMS 
na Muzejski 50.522, kar je največ po letu 2000, ko je bila na ogled gostujoča razstava Leonardo 
da Vinci. Največ pozornosti pri promociji NMS smo namenili velikim občasnim razstavam, ob 
katerih je bil pripravljen tudi bogat program.  
Iz bogatega programa obrazstavne dejavnosti izpostavljamo tiste, ki so požele največ zanimanja: 
razprodani so bili vsi termini družinske dogodivščine Noč ima svojo moč: z lučkami po muzeju; 
delavnice Agatha Christie med rokopisi; vodenega ogleda z degustacijo butičnega piva 
Staroegipčanska civilizacija in varjenje piva, ne nazadnje tudi vsi redni vodeni ogledi razstave 
Zlato kitajskih cesarjev. Potrjuje se, da so kakovostni programi s privlačnimi naslovi in njihove 
premišljene predstavitve ključnega pomena za zagotovitev obiska. 
Še vedno smo precej pozornosti namenjali turistični promociji. Podaljšani odpiralni čas v poletnih 
mesecih kljub temu še ni dosegel zadovoljivega odziva. Obiskovalci pa so bili zelo zadovoljni s 
programom Preteklost na dotik (Hands-on), ki smo ga ponudili ob »dolgih« večerih.  
Kot primer dobre prakse navajamo še tesno sodelovanje, vzpostavljeno s Simfoničnim orkestrom 
RTV ob programu Kromatika: Darwinistični orkester. Za abonente smo organizirali celostno 
predstavitev neandertalčeve piščali in doživeli izjemno pozitiven odziv. Sodelovanje smo 
nadgradili še s promocijsko akcijo za abonente ob razstavi Zlato kitajskih cesarjev. 

 
Odzivi v medijih  

 

Zvrsti medijev Število objav 
Časopisi 420 

Revije 61 
TV  87 

Radio 219 
Spletni mediji 1103 

SKUPAJ 1.890 
 
       Grafični prikaz vsebinskih sklopov, ki so najbolj odmevali v medijih (glede na število objav):  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 38 

      Grafični prikaz v odstotkih 
 

 
 
 

Ocenjujemo, da je bilo leto 2018 za Narodni muzej Slovenije zelo dejavno in uspešno. To je 
razvidno tudi iz numeričnih primerjav, ki so del ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v 
primerjavi s preteklimi leti v Poglavju 6. in finančnih kazalnikov v Poglavju 7.  

 
 

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

potrebi); 
 
Pri izvajanju programa dela nismo zaznali nedopustnih ali nepričakovanih posledic. 
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6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila 
preteklega leta ali več preteklih let – za tiste kategorije, katerih načrtovanje in uresničevanje 
spremljamo vsako leto in po isti metodiki; 
 
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 
 

2014 
 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

  
14/15 

 
15/16 

 
16/17 

 
17/18 

inventariziranih 
predmetov  

   3.822 2.867 1.415 2.557 5.013 75 49 180 196

evidentiranje 
(akcesija) 

2.876 4.923 5.099 1.675 2.298 171 104 33 137

rač. dokumen.  
muzealij 

7.678 2.925 5.584 5.989 9.417 38 191 107 157

kons.-rest. 
predmetov 

1.394 1.507 1.410 1.810 3.307 108 94 128 182

 
- INVENTARIZIRANJE in EVIDENTIRANJE 
Kustosi NMS so že v letu 2017 krepko presegli načrtovani obseg inventariziranja predmetov 
(180), zato je še večji uspeh, da so rezultat v tem letu še presegli (196). Povečana je bila tudi 
akcesija, pretežno posledica dveh nenačrtovanih zapuščin (137). Tako povečan rezultat ima 
več vzrokov, poleg predanega dela kustosov, ki so se lahko posvetili kabinetnemu delu, ker je 
bilo manj razstav, tudi administrativno-tehnična pomoč oseb, zaposlenih preko programa 
javnih del. 
- RAČUNALNIŠKO DOKUMENTIRANJE  
Število vnosov še vedno narašča (157), domnevno tudi zaradi prenove računalniškega 
programa Situla in izboljšane opreme, ki jo v zadnjih letih redno posodabljamo iz lastnih virov. 
Dopolnjujemo tudi program Matrica in na Oddelku za zgodovino in uporabno umetnost 
prehajamo na uporabo programa Galis, kar nam bo omogočilo objavo gradiva na spletnem 
portalu musuem.si.  
- KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE 
V primerjavi s programom dela smo nekaj manj predmetov restavrirali (72), kjer bo treba v 
prihodnje rezultate izboljšati, smo pa veliko več konservirali (325) kot smo načrtovali. Vzrok 
tega povečanja je v izjemnem številu obdelanega gradiva v Grafičnem kabinetu, kjer so se ob 
pomoči dodatne delovne sile posvetili primarni konservaciji gradiva, pred vsem starih 
razglednic.  
 
Ker je na tem mestu praktično nemogoče predstaviti vse razsežnosti kabinetnega dela, kot 
primer navajamo fotodokumentacijo, ki nima svoje rubrike v standardnem delu poročila. 
Samo v Grafičnem kabinetu so na novo digitalizirali 2.629 eksponatov in tako pridobili 5.118 
posnetkov, obdelali 2.223 posnetkov, preuredili zbirko 2.149 posnetkov in izdelali 1.460 
dokumentarnih fotografij.  
V obrazcu za poročilo prav tako niso zajeti podatki o reviziji zbirk.  Samo na Oddelku za 
arheologijo je bilo na primer obdelanih 3.440 inventariziranih predmetov, 564 predmetov 
narisanih ter inventariziranih 1.148 digitalnih posnetkov in 425 diapozitivov; vsi ti podatki so 
digitalizirani. 
Pri obveznostih strokovnih delavcev zavzema pomemben delež tudi delo s strankami oziroma 
strokovno javnostjo. Gre za svetovanja pri opredeljevanju predmetov dediščine in iskanju virov 
in referenc, kar je strokovno in časovno zahtevno delo.  
 
Na koncu moramo posebej poudariti pomen raziskovalnega dela, ki ga opravijo strokovni 
delavci na vseh oddelkih muzeja. Ob vsebinah, povezanih s pripravo gradiva za načrtovane 
muzejske projekte sta v letu 2018 potekata v NMS dva raziskovalna programa: Premična 
kulturna dediščina: arheološke in arheometrične raziskave in Predmet kot reprezentanca: 
okus, ugled, moč (Raziskave materialne kulture na Slovenskem) in projekt Predmeti in krajine: 
strukturiranost notranjskih železnodobnih skupnosti, ki jih financira Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost (ARRS), vse to pa se odraža v bogati bibliografiji zaposlenih (Priloga). 
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DEJAVNOST KNJIŽNICE NMS PRIKAZUJE NASLEDNJA TABELA: 
  
  

 
 
 
 
 
 

Specialna knjižnica je enakopraven in eden nosilnih oddelkov Narodnega muzeja Slovenije. 
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  1.043 enot knjižnega gradiva (lani nekaj več, 1.147) in 
sicer 808 (v letu 2017 953) monografij, 231 (v letu 2017 215) naslovov periodike in 4 enote AV 
gradiva. Večina knjig je bila pridobljena z zamenjavo, ki pa iz leta v leto upada – 479 (2016 
650, 2017 583), kar velja tudi za darove 337 (2016 616, 2017 445). Manj je bilo realiziranega 
nakupa 137 (2016 143, 2017 136), ker je bilo od tega 46 enot predanih v knjižnico z 
zakasnitvijo.  Vodimo tudi elektronske kartoteke po posameznih inštitucijah, s katerimi 
zamenjujemo publikacije: skupaj jih je 291, od tega 60 slovenskih in 231 tujih iz 24 držav. 
 
V letu 2018 se je še okrepilo delo, povezano z vzajemno knjižnično bazo COBISS, kamor  
smo prispevali 838 novih zapisov (683 za monografije, 9 za serijske publikacije, 146 za članke 
in izvedena dela). Prevzetih in dopolnjenih z lokalnimi podatki je bilo 1.014 zapisov (948 za 
monografske publikacije in 66 za serijske publikacije. 
 
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), 52 
ovitkov, očiščenih in restavriranih je bilo 25 knjig in 7 vezav. Ovrednotenih je bilo 20.120 enot, 
skupaj z letom 2017 kar 31.600, za kar si zaposleni nedvomno zaslužijo posebno pohvalo. 

 
Knjižnica redno pripravlja manjše tematske razstave, v katerih je knjižnično gradivo ilustrirano 
s predmeti, ki jih prispevajo drugi oddelki NMS. V letu 2018 so bile tako predstavljene 
naslednje teme: 
 
Anekdota o Prešernu; februar (B. Rogač) 
Vrla in snažna gospodinja; marec/april (U. Pajk), 
Osupljivi presežki narave; maj (U. Pajk), 
Življenje in delo patra Stanislava Škrabca; junij (B. Rogač), 
Privlačna in urejena gospa!; julij/avgust (U. Pajk), 
Nenavadni ljubitelji knjig; september (I. Močevnik), 
Živela država SHS!; oktober/november (M. Hreščak), 
100 let Ivana Cankarja; december (U. Vimer Kovaček). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 
2018 

 
14/15 

 
15/16 

 
16/17 

 
17/18 

akcesija 1.047 1.411 1.147 1.043 86 135 81 91
zapisi v 
COBISS 608 641

 
812

 
838 42

 
105 127 103

revizija 5.977 3.871 2.376 20.120 75 65 61 874

obisk 5.622 5.529 5.427 4.907 101 98 98 90

izposoja   30.741 27.950 27.476 22.676 105 91 98 83
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OBISK NMS NA PREŠERNOVI IN METELKOVI TER NA GRADOVIH SNEŽNIK IN BLED PRIKAZUJE 
NASLEDNJA TABELA: 

 
 

 
 

Sodeč po številu obiskovalcev je za nami ponovno izjemno uspešno leto. Zanj so bile značilne 
razstave, ki smo jih pripravili kot obeležitev pomembnih obletnic v naši zgodovini, na podlagi 
dolgoletnega študija in tudi v sodelovanju z drugimi domačimi in tujimi institucijami. To velja še 
posebej za občasno razstavo na Prešernovi (131), kjer je bil osrednji razstavni dogodek let 
gostujoča razstava Zlato kitajskih cesarjev. Beležimo tudi nadaljevanje rasti obiska pedagoških 
(120) in andragoških (144) programov. Žal pa je upadel obisk na Metelkovi, kjer se dokazuje 
dejstvo, da na to lokacijo obiskovalce lahko pritegnejo le izjemno atraktivni muzejski projekti, kot 
sta bila na primer Vitez, dama in zmaj ali Mumija in krokodil.   
Velik obisk smo ponovno zabeležili na Blejskem gradu (101), kjer pa se rast umirja, saj je 
obiskanost v vrhuncu sezone praktično dosegla mejo zmogljivosti in upravljavci gradu celo 
razmišljajo, da bi v konicah obisk omejili.  
Na splošno je dobra obiskanost razstav na Bledu in v strogem središču Ljubljane zagotovo 
posledica rasti turističnega obiska v Sloveniji.  
V letu 2018 je imel Narodni muzej Slovenije do sredine septembra še 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 
grajskega kompleksa glede na leto poprej ni spremenil, ampak je celo nekoliko upadel (98), si je pa 
grad oziroma muzej ogledalo več obiskovalcev manj (2017 - 12.779, 2018 - 13.298), indeks obiska 
je tako 104.  

 
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 2018 in 2017. 

 
 

 
 
2014 2015 

 
2016 

 
2017 2018 

 
14/15 

 
15/16 

 
16/17 

 
17/18 

 
Prešernova 

 
29.814 29.004 

 
33.122 

 
38.608 50.522 

 
97 

 
114 121 

 
131 

 
Metelkova 

 
18.646 7.858 

 
7.634 

 
10.441 7.303 

 
42 

 
97 137 

 
70 

Andragoška 
dejav. 

 
 

2.658 

2.041 

 
 

1.786 

 
 

2in 
Mumija in 
krokodil..

770 3.991 

 
 

77 

 
 

88 

155 

 
 

144 

Pedagoška 
dejav. 

 
   11.233 6.859 

 
8.026 

 
8.403 10.078 

 
61 

 
117 105 

 
120 

 
Skupaj 

 
   62.351 45.762 

 
50.568 

 
62.941 71.894 

 
73 

 
111 124 

 
114 

 
Grad 
Snežnik 

 
 

   18.646 

 
 

28.344 

 
 

24.049 

 
 

28.197 27.237 

 
 
152 

 
 

85 117 

 
 

97 

Blejski grad 
 

283.398 364.609 
 

440.722 
 

559.040 566.360 
 

129 
 

121 127 
 

101 
Skupaj 
brez Bleda 

 
80.997 74.106 

 
74.617 

 
91.138 99.131 

 
91 

 
101 122 

 
109 

 z Bledom 
 

345.749 438.715 515.339 
 

650.178 665.491 
 

127 
 

117 126 
 

102 
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PRIMERJAVA REALIZACIJA 2018/REALIZACIJA 2017 
 
PRIHODKI        103,98 
 

PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE   103,12 
 Ministrstvo za kulturo    104,32 

Druga ministrstva      96,51  
Rahel padec beležimo zaradi porodniškega dopusta mlade raziskovalke (sredstva za plače 89,46).  
 
  DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA   1019,61 
Muzej v letu 2017 ni izvajal programa javnih del, v letu 2018 pa bilo iz tega programa sofinancirano plačilo 
dela 5 zaposlenih. 
 
  DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DELAVNOSTI JAVNE SLUŽBE  97,26 
   prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova javne službe 100,94 
    vstopnice       101,88 
    arheološke raziskave, konservatorska in restavratorska dela   41,56 
 Drugi prihodki so nekoliko upadli zaradi manjših naročil po ekspertizah, izdelavi muzejskih replik in izvajanju 
raziskav za zunanje naročnike.  
 
  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 115,72  
Povečanje na večini spremljanih segmentih: 

organizacija prireditev  121,64   
komisijska prodaja  118,42 
najemnine, zakupnine 107,59 

je rezultat dela na promociji in trženju naših dejavnosti ter seveda odlične turistične sezone in posledično 
zaradi tega večjega števila obiskovalcev. Upada le prodaja razglednic (68,89), ker so jih nadomestila e-
sporočila in selfiji 

 
 
ODHODKI       100,96 
 
 ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE    99,40 
 
 
PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 104,50 
 
  Zaposleni, ki jih financira Ministrstvo za kulturo   100,10 
   ostala povračila in nadomestila    157,76 
Povečanje zaradi velikega števila daljših bolniških odsotnosti in nege družinskih članov. 
   Sredstva za delovno uspešnost    124,87 
   Sredstva za nadurno delo    130,93 
Zaposleni so morali nadomestiti sodelavce, odsotne zaradi bolezni ali so prevzeli dodatne obveznosti. 
   Odpravnine, jubilejne nagrade    438,12 
 
  Zaposleni, ki so financirani iz drugih virov                 154,38 
Muzej je ponovno izvajal program javnih del in dodaten projekt ARRS.  
 
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE   91,50 
  Splošni stroški delovanja       95,69 
  Programski materialni stroški       88,37 
  Stroški za projekte (iz drugih virov)    119,13 
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C.1. Splošni stroški delovanja        95,69 
 Pisarniški in splošni material in storitve     116,00 
  čistilni material in storitve     118,23 
Povečanje je posledica večje porabe materiala zaradi večjega obiska in upokojitve vzdrževalke, kar je bilo 
nadomeščeno z zunanjim izvajalcem.  
  storitve varovanja zgradb in prostorov    114,71 
Posledica dodatnega fizičnega varovanja razstave Zlato kitajskih cesarjev. 
 
 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije     97,96 
  voda in komunalne storitve, odvoz smeti   116,52 
Dodaten strošek je ločen odvoz vrtnih/parkovnih odpadkov (Prešernova) in papirja. 
 
 Tekoče vzdrževanje         69,08 
  poslovnih in drugih objektov       56,49 
  zavarovalne premije      121,37 
  zavarovanje arh. gradiva, muzejskih eksponatov    36,20 
Izdatki so odvisni od števila poti in vrednosti eksponatov, ki zapustijo muzej (najpogosteje zaradi 
naravoslovnih raziskav)  
 
 Najemnine in zakupnine        79,17 
 

Drugi operativni odhodki      348,99 
  plačila za delo preko študentskega servisa   348,99 
Zaradi dalše bolniške odsotnosti hišnika so študenti skrbeli za okolico muzeja na Prešernovi (kosili travo, 
obrezovali drevje, grabili listje). Nominalno strošek ni visok – 2.066 EUR. 
 
 
C.2. Programski materialni stroški        88,37 
 

I. sklop         108,18 
Pisarniški in splošni material in storitve     121,67 
 pisarniški material in storitve     190,83 
 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura     79,49 
 računalniške storitve      126,82 

Strošek je povečan zaradi posodobitev programa za digitalno inventarno knjigo. 
 drugi splošni material in storitve     120,17 

Stroški so se povečali zaradi dodatnega dela na promociji in trženju muzeja.  
 
Posebni material in storitve      114,40 
 zdravniški pregledi zaposlenih     459,19   

Opravljamo jih ob prvih zaposlitvah in ciklično na 5 let, povečan strošek je posledica obojega. 
  knjige          79,28 
  oprema za muzejsko gradivo     167,48 

Strošek povečane primarne konservacije (brezkislinski papir) 
  laboratorijski materiali      119,00 

Dodaten strošek je bilo sušilno sredstvo za vitrine razstave Zlato kitajskih cesarjev. 
  drobno orodje in naprave       56,71 

Povečanje izdatka je posledica večjega obsega restavratorskih del in novih zaposlenih na oddelku. 
 
 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije     88,12 
   
 Prevozni stroški in storitve        62,85 
   
 Izdatki za službeno potovanje        97,71 
 
 Tekoče vzdrževanje       104,27 
 

Drugi operativni odhodki        95,27  
    
 plačila avtorskih honorarjev (zunanji)                195,51 

Bilo je veliko potreb po prevodih in sodelovanju z zunanjimi avtorji. Nov strošek pa so tudi izvajalci 
izobraževanj za strokovni izpit (v organizaciji SPDM) 
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  plačilo dela preko študentskega servisa                  86,81  
 
  sejnine in pripadajoča povračila stroškov   251,58 

Večje število sej in prejemnikov sejnine.      
 
  izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih   68,99 

Ni bilo večjih sprememb v zakonodaji, ki bi zahtevale udeležbo na strokovnih usposabljanjih in seminarjih. 
 
  stroški konferenc, seminarjev in simpozijev   217,36 

Veliko je bilo načrtovanih aktivnih udeležb v tujini, strošek pa je bila tudi udeležba na Zborovanju muzealcev 
v Brežicah 
  sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo  145,62 
NMS je tožena stranka na Delovnem in socialnem sodišču, strošek pa so bila tudi garantna pisma za 
kitajske sodelavce razstave Zlato kitajskih cesarjev 

   
  članarine       153,00 
 

plačila bančnih storitev      137,09 
Veliko naročanja se je preneslo na splet, kjer se plačuje s pomočjo bančne kartice, banke pa za to 
obračunavajo provizijo.  

 
  

 II. sklop           76,39 
Pisarniški in splošni material in storitve       94,97 

  stroški za reprezentanco                 165,57 
Po pogodbi o gostovanju smo pokrivali strošek prehrane za kitajske sodelavce razstave. 

 
Posebni material in storitve        73,52 

 
 Prevozni stroški in storitve          8,24 
 Drugi operativni odhodki        30,82 
  plačila avtorskih honorarjev (zunanji)      72,28 
  plačilo za delo preko študentskega servisa     20,84 
 
  
C.3. Za projekte (financirani iz drugih virov)                  119,13 
 Pisarniški in splošni material in storitve      130,14 
 Posebni material in storitve      227,35 
 Izdatki za službeno potovanje        68,62 
 Drugi operativni odhodki        90,08 
Sredstva so povečana zaradi večjega števila projektov, razporejajo jih vodje posameznih projektov, odhodki 
pa so odvisni od prioritet, ki se razvijejo ob raziskovalnem delu (npr. sodelovanje na mednarodnih srečanjih).
  
 

INVESTICIJSKI ODHODKI       101,90   
 
 ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV  148,60 
  
 Plače, prispevki delodajalca in drugi izdatki zaposlenim   186,96 
Povečanje je posledica  dodatnih zaposlitev, s katerimi smo zmanjšali obseg študentskega dela, napredovanj 
in plačil za povečan obseg dela.  
 
 Izdatki za blago in storitve      107,91 
  drugi operativni odhodki     128,18 
Gre za izredno majhna sredstva za pisarniški material v vrednosti 129 EUR. 
 
   
    

Nominalna razlika med prihodki in odhodki za celotno poslovanje zanaša za leto 2018 +191.349 EUR 
(v letu 2017 +72.816 EUR), indeks (263). 
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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. 

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,    
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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 ovrednoteni, 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   

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 
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pa se iz leta v leto manjša. 
Pripravljeni in sprejeti so bili 

- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov 
- Krovna politika varovanja 
- Pravilnik o notranjem redu 
- Pravilnik o organiziranosti varnostne službe 

V obravnavi pa so še naslednji interni akti:  
- 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. 2019 

 
 
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 stalne razstave Numizmatike, ker smo morali 
prekiniti z obrtniškimi deli, ki bi motila gostujočo razstavo Zlato kitajskih cesarjev in jo bomo 
odprli maja 2019. 
 
Prav tako zamujamo z izidom treh publikacij, ki pa so pripravljene za tisk in bodo izšle: ARGO 
61/2 in Rimska vojaška oprema do 31. 3., Severnoemonsko grobišče Kozolec II pa do 30. 5. 
2019. 

 
 
 
 
 
 
 



 48 

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 prejšnjih poročilih 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 s prenosom naloge izobraževanja za strokovni izpit za kustose z 
letom 2018 na SPDM in posredno na NMS, ki je izobraževanja organiziral in prispeval tudi 2 
predavatelja-ocenjevalca.  
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 
2018 so se upokojili dve delavki (III in IX stopnja) in en delavec (IX stopnja). Pri tem je muzej 
lahko izvedel manjšo organizacijsko spremembo, ki pa je začasne narave - do sprejetja akta 
nove organizacije dela in sistemizacije delovnih mest, ki bo uredil tako sistem varovanja in 
vzdrževanja objektov, kot tudi definiral nova strokovna področja, ki jih zahteva sodobna 
informacijska družba. Zato smo začasno okrepili tehnično službo (z 8 na 9 zaposlenih), ki je 
že več let težko sledila vsem nalogam. Upokojeno vzdrževalko smo nadomesili s hišnico 
(poleg že prej zaposlenega hišnika), ki je bila pred tem v muzeju zaposlena kot vzdrževalka, 
čiščenje pa prepustili zunanjim izvajalcem. Število strokovnih delavcev se je kljub temu 
povečalo (z 48 na  54), pred vsem zaradi kustosov, zaposlenih na evropskih projektih in 
razsikovalnem programu.  

V letu 2018 je muzej prek programa javnih del uspel zaposliti kar 5 oseb. Opravljale so 
kabinetno delo in bile v pomoč kustosom pri urejanju dokumentacije in administrativnih delih, 
kar se je pozitivno odrazilo pri rezultatih sklopa I.   

Večjih investicijskih vlaganj v muzeju v letu 2018 ni bilo, z izjemo sanacije zunanjega 
stopnišča na stavbi na Metelkovi, kjer je zdaj preprečen nezaželen in nevaren dostop v višja 
nadstropja. 
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12. Potek izvajanja sanacijskega programa v letu 2018 
 

Ukrepi 
 
Na podlagi analize stanja smo v zavodu izluščili možne prilagoditve in spremembe, da bi 
sanirali finančno situacijo ugotovljeni 31. 12. 2017. S pomočjo pridobljenih podatkov smo 
podvzeli potrebne ukrepe, s katerimi je bilo predvideno, da bo primanjkljaj saniran do konca 
leta 2017. Ker cilj ni bil dosežen, smo te ukrepe v letu 2018 še zaostrili: 
 
1. Zmanjšanje odhodkov 
 
a) Revidiranje trajnih pogodb 
NMS je preveril trajne pogodbe in poiskal možnost znižanja fiksnih stroškov, npr. z 
znižanjem cene, ukinitvijo določenih (ne nujnih) storitev, redefiniranjem pogojev sodelovanja, 
zamenjavo ponudnikov. V letu 2018 smo pri večjih naročilih, tudi pri naročanju s pomočjo 
naročilnic, že prešli na zbiranje večjih ponudnikov preko portala javnih naročil in na ta način 
povečali transparentnost naročanja in temeljito razširili nabor ponudnikov. 
Sprejeta sta bila nova interna dokumenta: Pravilnik o javnem naročanju in Pravilnik o 
računovodstvu, ki sta poostrila nadzor nad naročili. 
 
b) Zmanjšanje stroškov študentskega dela 
NMS je za leto 2018 uspel pridobiti za izvajanje program javnih del in skušal tudi na ta način 
znižati strošek, namenjen plačilu študentskega dela za čuvanje stalnih in občasnih razstav. 
Tudi za plačilo pomoči pri postavljanju in podiranju razstav se strošek za študentsko delo 
zmanjšuje. 
Študentsko delo smo skrčili. V letu 2017 je bil strošek 132.220 EUR, v prvi polovici 
letošnjega leta pa 36.902 EUR. V letu 2017 je bilo izdatkov za študensko delo 134.139 EUR, 
v letu 2018 pa 114.062 EUR 
 
d) Zmanjšanje števila razstavnih projektov 
Zaradi želje po rasti števila obiskovalcev, še posebno na lokaciji Metelkova, je muzej letno 
načrtoval veliko število lastnih in gostujočih muzejskih razstav. Ministrstvo za kulturo je za 
pokrivanje teh stroškov sicer namenjalo del sredstev, a v obravnavanem obdobju je NMS za 
to dejavnost porabljal večino lastnih pridobljenih sredstev. V letu 2018 je muzej planiral manj 
večjih razstavnih projektov (kot je tudi priporočilo MK), s čimer se ni zmanjšala samo višina 
programskih, ampak posledično tudi splošnih stroškov delovanja (varovanje, energija, 
pisarniški material, promocija, reprezentanca, študentsko delo).  
Na strokovnem kolegiju je bila sprejeta odločitev, da vodje oddelkov pripravijo program dela 
za leto 2019 do konca julija. Na ta način se je podaljšal čas vrednotenja in usklajevanja pred 
oddajo na Ministrstvo za kulturo, posledično so projekti bolje načrtovani.  
 
2. Povečanje prihodkov 
 
a) Sredstva ustanovitelja 
Zavod si je prizadeval, da bi ponovno pridobival sredstva za nabavo opremo ter nujna 
investicijska in vzdrževalna dela od svojega ustanovitelja, pri čemer je uspel le delno (5.000 
EUR za zunanje stopnišče stavbe ne Metelkovi).  
 
b) Povečanje sponzorskih in donatorskih sredstev 
NMS se v preteklosti ni sistematično posvečal pridobivanju tovrstnih prihodkov in je v letu 
2018 zaradi zunanje pomoči že zabeležil povečan tovrsten priliv sredstev. 
Za muzejske projekte smo pridobili več sponzorjev, ki so muzeju prispevali namenska 
sredstva (Krik Aksum d.o.o. 3000 EUR, Pika kilns d.o.o. 500 EUR) ali priznali za svoje 
storitve velik popust (Europlakat) RTV SLO. 
 
c) Sredstva, pridobljena na trgu 
Pregled stanja prihodkov kaže na veliko rast, pred vsem v letu 2016 in še izraziteje v letu 
2017. Pripišemo jo lahko odličnemu obisku Blejskega gradu, pa tudi povečani prodaji v 
muzejski trgovini. Prva četrtina leta 2018 je že kazala na nespremenjene turistične tokove in 
posledično je muzej  višino teh sredstev ohranil.  
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Prihodek, pridobljen na trgu, je praviloma večji v drugi polovici leta, ko je večja prodaja 
muzejskih spominkov, a rezultati so sredi leta že skladni z letnim načrtom (polletni indeks 
plan/realizacija 200,14; letni indeks 110,98).  
 
3. Sprememba strategije poslovanja zavoda 
 
a) Zmanjšanje stroškov planiranih programskih projektov 
Muzej je že v letu 2017, pred vsem pa v letu 2018, poskušal znižati ne le število, ampak tudi 
stroške planiranih programskih akcij. Tudi finančni načrti za prihodnja leta bodo pripravljeni 
tako, da lastna sredstva ne bodo v celoti razporejena na pokrivanje stroškov muzejskih 
projektov in opreme, ampak tudi v oblikovanje nujnih kratkoročnih in srednjeročnih 
rezervacij. 
Narejen je ključen korak k temu cilju: s 1. avgustom so že bili zbrani predlogi za programe 
dela z vseh oddelkov in imelo vodstvo več časa za usklajevanje in racionalizacijo 
posameznih projektov.  
 
b) Povečanje promocije muzejskih razstav 
Še večji poudarek je bil namenjen ciljani promociji večjih muzejskih projektov, tako da se 
sredstva niso drobila. Bolj intenzivno smo delali na komunikaciji in promociji pri turističnih 
agencijah in se z različnimi spodbudami (kontakt s turističnimi vodniki, cena, dodatne 
ugodnosti) poskušali dogovoriti za povečanje organiziranega obiska, pred vsem tujih turistov, 
kjer ima muzej še veliko rezerv, pred vsem v Ljubljani in na gradu Snežnik. Bolj smo 
uporabljali elektronske medije za oglaševanje, ki so cenovno ugodnejši od klasičnih, pa tudi 
vse bolj učinkoviti.  
Promocijo smo strnili v dva sklopa: stalne razstave NMS in veliki projekt Zlato kitajskih 
cesarjev, tako s pomočjo klasičnega oglaševanja (plakatiranje, brezplačne objave v tiskanih 
medijih, RTV SLO1) kakor možnosti elektronskih medijev. 
 
c) Večja tržna naravnanost 
Muzej skuša dopolniti svoje delovanje z dodatno tržno naravnanostjo: z uvedbo plačljivih 
strokovnih storitev (ekspertiz, recenzij, cenitev, svetovanj in drugega strokovnega dela), ki so 
bile do sedaj praviloma brezplačne in del izvajanja javne službe.  
V prvi polovici leta je muzej opravil več raziskav gradiva, pretežno numizmatičnega, za kar je 
imel sklenjene pogodbe, posredoval dokumentarno gradivo avtorjem in založbam ter 
nadaljeval z izvajanjem tržnih pedagoških programov (rojstnodnevne zabave). Posredno pa 
je na trženje uglašeno tudi že prej omenjeno gostovanje prestižne kitajske razstave.  
č) Sprotno spremljanje realizacije 
Zaradi zaostrene finančne situacije se je pojavila potreba, da se finančno stanje spremlja še 
bolj detajlno in v krajših intervalih. Finančna služba zavoda vodstvo sprotno obvešča o 
morebitnih razhajanjih od planiranih vrednosti. 
Ob zaključku programskih projektov so takoj pripravljena finančna poročila o realizaciji po 
posameznih aktivnostih in z vodji obravnavana morebitna razhajanja.  
 
30.6. 2018 Narodni muzej Slovenije že ni imel likvidnostnih težav in zapadlih terjatev.  
 
 

 
                                                                        Podpis direktorja in žig: 
 
 
                                                                    
 
 

V Ljubljani, dne 11. 2. 2019 
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Priloga 
 
Bibliografija zaposlenih 2018 
 

 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 
 
1.01 Izvirni znanstveni članek 
1.  
ISTENIČ, Janka 
    Roman bronze helmets from the Republican period and the Early Principate in Slovenia = Rimske bronaste 
čelade republikanske dobe in zgodnjega principata v Sloveniji / Janka Istenič ; photo, foto T. Lauko, S. Perovšek, 
J. Vodišek ; translation Andreja Maver. - Ilustr., zvd. - Besedilo v angl. in slov. - Bibliografija: str. 308-311. - 
Izvleček ; Abstract. - Financer: ARRS, Projekti, T6-0374, SI, Keramika iz Ad pirum, Emone in Poetovione: vir za 
študij zgodovine. - Financer: ARRS, Programi, P6-0283, SI, Premična kulturna dediščina: arheološke in 
arheometrične raziskave  
V: Arheološki vestnik. - ISSN 0570-8966. - 69 (2018), str. 277-334. 
904:669.35'6(497.4)"-00" 
COBISS.SI-ID 43002157 
2.  
LAHARNAR, Boštjan 
    Med starejšo in mlajšo železno dobo na Notranjskem / Boštjan Laharnar. - Ilustr. - Bibliografija: str. 87-91. - 
Izvleček ; Abstract: Between Early and Late Iron Age in the Notranjska Region ; Summary  
V: Goriški letnik. - ISSN 0350-2929. - Št. 42 (2018), str. 73-91. 
COBISS.SI-ID 9994592 
3.  
FIRST, Blaženka 
    Ribniško obdobje Mojstra HGG : zgodovinske okoliščine nastanka Geigerjevih slik v ribniški župniji / Blaženka 
First. - Ilustr. - Bibliografija: str. 502-504. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Master HGG's Ribnica period : historical 
circumstances of the creation of Geiger's paintings in the parish of Ribnica  
V: Kronika. - ISSN 0023-4923. - Letn. 66, št. 3 (2018), str. 479-506. 
75.046.3:27-774(497.434Ribnica)"16" 
COBISS.SI-ID 9944416 
4.  
OITZL, Gašper 
    Zgodovina železarstva v Vzhodnih Alpah od propada rimske oblasti do 13. stoletja / Gašper Oitzl. - Ilustr. - 
Sorodni elektronski vir: http://kronika.zzds.si/wp-content/uploads/2018/06/2018-2_Oitz_Gasper-izvlecek.pdf 
(izvleček). - Bibliografija: str. 193-196. - Izvleček ; Abstract ; Summary  
V: Kronika. - ISSN 0023-4923. - Letn. 66, 2 (2018), str. 171-196. 
669.1:622.341(234.323.61)"04/12" 
COBISS.SI-ID 9888352 
5.  
KOTAR, Jernej 
    Apfaltrerji na Gamberku / Jernej Kotar. - Ilustr. - Sorodni elektronski vir: http://kronika.zzds.si/wp-
content/uploads/2018/06/2018-2_Kotar_Jernej-izvlecek.pdf (izvleček). - Bibliografija: str. 209-212. - Izvleček ; 
Abstract ; Summary  
V: Kronika. - ISSN 0023-4923. - Letn. 66, 2 (2018), str. 197-212. 
316.343-058.12(497.432)"653" 
COBISS.SI-ID 9929056 
 
1.02 Pregledni znanstveni članek 
6.  
OITZL, Gašper 
    Novi predmeti v zbirkah igrač in nakita na Oddelku za zgodovino in uporabno umetnost Narodnega muzeja 
Slovenije leta 2017 / Gašper Oitzl. - Ilustr. - Bibliografija: str. 59 in opombe ob besedilu. - Summary: New 
acquisitions to the collections of toys and jewellery at the Department of History and Applied Arts of the National 
Museum of Slovenia in 2017  
V: Argo. - ISSN 0570-8869. - 61, [št.] 1 (2018), str. 52-59. 
COBISS.SI-ID 9936480 
 
1.04 Strokovni članek 
7.  
MIŠKEC, Alenka 
    Varstvo osebnih podatkov in muzeji / Alenka Miškec. - Bibliografija: str. 81 in opombe z bibliografijo na dnu str. 
- Summary: Personal data protection and museums  
V: Argo. - ISSN 0570-8869. - 61, [št.] 1 (2018), str. 76-81. 
COBISS.SI-ID 9936736 
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8.  
TURK, Peter, 1965- 
    Največji prazgodovinski zaklad z ozemlja Slovenije / Peter Turk. - Ilustr.  
V: Koledar. - ISSN 1124-6561. - (2018 [tiskano 2017]), str. 91-95. 
COBISS.SI-ID 9796448 
9.  
KOS, Mateja, 1958- 
    Slovenian modernist glass [Elektronski vir] / Mateja Kos, Cvetka Požar. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa 
(URL): http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/glass/PDF/ICOM_GLASS_6_web.pdf. - Nasl. 
z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 22. 11. 2018  
V: Reviews on glass. - ISSN 2227-1317. - Nr. 6 (2018), Str. 41-45. 
COBISS.SI-ID 9950048 
10.  
KAMIN Kajfež, Vesna 
    Piramide, obeliski, sarkofagi : egiptomanija na Slovenskem / Vesna Kamin Kajfež, Tomislav Kajfež. - Ilustr. - 
Ilustr.  
V: SLO. - ISSN 2350-4641 
Št. 17 (feb. 2018), str. 44-49. 
Št. 18 (maj. 2018), str. 36-41.  
COBISS.SI-ID 9806944 
11.  
LAHARNAR, Boštjan 
    Rimski ''deli in vladaj'' v Noriškem kraljestvu / Boštjan Laharnar ; foto Tomaž Lauko, Uroš Acman ; risbe Ida 
Murgelj, Igor Rehar. - Fotogr., ilustr.  
V: SLO. - ISSN 2350-4641. - Št. 19 (sep. 2018), str. 12-17. 
COBISS.SI-ID 9888864 
12.  
LAZAR, Tomaž, 1982- 
    Bronasti meči / Tomaž Lazar. - Ilustr. - Bibliografija: str. 74  
V: Življenje in tehnika. - ISSN 0514-017X. - Letn. 69, [št.]2 (feb. 2018), str. 66-74. 
COBISS.SI-ID 9807200 
13.  
LAZAR, Tomaž, 1982- 
    Preteklost pod mikroskopom : muzejski predmeti skozi naravoslovni pogled / Tomaž Lazar. - Ilustr. - 
Bibliografija: str. 67  
V: Življenje in tehnika. - ISSN 0514-017X. - Letn. 69, [št.]4 (apr. 2018), str. 56-67. 
COBISS.SI-ID 9858656 
14.  
LAZAR, Tomaž, 1982- 
    Revolucionarne puške Edmunda Pistotnika / Tomaž Lazar. - Ilustr. - Bibliografija: str. 64  
V: Življenje in tehnika. - ISSN 0514-017X. - Letn. 69, [št.]12 (feb. 2018), str. 56-64. 
COBISS.SI-ID 9989984 
 
1.05 Poljudni članek 
15.  
PAJK, Urša 
    Ljubitelji knjig, knjižni molji, ali preprosto bralci? / Urška Pajk  
V: Knjižničarske novice. - ISSN 0353-9237. - Letn. 28, št. 3 (2018), str. 30-31. 
COBISS.SI-ID 9929312 
16.  
PAJK, Urša 
    Kaj naj bi jedli in pili pozimi / besedilo Urša Pajk ; fotografije Metka Hrovatin. - Ilustr.  
V: Moj mali svet. - ISSN 0580-8197. - Letn. 50, št. 1 (jan. 2018), str. 48-49. 
COBISS.SI-ID 9776224 
17.  
PAJK, Urša 
    Okus po sončnih, toplih krajih / besedilo Urša Pajk. - Ilustr.  
V: Moj mali svet. - ISSN 0580-8197. - Letn. 50, št. 2 (feb. 2018), str. 48-49. 
COBISS.SI-ID 9792352 
18.  
PAJK, Urša 
    "Sončen je april in suh, bo maj za lepo vreme gluh!" / besedilo Urša Pajk ; fotografije Marjetka Hrovatin. - Ilustr.  
V: Moj mali svet. - ISSN 0580-8197. - Letn. 50, [št. 4] (apr. 2018), str. 46-47. 
COBISS.SI-ID 9821792 
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19.  
PAJK, Urša 
    S svežim jedilnikom v poletne dni / besedilo Urša Pajk. - Ilustr.  
V: Moj mali svet. - ISSN 0580-8197. - Letn. 50, št. 6 (jun. 2018), str. 48-49. 
COBISS.SI-ID 9872480 
20.  
PAJK, Urša 
    Prelestne naravne umetnine / besedilo Urša Pajk. - Ilustr.  
V: Moj mali svet. - ISSN 0580-8197. - Letn. 50, št. 7 (jul. 2018), str. 48-49. 
COBISS.SI-ID 9872736 
21.  
PAJK, Urša 
    Opojen svet eteričnih olj / besedilo Urša Pajk. - Ilustr.  
V: Moj mali svet. - ISSN 0580-8197. - Letn. 50, št. 8 (avg. 2018), str. 48-49. 
COBISS.SI-ID 9879648 
22.  
PAJK, Urša 
    Slastna pest zdravja na dan / besedilo Urša Pajk. - Ilustr.  
V: Moj mali svet. - ISSN 0580-8197. - Letn. 50, št. 9 (sept. 2018), str. 46-47. 
COBISS.SI-ID 9887840 
23.  
PAJK, Urša 
    Zdravi in čili zakorakajmo v jesen / besedilo Urša Pajk. - Ilustr.  
V: Moj mali svet. - ISSN 0580-8197. - Letn. 50, št. 10 (okt. 2018), str. 50-51. 
COBISS.SI-ID 9905504 
24.  
PAJK, Urša 
    Sladka narava / besedilo Urša Pajk. - Ilustr.  
V: Moj mali svet. - ISSN 0580-8197. - Letn. 50, št. 11 (nov. 2018), str. 46-47. 
COBISS.SI-ID 9927520 
25.  
PAJK, Urša 
    Malica v apnenčasti lupini / besedilo Urša Pajk. - Ilustr.  
V: Moj mali svet. - ISSN 0580-8197. - Letn. 50, št. 12 (dec. 2018), str. 48-49. 
COBISS.SI-ID 9956704 
26.  
PAJK, Urša 
    Almina in Theina trdoleska [Elektronski vir] / [besedilo] Urša Pajk. - El. članek. - Način dostopa (URL): 
http://casopis-start.si/start-10-2018/trats/ursa-pajk-almina-in-theina-trdoleska/. - Naslov z nasl. zaslona. - Izšlo v 
rubriki tra'tS. - Opis vira z dne 22. 8. 2018. - Bibliografija pod besedilom  
V: St'art [Elektronski vir]. - ISSN 2350-4773. - [Št.] 10 (2018). 
COBISS.SI-ID 9882208 
 
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 
27.  
LAHARNAR, Boštjan 
    Gradišča med Nanosom in Snežnikom / Boštjan Laharnar. - ilustr. - Bibliografija: str. 45-47 in ob besedilu. - 
Izvleček ; Abstract  
V: Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji / [avtorji besedil Patricija Bratina ... [et al.]. - Gorjansko : Zavod Krasen 
Kras, 2018. - ISBN 978-961-288-305-8. - Str. 27-47.  
COBISS.SI-ID 9827424 
28.  
TURK, Peter, 1965- 
    Neolitska gradišča v osrednji Sloveniji / Peter Turk. - ilustr. - Bibliografija: str. 23-25 in ob besedilu. - Izvleček ; 
Abstract  
V: Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji / [avtorji besedil Patricija Bratina ... [et al.]. - Gorjansko : Zavod Krasen 
Kras, 2018. - ISBN 978-961-288-305-8. - Str. 12-26.  
COBISS.SI-ID 9827168 
 
1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 
29.  
KRANER, Jakob 
    Arheometalurške raziskave viteškega oklepa / Jakob Kraner, Tomaž Lazar, Peter Fajfar. - Bibliografija: str. 26  
V: Umetnostno oblikovanje kovin / [organizator Društvo za varilno tehniko Ljubljana. - Ljubljana : Društvo za 
varilno tehniko, 2018. - ISBN 978-961-92843-8-4. - str. 17-26.  
669 
COBISS.SI-ID 1722975 
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30.  
LAZAR, Tomaž, 1982- 
    Preteklost pod mikroskopom : muzejski predmeti skozi pogled naravoslovja / Tomaž Lazar. - Ilustr. - 
Bibliografija: str. 35 in bibliografske opombe na dnu str.  
V: Umetnostno oblikovanje kovin / [organizator Društvo za varilno tehniko Ljubljana. - Ljubljana : Društvo za 
varilno tehniko, 2018. - ISBN 978-961-92843-8-4. - str. 27-35.  
COBISS.SI-ID 9863776 
31.  
OITZL, Gašper 
    Žebljarstvo v Kropi v prvi četrtini 19. stoletja in vzorčni kompleti žebljev v Narodnem muzeju Slovenije / Gašper 
Oitzl. - Ilustr. - Bibliografija: str. 16 in bibliografske opombe na dnu str.  
V: Umetnostno oblikovanje kovin / [organizator Društvo za varilno tehniko Ljubljana. - Ljubljana : Društvo za 
varilno tehniko, 2018. - ISBN 978-961-92843-8-4. - str. 9-16.  
COBISS.SI-ID 9863520 
 
1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) 
32.  
KAJFEŽ, Tomislav 
    A case of modern-day burial in ancient Egyptian sarcophagi / Tomislav Kajfež  
V: Egypt and Austria, Egypt and the Orient / [editors of the book of abstracts Mladen Tomorad & Ernst Czerny]. - 
[S. l. : s. n., 2018]. - ISBN 978-953-7823-74-0. - Str. 15.  
COBISS.SI-ID 9900128 
 
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 
33.  
LAMUT, Jakob 
    Analyses of two 15th c. artillery pieces from Slovenia / J. Lamut, T. Lazar  
V: Book of abstracts / 6th BSA, 6th Balkan Symposium of Archaeometry 2018, Ljubljana, Slovenija, September 
25. - 28., 2018. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018. - Str. [19].  
COBISS.SI-ID 9908576 
34.  
    ARCHEO-metallurgical characterization of a Messer sword / P. Fajfar ... [et al.]  
V: Book of abstracts / 6th BSA, 6th Balkan Symposium of Archaeometry 2018, Ljubljana, Slovenija, September 
25. - 28., 2018. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018. - Str. [20].  
COBISS.SI-ID 9908832 
35.  
    ARCHEO-metallurgical characterization of an early modern armour / J. Kraner ... [et al.]  
V: Book of abstracts / 6th BSA, 6th Balkan Symposium of Archaeometry 2018, Ljubljana, Slovenija, September 
25. - 28., 2018. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018. - Str. [21].  
COBISS.SI-ID 9909088 
36.  
LAHARNAR, Boštjan 
    Artefacts and landscapes. Structured Iron Age communities of Knežak (SW Slovenia) / B. Laharnar. - Ilustr.  
V: Book of abstracts / 6th BSA, 6th Balkan Symposium of Archaeometry 2018, Ljubljana, Slovenija, September 
25. - 28., 2018. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018. - Str. [15].  
COBISS.SI-ID 9908320 
37.  
LOZIĆ, Edisa 
    Lidar data in archaeology / E. Lozić  
V: Book of abstracts / 6th BSA, 6th Balkan Symposium of Archaeometry 2018, Ljubljana, Slovenija, September 
25. - 28., 2018. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018. - Str. [14].  
COBISS.SI-ID 9908064 
38.  
ISTENIČ, Janka 
    Non-ferrous metals in Roman artefacts: last twenty years of research in Slovenia / J. Istenič  
V: Book of abstracts / 6th BSA, 6th Balkan Symposium of Archaeometry 2018, Ljubljana, Slovenija, September 
25. - 28., 2018. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018. - Str. [23].  
COBISS.SI-ID 9909344 
39.  
    SCIENTIFIC research of Japanese armour from the collection of the National Museum of Slovenia / N. 
Nemeček ... [et al.]  
V: Book of abstracts / 6th BSA, 6th Balkan Symposium of Archaeometry 2018, Ljubljana, Slovenija, September 
25. - 28., 2018. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018. - Str. [12].  
COBISS.SI-ID 9907808 
 
 
 



 55 

40.  
ISTENIČ, Janka 
    Traces of Octavian's military campaigns in the north-easternmost part of Roman Italy and western Illyricum / 
Janka Istenič. - Sorodni elektronski vir: http://limes2018.org/themes-and-sessions/abstracts/session-4-hold-the-
line/ 
V: Book of abstracts / 24. Limes Congress Serbia, 02-09 September 2018. - Belgrade : Institute of Archaeology, 
2018. - ISBN 978-86-6439-039-2. - Str. 43.  
COBISS.SI-ID 10013280 
41.  
OITZL, Gašper 
    Terminology of medieval ironworks = Terminologija srednjeveških železarskih obratov = Terminologie der 
mittelalterlichen Eisenwerke / Gašper Oitzl. - Povzetek v v angl. ter prevod v slov. in nem.  
V: The cultural heritage in the geosciences, mining and metallurgy / 14th International ERBE-Symposium, Ravne 
na Koroškem, Slovenia, 4th - 9th June 2018 = 14. mednarodni simpozij ERBE. - Ravne na Koroškem : Društvo 
Slovenska pot kulture železa, 2018. - ISBN 978-961-288-493-2. - Str. 73, 139, 211.  
81'373.46.669.1"653"(048) 
COBISS.SI-ID 9888096 
42.  
KOS, Mateja, 1958- 
    Bohemian glassmaker and trader Georg Franz Kreybich and his travel to Ljubljana (Laibach) / Mateja Kos  
V: Programme and abstracts / AIHV 21, Association Internationale pour l'Histoire du Verre = International 
Association for the History of Glass, [3-7 September] 2018, Istanbul, Turkey. - Istanbul : AIHV, 2018. - Str. 78.  
COBISS.SI-ID 9949792 
43.  
KOS, Mateja, 1958- 
    Arhiv Narodnega muzeja Slovenije in gradivo Federalnega zbirnega centra / Mateja Kos  
V: Provenienca, transferji in lastništvo umetnin / 8. posvet slovenskih umetnostnih zgodovinarjev, Maribor, 30. 
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    Polikromirana plastika in pozlata / Irma Langus Hribar. - Ilustr. - Bibliografija: str. 142. - Abstract: Polychrome 
sculpture and gilding  
V: V dobrih rokah / [pisci besedil Nataša Nemeček ... [et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018. - ISBN 
978-961-6981-34-7. - Str. 139-147.  
COBISS.SI-ID 9968224 
93.  
MENART, Eva 
    Preventivno konserviranje / Eva Menart, Irma Langus Hribar. - Ilustr. - Bibliografija: str. 197. - Abstract: 
Preventive conservation  
V: V dobrih rokah / [pisci besedil Nataša Nemeček ... [et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018. - ISBN 
978-961-6981-34-7. - Str. 195-201.  
COBISS.SI-ID 9969504 
94.  
RAVBAR, Igor 
    Replike iz originalnih materialov in eksperimentalna arheologija / Igor Ravbar. - Ilustr. - Bibliografija: str. 188. - 
Abstract: Replicas from original materials and experimental archaeology  
V: V dobrih rokah / [pisci besedil Nataša Nemeček ... [et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018. - ISBN 
978-961-6981-34-7. - Str. 187-193.  
COBISS.SI-ID 9967712 
95.  
NEMEČEK, Nataša 
    Sestavljeni predmeti / Nataša Nemeček, Eva Menart. - Ilustr. - Bibliografija: str. 161. - Abstract: Composite 
objects  
V: V dobrih rokah / [pisci besedil Nataša Nemeček ... [et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018. - ISBN 
978-961-6981-34-7. - Str. 159-165.  
COBISS.SI-ID 9967200 
96.  
LANGUS, Irma 
    Slike / Irma Langus Hribar. - Ilustr. - Bibliografija: str. 151. - Abstract: Paintings  
V: V dobrih rokah / [pisci besedil Nataša Nemeček ... [et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018. - ISBN 
978-961-6981-34-7. - Str. 149-157.  
COBISS.SI-ID 9968480 
97.  
SLABE, Janja, 1966- 
    Stari načini restavriranja keramike in porcelana / Janja Slabe. - Ilustr. - Bibliografija: str. 42 in bibliografske 
opombe na dnu str. - Abstract: Old restoration methods for ceramics and porcelain  
V: V dobrih rokah / [pisci besedil Nataša Nemeček ... [et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018. - ISBN 
978-961-6981-34-7. - Str. 41-48.  
COBISS.SI-ID 9964896 
98.  
NEMEČEK, Nataša 
    Terminologija na področju konserviranja-restavriranja materialne kulturne dediščine / Nataša Nemeček, Jana 
Šubic Prislan. - Bibliografija: str. 213  
V: V dobrih rokah / [pisci besedil Nataša Nemeček ... [et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018. - ISBN 
978-961-6981-34-7. - Str. 211-213.  
COBISS.SI-ID 9970016 
99.  
PEROVŠEK, Sonja 
    Zakrito in ponovno odkrito / Sonja Perovšek. - Ilustr. - Bibliografija: str. 72. - Abstract: Hidden and revealed  
V: V dobrih rokah / [pisci besedil Nataša Nemeček ... [et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018. - ISBN 
978-961-6981-34-7. - Str. 71-77.  
COBISS.SI-ID 9965920 
 
1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika 
100.  
KNEZ, Darko, 1966- 
    Med preprostostjo in svetovljanstvom : razstava in simpozij ob 10. obletnici smrti dr. Janeza Drnovška / Darko 
Knez. - Ilustr. - Summary: Between modesty and cosmopolitanism : the exhibition and symposium 
commemorating the 10th anniversary of the death of Dr. Janez Drnovšek  
V: Argo. - ISSN 0570-8869. - 61, [št.] 1 (2018), str. 86-91. 
COBISS.SI-ID 9937504 
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101.  
PFLAUM, Miran 
    Bela, modra in rdeča : o simboliki, postavitvi in oblikovanju panojev na razstavi Dr. Janez Drnovšek / Miran 
Pflaum. - Ilustr. - Bibliografija in bibliografske opombe: str. 96. - Summary: White, blue and red : on the symbols, 
installation, and design of the panels in the exhibition Dr. Janez Drnovšek  
V: Argo. - ISSN 0570-8869. - 61, [št.] 1 (2018), str. 92-97. 
COBISS.SI-ID 9938016 
102.  
PAJK, Urša 
    Ob razstavi Ivana Meštrovića TeIesnost in erotika v kiparstvu, Galerija CD, Cankarjev dom, Ljubljana, od 13. 
februarja do 20. maja 2018 [Elektronski vir] / [besedilo] Urša Pajk. - El. članek. - Način dostopa (URL): 
http://casopis-start.si/start-10-2018/restart/ursa-pajk-ob-razstavi-ivana-mestrovica-telesnost-in-erotika-v-kiparstvu-
galerija-cd-cankarjev-dom-ljubljanam-od-13-februarja-do-20-maja-2018/. - Naslov z nasl. zaslona. - Izšlo v rubriki 
Rest'ART. - Opis vira z dne 5. 9. 2018. - Bibliografija pod besedilom  
V: St'art [Elektronski vir]. - ISSN 2350-4773. - [Št.] 10 (2018). 
COBISS.SI-ID 9881952 
103.  
PAJK, Urša 
    Razstava Neorealizem, nova podoba v Italiji, 1932-1960, od 31. januarja do 31. marca 2018, Narodna galerija, 
Ljubljana [Elektronski vir] / [besedilo] Urša Pajk. - El. članek. - Način dostopa (URL): http://casopis-start.si/start-
10-2018/restart/ursa-pajk-razstava-neorealizem-nova-podoba-v-italiji-1932-1960-od-31-januarja-do-31-marca-
2018-narodna-galerija-ljubljana/. - Naslov z nasl. zaslona. - Izšlo v rubriki Rest'ART. - Opis vira z dne 22. 8. 2018. 
- Bibliografija pod besedilom  
V: St'art [Elektronski vir]. - ISSN 2350-4773. - [Št.] 10 (2018). 
COBISS.SI-ID 9881696 
 
1.20 Predgovor, spremna beseda 
104.  
MIŠKEC, Alenka 
    Uvodnik / Alenka Miškec  
V: Argo. - ISSN 0570-8869. - 61, [št.] 1 (2018), str. [7]. 
COBISS.SI-ID 9936224 
105.  
KOS, Mateja, 1958- 
    Research work, history, and the museum / Mateja Kos. - Opombe na dnu str.  
V: The past under the microscope / [authors Mateja Kos ... et al.]. - Ljubljana : National Museum of Slovenia, 
2018. - ISBN 978-961-6981-30-9. - Str. 9-10.  
COBISS.SI-ID 9889632 
106.  
RAVNIK-Toman, Barbara 
    Predgovor = Preface / Barbara Ravnik. - Besedilo vzporedno v slov. in angl.  
V: Unicum 2018 / IV. mednarodni trienale keramike = IV. International Ceramics Triennial. - Ljubljana : Narodni 
muzej Slovenije, 2018. - ISBN 978-961-6981-28-6. - Str. 10-11.  
COBISS.SI-ID 9848672 
 
1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar 
107.  
TURK, Peter, 1965- 
    O krščanskem ateizmu / Peter Turk. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://www.delo.si/sobotna-priloga/zmernost-
je-lepa-cednost-67402.html 
V: Delo. - ISSN 0350-7521. - Leto 60, št. 213 (15. sep. 2018), str. 15 = Sobotna priloga. - ISSN 1580-3007. 
COBISS.SI-ID 9971296 
108.  
TURK, Peter, 1965- 
    Nemočni čolniček na valovih neusmiljene usode / tekst Peter Turk ; foto Jože Suhadolnik. - Ilustr. - Dostopno 
tudi na: https://www.delo.si/sobotna-priloga/nemocni-colnicek-na-valovih-neusmiljene-usode-122419.html 
V: Delo. - ISSN 0350-7521. - Leto 60, št. 289 (15. dec. 2018), str. 12 = Sobotna priloga. - ISSN 1580-3007. 
COBISS.SI-ID 9990240 
109.  
TURK, Peter, 1965- 
    Zmernost je lepa čednost / Peter Turk ; ilustracija Igor Rehar. - Ilustr. - Dostopno tudi na: 
https://www.delo.si/sobotna-priloga/zmernost-je-lepa-cednost-67402.html 
V: Delo. - ISSN 0350-7521. - Leto 60, št. 154 (7. jul. 2018) = Sobotna priloga. - ISSN 1580-3007. - str. 10-11. 
COBISS.SI-ID 9885024 
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1.22 Intervju 
110.  
TURK, Peter, 1965- 
    Stalna razstava kateregakoli nacionalnega muzeja je eno od spričeval civilizirane družbe / Peter Turk ; tekst 
Dragica Jaksetič ; foto Jure Eržen. - Avtorjeva sl. - Dostopno tudi na: https://www.delo.si/sobotna-priloga/stalna-
razstava-kateregakoli-nacionalnega-muzeja-je-eno-od-spriceval-civilizirane-druzbe-82986.html 
V: Delo. - ISSN 0350-7521. - Leto 60, št. 195 (25. aug. 2018) = Sobotna priloga. - ISSN 1580-3007. - str. 26-28. 
COBISS.SI-ID 9884768 
111.  
LAHARNAR, Boštjan 
    Dr. Boštjan Laharnar : arheolog / piše Vesna Teržan ; foto Borut Krajnc. - Portreti  
V: Mladina. - ISSN 0350-9346. - Št. 29 (20. jul. 2018), str. 32-37. 
COBISS.SI-ID 9997152 
 

 
MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 
 
2.01 Znanstvena monografija 
112.  
TRATNIK, Vesna 
    Miren : grobišče iz obdobja preseljevanja ljudstev / Vesna Tratnik, Špela Karo ; s prispevki Tomaž Fabec ... [et 
al.] ; angleški prevod Meta Osredkar ; risbe Romana Vidmar, Teja Gerbec, Maja Janežič ; fotografije Manca 
Vinazza ... [et al.] ; izris načrtov najdišča in struktur Manca Vinazza ... et al.]. - Ljubljana : Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Stiskarna). - 119 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Monografije CPA ; 3)  
Dostopno tudi na: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-JC1T3I8P. - Slov. besedilo in skrajšan angl. prevod. 
- 30 izv. - Uredniški odbor: Maja Janežič ... [et al.]. - Bibliografija: str. 87-90  
ISBN 978-961-6990-17-2 
903/904(497.4Miren) 
COBISS.SI-ID 294277888 
113.  
    The PAST under the microscope : scientific analyses in museums / [authors Mateja Kos ... et al.] ; editor of the 
English edition Gašper Oitzl, editor-in-chief Alenka Miškec ; [photographs Federico Bernardini ... [et al.] ; 
translation Darja Horvatič ; maps GeoPodobe]. - Ljubljana : National Museum of Slovenia, 2018 ([Ljubljana] : 
Collegium graphicum). - 161 str. : ilustr. ; 30 cm  
400 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov 
ISBN 978-961-6981-30-9 : 26 EUR 
069.8(082) 
069(497.4Ljubljana):5(083.824)  
COBISS.SI-ID 295270656 
 
2.02 Strokovna monografija 
114.  
NARODNI muzej Slovenije. Oddelek za konserviranje in restavriranje 
    V dobrih rokah : 60 let Oddelka za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije = In good hands : 
[60] years, The Department of Conservation and Restoration of the National Museum of Slovenia / [pisci besedil 
Nataša Nemeček ... [et al.] ; odgovorna urednica Nataša Nemeček ; uredniški odbor Eva Menart ... [et al.] ; 
prevodi v angleščino Darja Horvatič ; avtorji fotografij Nataša Nemeček ...et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej 
Slovenije, 2018 ([Kranj] : Jagraf). - 213 str. : ilustr. ; 29 cm  
400 izv. - Bibliografija in povzetek v angl. na koncu prispevkov 
ISBN 978-961-6981-34-7 : 20 EUR 
069(497.4Ljubljana):7.025.3/.4(091) 
COBISS.SI-ID 297090304 
 
2.17 Katalog razstave 
115.  
ROGAČ, Barbara, 1969- 
    Anekdota o Prešernu (še ne objavljena) : nova pridobitev knjižnice Narodnega muzeja Slovenije : vitrina 
meseca: 8. 2. - 28. 2. 2018 [Narodni muzej Slovenije, knjižnica] / avtorica Barbara Rogač. - [Ljubljana : Narodni 
muzej Slovenije], 2018. - [4] str. : ilustr. ; 30 cm  
Čelni nasl. 
COBISS.SI-ID 9862752 
 
 
 
 
 
 



 64 

116.  
LAHARNAR, Boštjan 
    Iron Age stories from the crossroads / Boštjan Laharnar, Peter Turk ; [author of the list of exhibits Vesna 
Svetličič ; author of the chapter Celtic coins Peter Kos ; translation Andreja Maver ; editing of bibliography 
Barbara Jerin ; photographs Tomaž Lauko ... [et al.] ; maps GeoPodobe Vida Bitenc ; drawings Ida Murgelj ... et 
al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 223 str. : ilustr. ; 30 cm  
Izv. stv. nasl.: Železnodobne zgodbe s stičišča svetov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 219-222 
ISBN 978-961-6981-33-0 : 20 EUR 
903(497.4)"638"(083.824) 
COBISS.SI-ID 296716800 
117.  
    The KNIGHT, the lady and the dragon : the heritage of medieval warriors. 2, Catalogue / [editors-in-chief 
Tomaž Lazar, Tomaž Nabergoj, Polona Bitenc ; authors of connecting texts Tomaž Lazar, Tomaž Nabergoj ; 
translation David Limon ; photographs Tomaž Lauko ... [et al.] ; maps Mateja Rihtaršič, Dolores Gerbec ; authors 
Alma Bavdek ... [et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018. - 398 str. : ilustr. ; 31 cm  
Izv. stv. nasl.: Vitez, dama in zmaj. 2, Katalog. - 400 izv. - Bibliografija: str. 389-398 
ISBN 978-961-6981-10-1 : 40 EUR 
930.85(497.4)"653"(083.824) 
94(4)"10/14"(083.824) 
929.733(497.4)(091)(083.824)  
COBISS.SI-ID 287992064 
118.  
MOČEVNIK, Iztok 
    Nenavadni ljubitelji knjig : vitrina meseca: od 3. do 30. septembra 2018 [Narodni muzej, knjižnica] / avtor Iztok 
Močevnik. - [Ljubljana] : Narodni muzej Slovenije, 2018. - 2 f. : ilustr. ; 30 cm  
Sorodni elektronski vir: http://www.nms.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2903%3Anenavadni-
ljubitelji-knjig-pokodbe-na-starejem-knjinem-gradivu&catid=50%3Avitrina-meseca&Itemid=289&lang=sl. - Čelni 
nasl.  
COBISS.SI-ID 9901920 
119.  
PAJK, Urša 
    Osupljivi presežki narave : knjižno gradivo o mineralih in fosilih : vitrina meseca: od 3. do 31. maja 2018 
[Narodni muzej, knjižnica] / avtorica Urša Pajk. - [Ljubljana] : Narodni muzej Slovenije, 2018. - 4 f. : ilustr. ; 30 cm  
Sorodni elektronski vir: http://www.nms.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2814%3Aosupljivi-
preseki-narave-knjino-gradivo-o-mineralih-in-fosilih&catid=50%3Avitrina-meseca&Itemid=289&lang=sl. - Čelni 
nasl.  
COBISS.SI-ID 9837152 
120.  
PAJK, Urša 
    Privlačna in urejena gospa! : knjižno gradivo o lepotičenju in kozmetičnih pripomočkih : vitrina meseca: od 3. 
julija do 31. avgusta 2018 [Narodni muzej, knjižnica] / avtorica Urša Pajk. - [Ljubljana] : Narodni muzej Slovenije, 
2018. - 4 str. : ilustr. ; 30 cm  
Sorodni elektronski vir: http://www.nms.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2875%3Aprivlana-in-
urejena-gospa-knjino-gradivo-o-lepotienju-in-kozmetinih-pripomokih&catid=50%3Avitrina-
meseca&Itemid=289&lang=sl. - Čelni nasl.  
COBISS.SI-ID 9872992 
121.  
    STARI bogovi obmolknejo : Šentviška planota v arheoloških dobah : [katalog razstave] / [avtorji kataloga] Miha 
Mlinar ... [et al.] ; [predgovor Drago Svoljšak ; fotografije razstavnih predmetov Marko Grego, ostale fotografije 
Katarina Brešan ... [et al.] ; ilustracija Tamara Korošec ; risbe arheoloških predmetov Natalija Grum, Ida Murgelj, 
Manca Omahen]. - Tolmin : Tolminski muzej, 2018 (Kranj : Oman). - 96 str. : ilustr. ; 25 cm  
Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 300 izv. - El Dorado - Šentviška planota v Posočju / Drago Svoljšak: 
str. 4-6. - Bibliografija: str. 90-96 in opombe na dnu str.  
ISBN 978-961-6635-40-0 
903/904(497.4Šentviška planota)(083.824) 
COBISS.SI-ID 297761280 
122.  
VIMER Kovaček, Uršula 
    Sto let spomina na Ivana Cankarja : vitrina meseca decembra 2018 [Narodni muzej Slovenije, knjižnica] / 
avtorica Uršula Vimer Kovaček. - [Ljubljana] : Narodni muzej Slovenije, 2018. - 4 str. : ilustr. ; 30 cm  
Čelni nasl. 
COBISS.SI-ID 9955936 
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123.  
TRIINTRIDESET 
    33 dni : 100. obletnica ustanovitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov / [pisci besedil Bojan Balkovec ... et al.] 
; uredila Jože Podpečnik in Marko Štepec ; [pisci besedil kataloških enot Marjeta Bregar ... [et al.] ; fotografije 
Borut Jurca, Sašo Kovačič in Tomaž Lauko ; risbe oznak in epolet Marko Ličina in Tomaž Perme]. - Ljubljana : 
Narodni muzej Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 231 str. : ilustr. ; 28 cm  
500 izv. - Bibliografija: str. 227-231 
ISBN 978-961-6981-32-3 : 26,00 EUR 
94(497.4)"1918/1919"(083.824) 
COBISS.SI-ID 296665856 
124.  
PAJK, Urša 
    Vrla in snažna gospodinja! : knjižno gradivo, povezano z gospodinjskimi opravili : vitrina meseca: od 1. marca 
do 30. aprila 2018 [Narodni muzej, knjižnica] / avtorica Urša Pajk. - [Ljubljana] : Narodni muzej Slovenije, 2018. - 
4 f. : ilustr. ; 30 cm  
Sorodni elektronski vir: 
http://www.nms.si/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=289&lang=sl. - 
Čelni nasl.  
COBISS.SI-ID 9808480 
125.  
HREŠČAK, Matej 
    "Živela država SHS!" : ob 100-letnici njene ustanovitve : vitrina meseca: od 1. oktobra do 30. novembra 2018 
[Narodni muzej Slovenije, knjižnica] / avtor Matej Hreščak. - [Ljubljana] : Narodni muzej Slovenije, 2018. - 5 str. : 
ilustr. ; 30 cm  
Čelni nasl. 
COBISS.SI-ID 9929568 
126.  
ROGAČ, Barbara, 1969- 
    Življenje in delo p. Stanislava Škrabca : 1844-1918 : vitrina meseca: 4. 6. - 29. 6. 2018 [Narodni muzej 
Slovenije, knjižnica] / avtorica Barbara Rogač. - [Ljubljana : Narodni muzej Slovenije], 2018. - [3] str. : ilustr. ; 30 
cm  
Čelni nasl. 
COBISS.SI-ID 9862496 
 
2.18 Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočna ali video publikacija 
127.  
PAVLOVIČ, Daša 
    Ekskluzivna razstava Zlato kitajskih cesarjev [Elektronski vir] = Exclusive exhibition The Gold of Chinese 
Emperors / Scenarij, besedilo in fotografije Daša Pavlovič ; grafika in video Blaž Gutman ; zemljevid Polonca 
Strman, Boris Radjenović ; produkcija Blaž Gutman, Daniel Zamorano. - Spletni videoposnetek. - Ljubljana : 
Narodni muzej Slovenije, 2018  
Način dostopa (URL): https://www.youtube.com/watch?v=BxveIMnF7zI. - Nasl. z nasl. zaslona. - Film traja 12 
min, 24 sek. - Opis vira z dne 16. 01. 2019. - Objavljeno 4.dec. 2018  
739.1 
COBISS.SI-ID 10003808 
 
2.19 Radijska ali televizijska oddaja 
128.  
DELAČ, Mojca 
    Knjižnica Narodnega muzeja v Ljubljani [Elektronski vir] : pomembna Zbirka tiskanih dokumentov o Kranjski / 
Barbara Rogač ; [oddajo je pripravila in se pogovarjala] Mojca Delač. - Spletni zvočni posnetek. - Ljubljana : 
Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. - (Bogastvo stoletij na knjižnih policah)  
Način dostopa (URL): https://radioprvi.rtvslo.si/2018/02/bogastvo-stoletij-na-knjiznih-policah/. - Nasl. z nasl. 
zaslona. - Predvajano dne 8. feb. 2018, Radio Slovenija, Prvi program. - Prispevek traja 11 min, 02 sek. - Opis 
vira z dne 4. 1. 2019  
COBISS.SI-ID 9983840 
129.  
TURK, Peter, 1965- 
    Na stičišču tistih, ki so med prvimi kovali železo [Elektronski vir] / gosti v studiu Peter Turk in Boštjan Laharnar 
ter Matija Črešnar ; novinar Goran Tenze. - Spletni zvočni posnetek. - Ljubljana : Radiotelevizija Slovenija javni 
zavod, 2018. - (Ars humana)  
Način dostopa (URL): https://ars.rtvslo.si/2018/04/ars-humana-153/. - Oddaja traja 57 min 25 sek. - Nasl. z nasl. 
zaslona. - Predvajano dne 16. 4. 2018, Radio Slovenija, program ARS. - Opis vira z dne 18. 5. 2018  
903(497.4)"638" 
COBISS.SI-ID 9848160 
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130.  
SLAČEK, Nina 
    Peter Turk [Elektronski vir] / [avtor oddaje] Nina Slaček. - Spletni zvočni posnetek. - Ljubljana : Radiotelevizija 
Slovenija javni zavod, 2018. - (Podobe znanja)  
Način dostopa (URL): https://ars.rtvslo.si/2018/07/podobe-znanja-106/. - Nasl. z nasl. zaslona. - Radijska oddaja 
traja 28 min, 29 sek. - Predvajano dne 20. 7. 2018, 3. program Radia Slovenija - program Ars. - Opis vira z dne 
28. 8. 2018  
903(497.4) 
COBISS.SI-ID 9886048 
131.  
    ŠILENTABOR [Elektronski vir] / avtor in voditelj oddaje Milan Trobič ; gosti oddaje Boštjan Laharnar, Milan Šajn 
in Ivana Lenarčič. - Spletni avdioposnetek. - Ljubljana : Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. - (Nedeljska 
reportaža)  
Način dostopa (URL): https://radioprvi.rtvslo.si/2018/09/nedeljska-reportaza-134/. - Nasl. z nasl. zaslona. - 
Radijska oddaja traja 27 min, 37 sek. - Opis vira z dne 11 1. 2019. - Predvajano dne 7. 10. 2018, Radio Slovenija, 
Radio Prvi  
COBISS.SI-ID 9999456 
132.  
    V iskanju ukradenega bodala [Elektronski vir] : Kdo naroča kraje umetnin? Kako deluje trg ukradenih umetnin? 
/ oddajo je vodil Aleksander Čobec ; gostje Uršula Belaj, Barbara Ravnik in Peter Turk. - Spletni zvočni posnetek. 
- Ljubljana : Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. - (Studio ob 17h)  
Način dostopa (URL): https://radioprvi.rtvslo.si/2018/07/studio-ob-sedemnajstih-vmes-porocila-746/. - Nasl. z nasl. 
zaslona. - Posnetek traja 54 min, 28 sek. - Opis vira z dne 28. 8. 2018. - Predvajano 17. 7. 2018  
903/904 
COBISS.SI-ID 9885792 
 
2.25 Druge monografije in druga zaključena dela 
133.  
LAHARNAR, Boštjan 
    Quando gli dei tacciono : l'altopiano Šentviška planota attraverso i periodi archeologici / [testo Boštjan 
Laharnar, Miha Mlinar ; traduzione in italiano Marjanca Martinuč ; foto Marko Grego, Matevž Lenarčič]. - Tolmin : 
Tolminski muzej, 2018. - 1 zgibanka ([6] str.) : ilustr. ; 21 cm  
Avtorja navedena v kolofonu. - Zloženka ob razstavi v Tolminskem muzeju, 21. 12. 2018 - 30. 04. 2019 
COBISS.SI-ID 9995360 
 

 
IZVEDENA DELA (DOGODKI) 
 
3.11 Radijski ali TV dogodek 
134.  
PEVEC, Izidora 
    Emonec : pogovor novinarke Ize Pevec z arheologinjo Janko Istenič o bronastem kipu iz Emone : prispevek v 
oddaji Pred prenosom Sozvočje svetov, Radio Slovenija - Radio Ars, 20. mar. 2018  
Celotna oddaja je dostopna na: https://ars.rtvslo.si/2018/03/s-solisticnih-in-komornih-koncertov-132/. - Prispevek 
od 01:29 do 16:49  
COBISS.SI-ID 10012768 
135.  
RAVNIK, Barbara 
    Kakšna je požarna varnost v Narodnem muzeju? : oddaja Odmevi, RTV SLO, 3. 9. 2018, Ljubljana, 7 min, 18 
sek / gostji oddaje Barbara Ravnik, direktorica Narodnega muzeja Slovenije, Breda Činč Juhant, direktorica 
Prirodoslovnega muzeja Slovenije ; novinarka Aleksandra Trupej  
Sorodni elektronski vir: https://4d.rtvslo.si/arhiv/odmevi/174560096. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 4. 9. 
2018  
069(497.4) 
COBISS.SI-ID 1916405 
136.  
RAVNIK-Toman, Barbara 
    Zlato kitajskih cesarjev : zlati predmeti iz obdobja Wanli dinastije Ming- zbirka Dong Bo Zhai : prispevek v 
oddaji Tedenski aktualni mozaik , Radio Slovenija - Radio Prvi, 18. avg. 2018 / Barbara Ravnik in Daša Pavlovič  
Celotna oddaja je dostopna na: https://4d.rtvslo.si/arhiv/tedenski-aktualni-
mozaik/174557250?fbclid=IwAR27wTs96Ezrzb2bhGOblqJDogk0gJCrjvQ1ru6naexg2SjCIHA0ElxE-gc. - 
Prispevek od 45:00 do 51:52  
COBISS.SI-ID 9996384 
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3.12 Razstava 
137.  
PODPEČNIK, Jože 
    33 dni : 100. obletnica ustanovitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov : občasna razstava, na ogled od 29. 
oktobra 2018 do 7. aprila 2019 v Narodnem muzeju Slovenije, Metelkova / avtorji razstave Jože Podpečnik, 
Marko Ličina, Marko Štepec. - 2018-2019  
Opis po napovedniku dogodka 
COBISS.SI-ID 10011488 
138.  
ROGAČ, Barbara, 1969- 
    Anekdota o Prešernu (še neobljavljena). : nova pridobitev Knjižnice Narodnega muzeja Slovenije : na ogled od 
8. do 28. februarja 2018 v Knjižnici Narodnega muzeja Slovenije / avtorica Barbara Rogač. - 2018  
Sorodni elektronski vir: http://www.nms.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2760%3Aanekdota-o-
preernu-e-neobljavljena-nova-pridobitev-knjinice-narodnega-muzeja-slovenije&catid=50%3Avitrina-
meseca&Itemid=289&lang=sl. - Opis po napovedniku spletne strani Narodnega muzeja Slovenije  
COBISS.SI-ID 9996128 
139.  
VIMER Kovaček, Uršula 
    Ivan Cankar : na ogled od 3. do 28. decembra 2018 v Knjižnici Narodnega muzeja Slovenije / avtorica Uršula 
Vimer Kovaček. - 2018  
Sorodni elektronski vir: http://www.nms.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2985%3Aivan-
cankar&catid=50%3Avitrina-meseca&Itemid=289&lang=sl. - Opis po napovedniku spletne strani Narodnega 
muzeja Slovenije  
COBISS.SI-ID 9996640 
140.  
ROGAČ, Barbara, 1969- 
    Pater Stanislav Škrabec (1844-1918) : ob 100. obletnici smrti : na ogled od 4. do 29. junija 2018 v Knjižnici 
Narodnega muzeja Slovenije / avtorica Barbara Rogač. - 2018  
Sorodni elektronski vir: http://www.nms.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2856%3Apater-
stanislav-krabec-18441918-ob-100-obletnici-smrti&catid=50%3Avitrina-meseca&Itemid=289&lang=sl. - Opis po 
napovedniku spletne strani Narodnega muzeja Slovenije  
COBISS.SI-ID 9995872 
141.  
FIRST, Blaženka 
    Portreti Ivana Cankarja iz zbirk Narodnega muzeja Slovenije : na ogled od 10. maja do 31. decembra 2018 v 
Narodnem muzeju Slovenije / avtorica Blaženka First. - 2018  
Sorodni elektronski vir: http://www.nms.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2819%3Aportreti-
ivana-cankarja-iz-zbirk-narodnega-muzeja-slovenije&catid=34%3Aobasne-razstave&Itemid=52&lang=sl. - Opis 
po napovedniku spletne strani Narodnega muzeja Slovenije  
COBISS.SI-ID 9864032 
142.  
MLINAR, Miha 
    Stari bogovi obmolknejo : Šentviška planota v arheoloških dobah : razstava, Tolminski muzej, 21. 12. 2018 - 
30. 04. 2019 / avtorja razstave Miha Mlinar in Boštjan Laharnar. - 2018-2019  
Opis po spletni strani Tolminskega muzeja 
COBISS.SI-ID 9994848 
143.  
PAVLOVIČ, Daša 
    Zlato kitajskih cesarjev : zlati predmeti iz obdobja Wanli dinastije Ming, zbirka Dong Bo Zhai : na ogled od 16. 
avgusta 2018 do 15. februarja 2019 v Narodnem muzeju Slovenije / avtorica Daša Pavlovič. - 2018-2019  
Sorodni elektronski vir: http://www.nms.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2892%3Azlato-
kitajskih-cesarjev-zlati-predmeti-iz-obdobja-wanli-dinastije-ming-zbirka-dong-bo-zhai&catid=34%3Aobasne-
razstave&Itemid=52&lang=sl. - Opis po napovedniku spletne strani Narodnega muzeja Slovenije  
COBISS.SI-ID 9992288 
144.  
HREŠČAK, Matej 
    "Živela država SHS!" : ob 100-letnici njene ustanovitve : na ogled od 1. oktobra do 30. novembra 2018 v 
Knjižnici Narodnega muzeja Slovenije / avtor Matej Hreščak. - 2018  
Sorodni elektronski vir: http://www.nms.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2985%3Aivan-
cankar&catid=50%3Avitrina-meseca&Itemid=289&lang=sl. - Opis po napovedniku spletne strani Narodnega 
muzeja Slovenije  
COBISS.SI-ID 10000224 
145.  
    PRETEKLOST pod mikroskopom : naravoslovne raziskave v muzeju : razstava, Narodni muzej Slovenije, od 
25. oktobra 2017 do 30. aprila 2018 / avtorica razstave Mateja Kos s sodelavci  
Opis po napovedniku dogodka 
COBISS.SI-ID 9765216 
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3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
146.  
TURK, Peter, 1965- 
    Arheološka dediščina v muzejih : prispevek na posvetu Arheološka dediščina Slovenije od osamosvojitve - 
varovanje in prezentacija, 22. november 2018, ob 9.30 v dvorani SAZU. / Peter Turk. - 2018  
Dostopno tudi na: http://www.sazu.si/events/5b06adb981a6944e8cfdf874. - Opis po programu dogodka  
COBISS.SI-ID 9971808 
147.  
KOS, Peter, 1950- 
    Claustra Alpium Iuliarum - ad Pirum (Hrušica) : prispevek na posvetu Arheološka dediščina Slovenije od 
osamosvojitve - varovanje in prezentacija, 22. november 2018, ob 9.30 v dvorani SAZU. / Peter Kos. - 2018  
Dostopno tudi na: http://www.sazu.si/events/5b06adb981a6944e8cfdf874. - Opis po programu dogodka  
COBISS.SI-ID 10002016 
148.  
LOZIĆ, Edisa 
    Detection of past movement : the Iron Age Knežak hillfort case study : prispevek na konferenci TRAIL 2018, 
Training and Research in the Archaeological Interpretation of Lidar, 29th to 31st October 2018, Postojna, 
Slovenia / Edisa Lozić. - Postojna, 2018  
Opis po programu konference. - Predavanje je bilo 29. oktobra 2019 
COBISS.SI-ID 9935968 
149.  
MENART, Eva 
    An electrolytic pencil for the local identification of corrosion products on heritage metal surfaces : predavanje na 
konferenci PORTASAP General Meeting March, 8-9, 2018, Porto, Portugal / Eva Menart  
Opis po programu srečanja 
COBISS.SI-ID 9872224 
150.  
TURK, Peter, 1965- 
    Ukradeno in ponovno pridobljeno bodalo z Iga : prispevek na srečanju Dan bronaste dobe, Dvorana 
Zemljepisnega muzeja, 5. decembra 2018 / Peter Turk. - 2018  
Dostopno tudi na: https://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/program_dan_bd_2018.pdf. - Opis po programu 
dogodka  
COBISS.SI-ID 9972064 
151.  
NABERGOJ, Tomaž 
    War and peace on the territory of Slovenia (an outline) : predavanje na mednarodni konferenci ICOMAM War 
and Peace, Fear and Happiness, Ljubljana, 30. 9. - 3. 10. 2018. / Tomaž Nabergoj  
Opis po programu konference. - Predavanje je bilo 2. 10. 2018 
COBISS.SI-ID 10015328 
152.  
PAVLOVIČ, Daša 
    Were there lowland neighbors? : the archeological site of Cerklje by Krka - a new type of lowland settlement in 
Pannonia Savia in the first half of the 6th century : poster na mednarodnem srečanju Alpine Festungen 400-1000, 
Bayerische Akademie der Wissenschaften, München, 13. September 2018-14. September 2018 / Daša Pavlovič  
Opis po programu srečanja 
COBISS.SI-ID 9940064 
 
3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa 
153.  
ISTENIČ, Janka 
    Caesarian-Octavianic military traces in SE Alpine region : vabljeno predavanje na mednarodni konferenci 
Chronologie und vergleichende Chronologien zum Ausgang der römischen Republik und zur frühen Kaiserzeit, 
Celovec, 19.- 20. 9. 2018 / Janka Istenič  
Opis po programu konference. - Predavanje je bilo 20. 9. 2018 
COBISS.SI-ID 10013536 
154.  
LAHARNAR, Boštjan 
    Il gruppo ''celtico'' di Mokronog : alcune osservazioni e nuovi dati : prispevek na konferenci Parliamo di Celti, 
Palazzo Valesio Calice, Paularo, 6 ottobre 2018 / Boštjan Laharnar. - Paularo, 2018  
Opis po programu konference 
COBISS.SI-ID 9933408 
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155.  
LAHARNAR, Boštjan 
    Rome marches to Illyricum : new evidence from Southwestern Slovenia : prispevek na konferenci 
Fachgespräch 2018, Schlachtfelder: Fundstellen und Denkmale, 23. August 2018, Kartause Mauerbach / Boštjan 
Laharnar. - Mauerbach, 2018  
Opis po programu konference 
COBISS.SI-ID 9933152 
156.  
NEMEČEK, Nataša 
    Scientific research of Japanese armour from the collection of the National Museum of Slovenia / Nataša 
Nemeček : prispevek na srečanju Sixth Balkan Symposium of Archaeometri, Ljubljana, Slovenija, September 25.-
28., 2018. - Ljubljana, 2018  
Opis po programu srečanja 
COBISS.SI-ID 9990496 
157.  
NEMEČEK, Nataša 
    Strokovno srečanje konservatorjev-restavratorjev (2001-2018), Iz malega je zraslo veliko / Nataša Nemeček : 
prispevek na II. Kongresu slovenskih muzealcev, Brežice, 20. - 22. 9. 2018. - Brežice, 2018  
Opis po programu konference 
COBISS.SI-ID 9990752 
 
3.25 Druga izvedena dela 
158.  
ISTENIČ, Janka 
    Emonec : predavanje v okviru prireditve Sozvočje svetov XVII, Narodna galerija, 20. 3. 2018 / Janka Istenič. - 
2018  
Opis po napovedniku dogodka 
COBISS.SI-ID 9819744 
159.  
NABERGOJ, Tomaž 
    Hranjenje in razstavljanje človeških posmrtnih ostankov v NMS : predavanje na okrogli mizi Človeški posmrtni 
ostanki v arheologiji in muzeologiji, dne 20. novembra 2018 ob 9.00 v prostorih Narodnega muzeja Slovenije, 
Metelkova, Maistrova ulica 1, Ljubljana / predavatelja Tomaž Nabergoj, Daša Pavlovič  
Sorodni elektronski vir: http://www.arheologija.si/okrogla-miza-cloveski-posmrtni-ostanki-v-arheologiji-in-
muzeologiji/. - Opis po programu dogodka  
COBISS.SI-ID 9992032 
160.  
PAVLOVIČ, Daša 
    Langobardi med Panonijo in Italijo : predavanje v Mestnem muzeju Ljubljana, 3. decembra 2018 / predavala je 
Daša Pavlovič  
Sorodni elektronski vir: http://www.utzo.si/studijski_programi/arheologija/. - Opis po napovedniku. - Predavanje za 
Študijsko skupino za arheologijo, Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani  
COBISS.SI-ID 9994336 
161.  
LAHARNAR, Boštjan 
    Noriško kraljestvo : dejstva, miti in izmišljotine : predavanje v Mestnem muzeju Ljubljana, 17. decembra 2018 / 
predavatelj Boštjan Laharnar  
Sorodni elektronski vir: http://www.utzo.si/studijski_programi/arheologija/. - Opis po napovedniku. - Predavanje za 
Študijsko skupino za arheologijo, Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani  
COBISS.SI-ID 9993824 
162.  
LAHARNAR, Boštjan 
    Noriško kraljestvo : predavanje v okviru prireditve Večer z Muzejskim društvom Bled, Festivalna dvorana Bled, 
1. marca 2018 / predavatelj Boštjan Laharnar  
Sorodni elektronski vir: http://www.mdbled.si/vecer-z-md-bled-dr-bostjan-laharnar-norisko-kraljestvo-1-marec-
2018-ob-18-30-v-festivalni-dvorani/. - Opis po napovedniku  
COBISS.SI-ID 9833056 
163.  
LAHARNAR, Boštjan 
    O železni dobi in antiki na Idrijskem in Cerkljanskem : predavanje v torek, 20. marca 2018, Osnovna šola Idrija 
/ predavatelj Boštjan Laharnar  
Sorodni elektronski vir: http://www.muzej-idrija-cerkno.si/index.php/sl/predstavitve-in-prireditve/item/555-muzejski-
ve%C4%8Der-dr-bo%C5%A1tjan-laharnar-o-%C5%BEelezni-dobi-in-antiki-na-idrijskem-in-cerkljanskem.html. - 
Opis po programu dogodka. - Predavanje je bilo v okviru ciklusa muzejskih večerov, ki jih organizira Mestni muzej 
Idrija  
COBISS.SI-ID 9832800 
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164.  
LAHARNAR, Boštjan 
    O železni dobi in njenih ljudeh : predavanje v Mestnem muzeju Ljubljana, 10. decembra 2018 / predavatelj 
Boštjan Laharnar  
Sorodni elektronski vir: http://www.utzo.si/studijski_programi/arheologija/. - Opis po napovedniku. - Predavanje za 
Študijsko skupino za arheologijo, Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani  
COBISS.SI-ID 9994080 
 

 
SEKUNDARNO AVTORSTVO 
 
Urednik 
165.  
BALKAN Symposium of Archaeometry (6 ; 2018 ; Ljubljana) 
    Book of abstracts / 6th BSA, 6th Balkan Symposium of Archaeometry 2018, Ljubljana, Slovenija, September 
25. - 28., 2018 ; [editors Žiga Šmit, Daša Pavlović]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018. - [41] str. : ilustr. ; 
30 cm  
902(082) 
COBISS.SI-ID 31725863 
166.  
LAHARNAR, Boštjan 
    Iron Age stories from the crossroads / Boštjan Laharnar, Peter Turk ; [author of the list of exhibits Vesna 
Svetličič ; author of the chapter Celtic coins Peter Kos ; translation Andreja Maver ; editing of bibliography 
Barbara Jerin ; photographs Tomaž Lauko ... [et al.] ; maps GeoPodobe Vida Bitenc ; drawings Ida Murgelj ... et 
al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 223 str. : ilustr. ; 30 cm  
Izv. stv. nasl.: Železnodobne zgodbe s stičišča svetov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 219-222 
ISBN 978-961-6981-33-0 : 20 EUR 
903(497.4)"638"(083.824) 
COBISS.SI-ID 296716800 
167.  
    The KNIGHT, the lady and the dragon : the heritage of medieval warriors. 2, Catalogue / [editors-in-chief 
Tomaž Lazar, Tomaž Nabergoj, Polona Bitenc ; authors of connecting texts Tomaž Lazar, Tomaž Nabergoj ; 
translation David Limon ; photographs Tomaž Lauko ... [et al.] ; maps Mateja Rihtaršič, Dolores Gerbec ; authors 
Alma Bavdek ... [et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018. - 398 str. : ilustr. ; 31 cm  
Izv. stv. nasl.: Vitez, dama in zmaj. 2, Katalog. - 400 izv. - Bibliografija: str. 389-398 
ISBN 978-961-6981-10-1 : 40 EUR 
930.85(497.4)"653"(083.824) 
94(4)"10/14"(083.824) 
929.733(497.4)(091)(083.824)  
COBISS.SI-ID 287992064 
168.  
    The PAST under the microscope : scientific analyses in museums / [authors Mateja Kos ... et al.] ; editor of the 
English edition Gašper Oitzl, editor-in-chief Alenka Miškec ; [photographs Federico Bernardini ... [et al.] ; 
translation Darja Horvatič ; maps GeoPodobe]. - Ljubljana : National Museum of Slovenia, 2018 ([Ljubljana] : 
Collegium graphicum). - 161 str. : ilustr. ; 30 cm  
400 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov 
ISBN 978-961-6981-30-9 : 26 EUR 
069.8(082) 
069(497.4Ljubljana):5(083.824)  
COBISS.SI-ID 295270656 
169.  
    PRIROČNIK : muzejska konzervatorska in restavratorska dejavnost / [pripravlja] Skupnost muzejev Slovenije. - 
[Tiskana izd.]. - Ljubljana : Skupnost muzejev Slovenije, 2001- . - 2 zv. (loč. pag.) ; 30 cm  
Dostopno tudi na: http://www.sms-muzeji.si/C/Items/1031?cat=4. - Se občasno spreminja in dopolnjuje. - Opis po: 
dopolnitve 2006. - Ima spletno izd.: Priročnik (Skupnost muzejev Slovenije) = ISSN 2232-5182. - Dopolnitve 2018: 
SSMULJ  
ISSN 1855-1777 = Priročnik (Skupnost muzejev Slovenije, Tiskana izd.) 
7.025.3/.4(035) 
COBISS.SI-ID 236104960 
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170.  
NARODNI muzej Slovenije. Oddelek za konserviranje in restavriranje 
    V dobrih rokah : 60 let Oddelka za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije = In good hands : 
[60] years, The Department of Conservation and Restoration of the National Museum of Slovenia / [pisci besedil 
Nataša Nemeček ... [et al.] ; odgovorna urednica Nataša Nemeček ; uredniški odbor Eva Menart ... [et al.] ; 
prevodi v angleščino Darja Horvatič ; avtorji fotografij Nataša Nemeček ...et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej 
Slovenije, 2018 ([Kranj] : Jagraf). - 213 str. : ilustr. ; 29 cm  
400 izv. - Bibliografija in povzetek v angl. na koncu prispevkov 
ISBN 978-961-6981-34-7 : 20 EUR 
069(497.4Ljubljana):7.025.3/.4(091) 
COBISS.SI-ID 297090304 
171.  
QUIJANG Museum of Fine Arts (Xi'an) 
    Zlato kitajskih cesarjev : zlati predmeti iz obdobja Wanli dinastije Ming - : zbirka Dong Bo Zhai = The gold of the 
Chinese emperors : royal gold wares of Wanli period, Ming dinasty : Dong Bo Zhai collection / [urednica, editor 
Daša Pavlovič ; avtorica besedila, author Monique Crick ; prevod iz francoščine, French translation Primož 
Ponikvar, prevod v angleščino, English translation Andreja Maver ; fotografije, photography Wang Wei Chang]. - 
Ljubljana : Narodni muzej Slovenije = National Museum of Slovenia, 2018 ([Kranj] : Tiskarna Jagraf). - 191 str. : 
ilustr. ; 29 cm  
Slov. besedilo in prevod v angl. in kit. - Lat. in kit. pisava. - Vzpor. nasl. tudi v kit. - Katalog ob razstavi v 
Narodnem muzeju Slovenija, 16. 8. 2018 - 15. 2. 2019. - 400 izv. - Bibliografija: str. 188-191 in bibliografske 
opombe na dnu str.  
ISBN 978-961-6981-31-6 : 17,00 EUR 
739.1(510)(083.824) 
COBISS.SI-ID 295853056 
172.  
    ARHEOLOGIJA danes. - št. [0], 2010-št. 1, 2011. - Ljubljana : Inštitut Ivan Michler za zgodovino prostora, 
2010-2011. - 27 cm  
Polletnik 
ISSN 2232-2507 = Arheologija danes 
902(497.4) 
COBISS.SI-ID 1097240158 
173.  
    VIRI : gradivo za materialno kulturo Slovencev. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 1994- . - 24 cm  
Občasno. - Popis po št. 2 (2001) 
ISSN 1580-7398 = Viri (Ljubljana) 
930.85(497.4) 
COBISS.SI-ID 114912512 
174.  
    PRILOZI Instituta za arheologiju u Zagrebu. - Vol. 9 (1992)- . - Zagreb : Institut za arheologiju u Zagrebu, 1992- 
. - 29 cm  
Letnik. - Ima spletno izd.: Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu (Online) = ISSN 1848-6371. - Je nadaljevanje: 
Prilozi - Institut za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Odjel za arheologiju = ISSN 0353-4243  
ISSN 1330-0644 = Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 
902/904 
COBISS.SI-ID 40364544 
175.  
    ARHEO : arheološka obvestila : glasilo Slovenskega arheološkega društva. - 1981, št. 1- . - Ljubljana : 
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 1981- . - 29 cm  
Polletnik 
ISSN 0351-5958 = Arheo (Ljubljana) 
902/904 
COBISS.SI-ID 6930434 
176.  
    BILTEN Slovenskega umetnostno-zgodovinskega društva = Bulletin of Slovenien Society of Historians of Art. - 
Št. 1, (1978)-št. 6, (1981). - Ljubljana : Slovensko umetnostno-zgodovinsko društvo, 1978-[198-]. - 31 cm  
Polletnik. - Ov. nasl. 
ISSN 0351-4390 = Bilten Slovenskega umetnostno-zgodovinskega društva 
7 
COBISS.SI-ID 15993346 
177.  
    NUMIZMATIČAR. - 1978, br. 1- . - Beograd : Narodni muzej : Srpsko numizmatičko društvo, 1978- . - 24 cm  
Letnik. - Cir. in lat 
ISSN 0350-9397 = Numizmatičar 
737 
COBISS.SI-ID 15954690 
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178.  
    KATALOGI in monografije = Catalogi et monographiae / Narodni muzej v Ljubljani. - 1970, zv. 4- . - Ljubljana : 
Narodni muzej, 1970- . - 33 cm  
Letnik. - Tematske in avtorske številke. - Je nadaljevanje: Arheološki katalogi Slovenije = ISSN 1581-5617 
ISSN 1318-4407 = Katalogi in monografije 
903(497.4) 
COBISS.SI-ID 32293888 
179.  
    PADUSA : bollettino del Centro polesano di studi storici, archeologici ed etnografici, Rovigo. Nuova serie. - 
Pisa ; Roma : Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 1965- . - 24 cm  
Letnik. - Od anno 26/27 (1990/1991) dalje: Nuova serie. - Prvotno izd.: Rovigo : Centro polesano di studi storici, 
archeologici ed etnografici. - Občasno izhajajo tematske številke. - Prvotno četrtletnik  
ISSN 0393-0149 = Padusa (Rovigo. Testo stampato) 
94(05)(450.347) 
903/904(05)(450.347) 
39(05)(450.347)  
COBISS.SI-ID 28992000 
180.  
    ARGO : časopis slovenskih muzejev = journal of the Slovene museums. - Leto 1, št. 1 (1962)- . - Ljubljana : 
Narodni muzej Slovenije : Slovensko muzejsko društvo : Skupnost muzejev Slovenije, 1962- . - 30 cm  
Letnik. - Polletnik. - Prejšnji dodatek k nasl.: informativno glasilo za arheologijo, zgodovino umetnosti in 
muzeologijo. - Ov. nasl. - Format se spreminja. - Pogostost izhajanja se spreminja. - Je nadaljevanje: Argo (1892-
1903) = ISSN 1580-8564  
ISSN 0570-8869 = Argo 
069(497.4) 
902 
930.85  
COBISS.SI-ID 16403202 
181.  
    DIADORA : glasilo Arheološkog muzeja u Zadru = journal of the archaeological museum in Zadar = organe du 
Musée archeologique de Zadar. - Vol. 1, sv. 1 (1959)- . - Zadar : Arheološki muzej Zadar, 1959- . - 24 cm  
Občasno 
ISSN 0417-4046 = Diadora 
902/904 
COBISS.SI-ID 11740674 
182.  
    VJESNIK Arheološkog muzeja u Zagrebu. 3. serija. - Vol. 1 (1958)- . - Zagreb : Arheološki muzej, 1958- . - 29 
cm  
Letnik. - Je nadaljevanje: Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga društva 
ISSN 0350-7165 = Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 
902/904 
COBISS.SI-ID 31522 
183.  
    KNJIŽNICA : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti = Library : journal for library and 
information science. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (1957)- . - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 
1957- . - 20 cm  
Dostopno tudi na: http://knjiznica.zbds-zveza.si/index.php/knjiznica/issue/archive (Arhiv: 2000-). - Dostopno tudi 
na: https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query='keywords%3d%220023-2424%22'&pageSize=25 (Arhiv: 1957-). - 
Dostopno tudi na: URN:NBN:SI:spr-L1LNKFLF, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-L1LNKFLF - Dostop do 
celotnega besedila na Digitalni knjižnici Slovenije - dLib.si od 1997-. - Četrtletnik. - Library & information science 
abstracts = ISSN 0024-2179. - Občasno izhajajo tematske številke. - Ima spletno izd.: Knjižnica (Spletna izd.) = 
ISSN 1581-7903  
ISSN 0023-2424 = Knjižnica (Tiskana izd.) 
02(05)(497.4) 
COBISS.SI-ID 331277 
184.  
    SITULA : razprave Narodnega muzeja v Ljubljani = dissertationes Musei nationalis Labacensis. - Zv. 2 (1957)- ; 
Serija v 4°, zv. 1 (1963). - Ljubljana : Narodni muzej, 1957- . - 24, 33 cm  
Zvezek 1 je izšel l. 1960. - Zv. 1-4 imajo podnaslov: glasnik Narodnega muzeja v Ljubljani = opuscula Musei 
nationalis Labacensis. - Leta 1963 izšla publ. tudi z oznako: Serija v 4°, zv. 1  
ISSN 0583-4554 = Situla 
902/904 
COBISS.SI-ID 16179970 
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185.  
    KRONIKA : časopis za slovensko krajevno zgodovino. - Letn. 1, št. 1 (1953)- . - Ljubljana : Zveza zgodovinskih 
društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino, 1953- . - 30 cm  
Dostopno tudi na: http://kronika.zzds.si/arhiv-letnikov/ (Arhiv: 2002-). - Dostopno tudi na: 
https://www.dlib.si/results/?query='srel%3dKronika+(Ljubljana)'&pageSize=25 (Arhiv: 1953-). - Dostopno tudi na: 
http://hdl.handle.net/11686/menu79 (Arhiv na Sistory: 2000-). - Trikrat letno. - Izdajatelj se spreminja  
ISSN 0023-4923 = Kronika (Ljubljana) 
94(497.4) 
908 
930.85(497.4)  
COBISS.SI-ID 8221696 
186.  
    ZBORNIK za umetnostno zgodovino = Archives d'histoire de l'art = Art history journal. Nova vrsta. - [Tiskana 
izd.]. - Letn. 1, št. 1 (1951)- . - Ljubljana : Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 1951- . - 24 cm  
Dostopno tudi na: http://www.suzd.si/zbornik. - Dostopno tudi na: 
http://www.dlib.si/results/?euapi=1&query=%27keywords%3d%220351-
224x%22%27&pageSize=25&frelation=Zbornik+za+umetnostno+zgodovino+(Nova+vrsta) (Arhiv: 1951-). - Letnik. 
- Ima spletno izd.: Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta, Online) = ISSN 2536-3964. - Je nadaljevanje: 
Zbornik za umetnostno zgodovino = ISSN 1580-3767  
ISSN 0351-224X = Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta, Tiskana izd.) 
7:93/94(082) 
93/94(082)  
COBISS.SI-ID 32546 
187.  
    ARHEOLOŠKI vestnik = Acta archaeologica. - [Tiskana izd.]. - Št. 1 (1950)- . - Ljubljana : Slovenska akademija 
znanosti in umetnosti : Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1950- . - 24 cm  
Dostopno tudi na: http://av.zrc-sazu.si/Si/AV_seznam.html (Arhiv. 1999-) (Arhiv: 1950-1999). - Dostopno tudi na: 
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-YDSUQJ6H (Arhiv: 1950-). - Letnik. - Ima spletno izd.: Arheološki 
vestnik (Spletna izd.) = ISSN 1581-1204  
ISSN 0570-8966 = Arheološki vestnik (Tiskana izd.) 
903/904(497.4) 
902/904(082.1)(497.4) 
082.1(497.4):902/904  
COBISS.SI-ID 6431490 
 
Prevajalec 
188.  
POSVETOVANJE o gradiščih (2017 ; Pivka) 
    Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji : zbornik s posvetovanja o gradiščih, Pivka, 24. maja 2017 / [avtorji 
besedil Patricija Bratina ... [et al.] ; uredil Dejan Vončina ; fotografije Valentin Benedik ... [et al.] ; risbe Teja 
Gerbec ... [et al.] ; prevod Žandi Dežman, Peter Turk]. - Gorjansko : Zavod Krasen Kras, 2018 (Kranj : Omahen). - 
135 str. : ilustr., zvd. ; 31 cm  
Sorodni elektronski vir: http://www.krasenkras.com/wp-content/uploads/2018/03/zbornik_predstavitev.pdf. - 500 
izv. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. pri večini prispevkov  
ISBN 978-961-288-305-8 
903.4(497.4)(082) 
COBISS.SI-ID 293974272 
 
Ilustrator 
189.  
POSVETOVANJE o gradiščih (2017 ; Pivka) 
    Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji : zbornik s posvetovanja o gradiščih, Pivka, 24. maja 2017 / [avtorji 
besedil Patricija Bratina ... [et al.] ; uredil Dejan Vončina ; fotografije Valentin Benedik ... [et al.] ; risbe Teja 
Gerbec ... [et al.] ; prevod Žandi Dežman, Peter Turk]. - Gorjansko : Zavod Krasen Kras, 2018 (Kranj : Omahen). - 
135 str. : ilustr., zvd. ; 31 cm  
Sorodni elektronski vir: http://www.krasenkras.com/wp-content/uploads/2018/03/zbornik_predstavitev.pdf. - 500 
izv. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. pri večini prispevkov  
ISBN 978-961-288-305-8 
903.4(497.4)(082) 
COBISS.SI-ID 293974272 
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190.  
LAHARNAR, Boštjan 
    Iron Age stories from the crossroads / Boštjan Laharnar, Peter Turk ; [author of the list of exhibits Vesna 
Svetličič ; author of the chapter Celtic coins Peter Kos ; translation Andreja Maver ; editing of bibliography 
Barbara Jerin ; photographs Tomaž Lauko ... [et al.] ; maps GeoPodobe Vida Bitenc ; drawings Ida Murgelj ... et 
al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 223 str. : ilustr. ; 30 cm  
Izv. stv. nasl.: Železnodobne zgodbe s stičišča svetov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 219-222 
ISBN 978-961-6981-33-0 : 20 EUR 
903(497.4)"638"(083.824) 
COBISS.SI-ID 296716800 
191.  
    STARI bogovi obmolknejo : Šentviška planota v arheoloških dobah : [katalog razstave] / [avtorji kataloga] Miha 
Mlinar ... [et al.] ; [predgovor Drago Svoljšak ; fotografije razstavnih predmetov Marko Grego, ostale fotografije 
Katarina Brešan ... [et al.] ; ilustracija Tamara Korošec ; risbe arheoloških predmetov Natalija Grum, Ida Murgelj, 
Manca Omahen]. - Tolmin : Tolminski muzej, 2018 (Kranj : Oman). - 96 str. : ilustr. ; 25 cm  
Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 300 izv. - El Dorado - Šentviška planota v Posočju / Drago Svoljšak: 
str. 4-6. - Bibliografija: str. 90-96 in opombe na dnu str.  
ISBN 978-961-6635-40-0 
903/904(497.4Šentviška planota)(083.824) 
COBISS.SI-ID 297761280 
192.  
ISTENIČ, Janka 
    Roman bronze helmets from the Republican period and the Early Principate in Slovenia = Rimske bronaste 
čelade republikanske dobe in zgodnjega principata v Sloveniji / Janka Istenič ; photo, foto T. Lauko, S. Perovšek, 
J. Vodišek ; translation Andreja Maver. - Ilustr., zvd. - Besedilo v angl. in slov. - Bibliografija: str. 308-311. - 
Izvleček ; Abstract. - Financer: ARRS, Projekti, T6-0374, SI, Keramika iz Ad pirum, Emone in Poetovione: vir za 
študij zgodovine. - Financer: ARRS, Programi, P6-0283, SI, Premična kulturna dediščina: arheološke in 
arheometrične raziskave  
V: Arheološki vestnik. - ISSN 0570-8966. - 69 (2018), str. 277-334. 
904:669.35'6(497.4)"-00" 
COBISS.SI-ID 43002157 
193.  
LAHARNAR, Boštjan 
    Med starejšo in mlajšo železno dobo na Notranjskem / Boštjan Laharnar. - Ilustr. - Bibliografija: str. 87-91. - 
Izvleček ; Abstract: Between Early and Late Iron Age in the Notranjska Region ; Summary  
V: Goriški letnik. - ISSN 0350-2929. - Št. 42 (2018), str. 73-91. 
COBISS.SI-ID 9994592 
194.  
LAHARNAR, Boštjan 
    Gradišča med Nanosom in Snežnikom / Boštjan Laharnar. - ilustr. - Bibliografija: str. 45-47 in ob besedilu. - 
Izvleček ; Abstract  
V: Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji / [avtorji besedil Patricija Bratina ... [et al.]. - Gorjansko : Zavod Krasen 
Kras, 2018. - ISBN 978-961-288-305-8. - Str. 27-47.  
COBISS.SI-ID 9827424 
195.  
LAZAR, Tomaž, 1982- 
    The oldest preserved guns in Slovenia / Tomaž Lazar. - Ilustr. - Bibliografija na koncu prispevka in opombe na 
dnu str.  
V: The past under the microscope / [authors Mateja Kos ... et al.]. - Ljubljana : National Museum of Slovenia, 
2018. - ISBN 978-961-6981-30-9. - Str. 89-95.  
COBISS.SI-ID 9961056 
196.  
PAVLOVIČ, Daša 
    Gospa z uhani z Grofovih njiv pri Drnovem = Lady with earrings from Grofove njive near Drnovo / Daša 
Pavlovič. - Ilustr. - Bibliografija: str. 364-365 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Izvleček; Abstract  
V: Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem / Matija Črešnar, Manca Vinazza 
(ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2018. - ISBN 978-961-06-0078-7. 
- Str. 353-365.  
COBISS.SI-ID 9878880 
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197.  
LAHARNAR, Boštjan 
    V zaledju Svete Lucije : prispevek k arheološki topografiji Šentviške planote = In the hinterland of Sv. Lucija : a 
contribution to the archaeological topography of Šentviška planota / Boštjan Laharnar. - Ilustr. - Bibliografija: str. 
379-380 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Izvleček; Abstract. - Summary  
V: Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem / Matija Črešnar, Manca Vinazza 
(ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2018. - ISBN 978-961-06-0078-7. 
- Str. 367-380.  
COBISS.SI-ID 9879136 
 
Avtor dodatnega besedila 
198.  
SUHY, Branko 
    Branko Suhy in tradicija v umetnosti = [Branko Suhy] and the tradition of art : [Festivalna dvorana, Bled, 30. 5.-
30. 6. 2018, Grad Bled, 30. 5.-30. 10. 2018] / [besedila Barbara Ravnik, Milček Komelj ; prevodi v angleški jezik 
Arven Šakti Kralj Szomi ; fotografije Miha Benedičič ... et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018 
(Ljubljana : Collegium Graphicum). - 128 str. : ilustr. ; 31 cm  
Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 500 izv. - Izbor iz bibliografije: str. 
121-127 
ISBN 978-961-6981-29-3 : 26 EUR 
76(497.4):929Suhy B. 
COBISS.SI-ID 294942208 
199.  
SUHY, Branko 
    Branko Suhy in tradicija v umetnosti = [Branko Suhy] and the tradition of art : [Festivalna dvorana, Bled, Grad 
Bled, 30. 5.-30. 6. 2018] / [[besedilo] Barbara Ravnik]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, [2018]. - 1 zloženka 
([6] str.) : ilustr. ; 22 cm  
Besedilo v slov., stvarni nasl. preveden v angl. - Sekundarna avtorica navedena na koncu besedila. - Zloženka z 
vabilom na razstavo  
COBISS.SI-ID 516283263 
200.  
LAHARNAR, Boštjan 
    Iron Age stories from the crossroads / Boštjan Laharnar, Peter Turk ; [author of the list of exhibits Vesna 
Svetličič ; author of the chapter Celtic coins Peter Kos ; translation Andreja Maver ; editing of bibliography 
Barbara Jerin ; photographs Tomaž Lauko ... [et al.] ; maps GeoPodobe Vida Bitenc ; drawings Ida Murgelj ... et 
al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 223 str. : ilustr. ; 30 cm  
Izv. stv. nasl.: Železnodobne zgodbe s stičišča svetov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 219-222 
ISBN 978-961-6981-33-0 : 20 EUR 
903(497.4)"638"(083.824) 
COBISS.SI-ID 296716800 
201.  
    The KNIGHT, the lady and the dragon : the heritage of medieval warriors. 2, Catalogue / [editors-in-chief 
Tomaž Lazar, Tomaž Nabergoj, Polona Bitenc ; authors of connecting texts Tomaž Lazar, Tomaž Nabergoj ; 
translation David Limon ; photographs Tomaž Lauko ... [et al.] ; maps Mateja Rihtaršič, Dolores Gerbec ; authors 
Alma Bavdek ... [et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018. - 398 str. : ilustr. ; 31 cm  
Izv. stv. nasl.: Vitez, dama in zmaj. 2, Katalog. - 400 izv. - Bibliografija: str. 389-398 
ISBN 978-961-6981-10-1 : 40 EUR 
930.85(497.4)"653"(083.824) 
94(4)"10/14"(083.824) 
929.733(497.4)(091)(083.824)  
COBISS.SI-ID 287992064 
202.  
TRIINTRIDESET 
    33 dni : 100. obletnica ustanovitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov / [pisci besedil Bojan Balkovec ... et al.] 
; uredila Jože Podpečnik in Marko Štepec ; [pisci besedil kataloških enot Marjeta Bregar ... [et al.] ; fotografije 
Borut Jurca, Sašo Kovačič in Tomaž Lauko ; risbe oznak in epolet Marko Ličina in Tomaž Perme]. - Ljubljana : 
Narodni muzej Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 231 str. : ilustr. ; 28 cm  
500 izv. - Bibliografija: str. 227-231 
ISBN 978-961-6981-32-3 : 26,00 EUR 
94(497.4)"1918/1919"(083.824) 
COBISS.SI-ID 296665856 
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Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje) 
203.  
ZUPANČIČ, Polona, zgodovinarka 
    Oborožitev na Slovenskem od 14. do 16. stoletja glede na inventarne popise orožarn : diplomsko delo / Polona 
Zupančič. - Ljubljana : [P. Zupančič], 2018. - str. 72 ; 31 cm  
Mentor Janez Mlinar in somentor Tomaž Lazar. - Povzetek ; Summary 
94(497.4)"13/15" 
COBISS.SI-ID 68378210 
 
Intervjuvanec 
204.  
FIDERMUC, Katarina 
    Soda za perilo, petrolej za lijak : gospodinjski nasveti iz starih časov / besedilo Katarina Fidermuc ; fotografiji 
Blaž Samec. - Fotogr. - Dostopno tudi na: https://www.delo.si/nedelo/soda-za-belo-perilo-petrolej-za-lijak.html. - 
Pogovor z Uršo Pajk o razstavi (Vitrina meseca) na temo gospodinjskih opravil, na ogled od 1. marca do 30. 
aprila 2018, v Knjižnici Narodnega muzeja Slovenije  
V: Nedelo. - ISSN 1318-7023. - Leto 24, št. 11 (17. mar. 2018), str. 16-17. 
COBISS.SI-ID 9819232 
205.  
FIDERMUC, Katarina 
    Od belega pudra do solarija : po starih nasvetih / besedilo Katarina Fidermuc ; [foto Matej Hreščak, Blaž 
Samec]. - Sorodni elektronski vir: https://www.delo.si/nedelo/od-belega-pudra-do-solarija-70936.html (prispevek 
na spletu s fotografijami vitrine in avtorice razstave). - Pogovor z Uršo Pajk o razstavi Privlačna in urejena gospa : 
knjižno gradivo o lepotičenju in kozmetičnih pripomočkih (Vitrina meseca), na ogled od od 3. julija do 31. avgusta 
2018, v Knjižnici Narodnega muzeja Slovenije  
V: Nedelo. - ISSN 1318-7023. - Leto 24, št. 28 (14. jul. 2018), str. 23. 
COBISS.SI-ID 9887584 
 
Fotograf 
206.  
POSVETOVANJE o gradiščih (2017 ; Pivka) 
    Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji : zbornik s posvetovanja o gradiščih, Pivka, 24. maja 2017 / [avtorji 
besedil Patricija Bratina ... [et al.] ; uredil Dejan Vončina ; fotografije Valentin Benedik ... [et al.] ; risbe Teja 
Gerbec ... [et al.] ; prevod Žandi Dežman, Peter Turk]. - Gorjansko : Zavod Krasen Kras, 2018 (Kranj : Omahen). - 
135 str. : ilustr., zvd. ; 31 cm  
Sorodni elektronski vir: http://www.krasenkras.com/wp-content/uploads/2018/03/zbornik_predstavitev.pdf. - 500 
izv. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. pri večini prispevkov  
ISBN 978-961-288-305-8 
903.4(497.4)(082) 
COBISS.SI-ID 293974272 
207.  
    The PAST under the microscope : scientific analyses in museums / [authors Mateja Kos ... et al.] ; editor of the 
English edition Gašper Oitzl, editor-in-chief Alenka Miškec ; [photographs Federico Bernardini ... [et al.] ; 
translation Darja Horvatič ; maps GeoPodobe]. - Ljubljana : National Museum of Slovenia, 2018 ([Ljubljana] : 
Collegium graphicum). - 161 str. : ilustr. ; 30 cm  
400 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov 
ISBN 978-961-6981-30-9 : 26 EUR 
069.8(082) 
069(497.4Ljubljana):5(083.824)  
COBISS.SI-ID 295270656 
208.  
KORDIŠ, Ivan 
    Secesijska arhitektura na Kočevskem : [katalog občasne razstave] = Secession architecture in the Kočevje 
region : [catalogue of temporary exhibition] / Ivan Kordiš, Jelka Pirkovič ; [prevod v angleščino Prevajanje Sara ; 
fotografije Mojca Arh Kos ... et al.]. - Kočevje : Pokrajinski muzej, 2018 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 51 str. : 
ilustr. ; 29 cm  
Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Kataloški opisi v slov. in prevod v angl. - 300 izv. - Summary. - Opombe z 
bibliografijo ob besedilu  
ISBN 978-961-6517-37-9 : 15 EUR 
72.036(497.4)(083.824) 
COBISS.SI-ID 295844864 
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209.  
MEDNARODNI simpozij Prostozidarstvo v Srednji Evropi (2017 ; Ljubljana) 
    Skrivnost lože : zbornik prispevkov z mednarodnega simpozija Prostozidarstvo v Srednji Evropi, Narodni muzej 
Slovenije, Ljubljana, 11. maj 2017 / [glavni urednik Matevž Košir ; prevod Amidas ; fotograf Tomaž Lauko, Franci 
Virant]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Januš). - 239 str. : ilustr., portreti, zvd. ; 25 cm  
400 izv. - Spremna beseda / Matevž Košir: str. 6-11. - Bibliografija pri vseh, povzetek v slov. pri večini prispevkov 
ISBN 978-961-6981-26-2 : 18,00 EUR 
061.251(4-191.2)(082) 
COBISS.SI-ID 293818368 
210.  
TRIINTRIDESET 
    33 dni : 100. obletnica ustanovitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov / [pisci besedil Bojan Balkovec ... et al.] 
; uredila Jože Podpečnik in Marko Štepec ; [pisci besedil kataloških enot Marjeta Bregar ... [et al.] ; fotografije 
Borut Jurca, Sašo Kovačič in Tomaž Lauko ; risbe oznak in epolet Marko Ličina in Tomaž Perme]. - Ljubljana : 
Narodni muzej Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 231 str. : ilustr. ; 28 cm  
500 izv. - Bibliografija: str. 227-231 
ISBN 978-961-6981-32-3 : 26,00 EUR 
94(497.4)"1918/1919"(083.824) 
COBISS.SI-ID 296665856 
211.  
NARODNI muzej Slovenije. Oddelek za konserviranje in restavriranje 
    V dobrih rokah : 60 let Oddelka za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije = In good hands : 
[60] years, The Department of Conservation and Restoration of the National Museum of Slovenia / [pisci besedil 
Nataša Nemeček ... [et al.] ; odgovorna urednica Nataša Nemeček ; uredniški odbor Eva Menart ... [et al.] ; 
prevodi v angleščino Darja Horvatič ; avtorji fotografij Nataša Nemeček ...et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej 
Slovenije, 2018 ([Kranj] : Jagraf). - 213 str. : ilustr. ; 29 cm  
400 izv. - Bibliografija in povzetek v angl. na koncu prispevkov 
ISBN 978-961-6981-34-7 : 20 EUR 
069(497.4Ljubljana):7.025.3/.4(091) 
COBISS.SI-ID 297090304 
212.  
OITZL, Gašper 
    Novi predmeti v zbirkah igrač in nakita na Oddelku za zgodovino in uporabno umetnost Narodnega muzeja 
Slovenije leta 2017 / Gašper Oitzl. - Ilustr. - Bibliografija: str. 59 in opombe ob besedilu. - Summary: New 
acquisitions to the collections of toys and jewellery at the Department of History and Applied Arts of the National 
Museum of Slovenia in 2017  
V: Argo. - ISSN 0570-8869. - 61, [št.] 1 (2018), str. 52-59. 
COBISS.SI-ID 9936480 
213.  
KNEZ, Darko, 1966- 
    Med preprostostjo in svetovljanstvom : razstava in simpozij ob 10. obletnici smrti dr. Janeza Drnovška / Darko 
Knez. - Ilustr. - Summary: Between modesty and cosmopolitanism : the exhibition and symposium 
commemorating the 10th anniversary of the death of Dr. Janez Drnovšek  
V: Argo. - ISSN 0570-8869. - 61, [št.] 1 (2018), str. 86-91. 
COBISS.SI-ID 9937504 
214.  
ISTENIČ, Janka 
    Roman bronze helmets from the Republican period and the Early Principate in Slovenia = Rimske bronaste 
čelade republikanske dobe in zgodnjega principata v Sloveniji / Janka Istenič ; photo, foto T. Lauko, S. Perovšek, 
J. Vodišek ; translation Andreja Maver. - Ilustr., zvd. - Besedilo v angl. in slov. - Bibliografija: str. 308-311. - 
Izvleček ; Abstract. - Financer: ARRS, Projekti, T6-0374, SI, Keramika iz Ad pirum, Emone in Poetovione: vir za 
študij zgodovine. - Financer: ARRS, Programi, P6-0283, SI, Premična kulturna dediščina: arheološke in 
arheometrične raziskave  
V: Arheološki vestnik. - ISSN 0570-8966. - 69 (2018), str. 277-334. 
904:669.35'6(497.4)"-00" 
COBISS.SI-ID 43002157 
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KOS, Mateja, 1958- 
    Ljubljanske steklarne in njihov pomen / Mateja Kos. - Ilustr. - Bibliografija: str. 68. - Summary : Glassworks of 
Ljubljana and their significance  
V: Grad Khislstein in zgodbe rodbine Khisl / [avtorji besedil Valentina Bevc Varl ... [et al.]. - Kranj : Gorenjski 
muzej, 2018. - ISBN 978-961-6478-98-4. - Str. 62-69.  
COBISS.SI-ID 9951072 
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216.  
LAHARNAR, Boštjan 
    Gradišča med Nanosom in Snežnikom / Boštjan Laharnar. - ilustr. - Bibliografija: str. 45-47 in ob besedilu. - 
Izvleček ; Abstract  
V: Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji / [avtorji besedil Patricija Bratina ... [et al.]. - Gorjansko : Zavod Krasen 
Kras, 2018. - ISBN 978-961-288-305-8. - Str. 27-47.  
COBISS.SI-ID 9827424 
217.  
TURK, Peter, 1965- 
    Neolitska gradišča v osrednji Sloveniji / Peter Turk. - ilustr. - Bibliografija: str. 23-25 in ob besedilu. - Izvleček ; 
Abstract  
V: Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji / [avtorji besedil Patricija Bratina ... [et al.]. - Gorjansko : Zavod Krasen 
Kras, 2018. - ISBN 978-961-288-305-8. - Str. 12-26.  
COBISS.SI-ID 9827168 
218.  
TURK, Peter, 1965- 
    Največji prazgodovinski zaklad z ozemlja Slovenije / Peter Turk. - Ilustr.  
V: Koledar. - ISSN 1124-6561. - (2018 [tiskano 2017]), str. 91-95. 
COBISS.SI-ID 9796448 
219.  
NEMEČEK, Nataša 
    Estetska prezentacija kovinskega muzejskega gradiva - vprašanje patine / Nataša Nemeček. - Ilustr. - 
Bibliografija: str. 42 in bibliografske opombe na dnu str. - Abstract  
V: Konservator-restavrator. - ISSN 1854-5289. - (2018), str. 36-42. 
COBISS.SI-ID 9864288 
220.  
PEROVŠEK, Sonja 
    Zakrito in ponovno odkrito / Sonja Perovšek. - Ilustr. - Abstract: Hidden and unhidden  
V: Konservator-restavrator. - ISSN 1854-5289. - (2018), str. 94, 153. 
COBISS.SI-ID 9865056 
221.  
FIDERMUC, Katarina 
    Od belega pudra do solarija : po starih nasvetih / besedilo Katarina Fidermuc ; [foto Matej Hreščak, Blaž 
Samec]. - Sorodni elektronski vir: https://www.delo.si/nedelo/od-belega-pudra-do-solarija-70936.html (prispevek 
na spletu s fotografijami vitrine in avtorice razstave). - Pogovor z Uršo Pajk o razstavi Privlačna in urejena gospa : 
knjižno gradivo o lepotičenju in kozmetičnih pripomočkih (Vitrina meseca), na ogled od od 3. julija do 31. avgusta 
2018, v Knjižnici Narodnega muzeja Slovenije  
V: Nedelo. - ISSN 1318-7023. - Leto 24, št. 28 (14. jul. 2018), str. 23. 
COBISS.SI-ID 9887584 
222.  
RUDOLF, Saša, 1982- 
    At the dawn of archaeometry / Saša Rudolf and Zora Žbontar. - Fotogr. - Bibliografija na koncu prispevka in 
opombe na dnu str.  
V: The past under the microscope / [authors Mateja Kos ... et al.]. - Ljubljana : National Museum of Slovenia, 
2018. - ISBN 978-961-6981-30-9. - Str. 19-28.  
COBISS.SI-ID 9889888 
223.  
NEMEČEK, Nataša 
    Copper, bronze of brass - that is the question : history of scientific research in the National Museum of Slovenia 
/ Nataša Nemeček and Eva Menart. - Fotogr. - Bibliografija na koncu prispevka in opombe na dnu str.  
V: The past under the microscope / [authors Mateja Kos ... et al.]. - Ljubljana : National Museum of Slovenia, 
2018. - ISBN 978-961-6981-30-9. - Str. 29-49.  
COBISS.SI-ID 9890144 
224.  
PAVLOVIČ, Daša 
    Gems from faraway India / Daša Pavlovič. - Ilustr. - Bibliografija na koncu prispevka in opombe na dnu str.  
V: The past under the microscope / [authors Mateja Kos ... et al.]. - Ljubljana : National Museum of Slovenia, 
2018. - ISBN 978-961-6981-30-9. - Str. 71-76.  
COBISS.SI-ID 9942112 
225.  
VELUŠČEK, Anton 
    A superb product of a spinning spindle / Anton Velušček and Tjaša Tolar ; photo M. Turk, T. Lauko, D. 
Đorđević. - Fotogr. - Izv. stv. nasl.: Vrhunski izdelek s predilnega vretena. - Bibliografija: str. 81 in na dnu str.  
V: The past under the microscope / [authors Mateja Kos ... et al.]. - Ljubljana : National Museum of Slovenia, 
2018. - ISBN 978-961-6981-30-9. - Str. 77-81.  
903:582(497.4)"634" 
COBISS.SI-ID 43322925 



 79 

226.  
KOS, Mateja, 1958- 
    Tableware in the English fashion / Mateja Kos and Žiga Šmit. - Ilustr. - Bibliografija na koncu prispevka in 
opombe na dnu str.  
V: The past under the microscope / [authors Mateja Kos ... et al.]. - Ljubljana : National Museum of Slovenia, 
2018. - ISBN 978-961-6981-30-9. - Str. 83-88.  
COBISS.SI-ID 9942368 
227.  
LAZAR, Tomaž, 1982- 
    The oldest preserved guns in Slovenia / Tomaž Lazar. - Ilustr. - Bibliografija na koncu prispevka in opombe na 
dnu str.  
V: The past under the microscope / [authors Mateja Kos ... et al.]. - Ljubljana : National Museum of Slovenia, 
2018. - ISBN 978-961-6981-30-9. - Str. 89-95.  
COBISS.SI-ID 9961056 
228.  
LAZAR, Tomaž, 1982- 
    Late Medieval messer - a commoner's sword / Tomaž Lazar. - Fotogr. - Bibliografija na koncu prispevka in 
opombe na dnu str.  
V: The past under the microscope / [authors Mateja Kos ... et al.]. - Ljubljana : National Museum of Slovenia, 
2018. - ISBN 978-961-6981-30-9. - Str. 97-102.  
COBISS.SI-ID 9889376 
229.  
LAZAR, Tomaž, 1982- 
    A steel skin hammered out by master armourers / Tomaž Lazar. - Ilustr. - Bibliografija na koncu prispevka in 
opombe na dnu str.  
V: The past under the microscope / [authors Mateja Kos ... et al.]. - Ljubljana : National Museum of Slovenia, 
2018. - ISBN 978-961-6981-30-9. - Str. 103-108.  
COBISS.SI-ID 9961312 
230.  
PAJK, Urša 
    The magic and the singularity of the most reliable record carrier / Urša Pajk and Eva Menart. - Fotogr. - 
Bibliografija na koncu prispevka in opombe na dnu str.  
V: The past under the microscope / [authors Mateja Kos ... et al.]. - Ljubljana : National Museum of Slovenia, 
2018. - ISBN 978-961-6981-30-9. - Str. 109-114.  
COBISS.SI-ID 9955680 
231.  
TURK, Peter, 1965- 
    From bronze to brass / Peter Turk and Žiga Šmit. - Ilustr. - Bibliografija na koncu prispevka in opombe na dnu 
str.  
V: The past under the microscope / [authors Mateja Kos ... et al.]. - Ljubljana : National Museum of Slovenia, 
2018. - ISBN 978-961-6981-30-9. - Str. 115-120.  
COBISS.SI-ID 9961568 
232.  
KOS, Mateja, 1958- 
    Prestigious Venetian glass or a domestic product? / Mateja Kos and Žiga Šmit. - Ilustr. - Bibliografija na koncu 
prispevka in opombe na dnu str.  
V: The past under the microscope / [authors Mateja Kos ... et al.]. - Ljubljana : National Museum of Slovenia, 
2018. - ISBN 978-961-6981-30-9. - Str. 121-126.  
COBISS.SI-ID 9961824 
233.  
MIŠKEC, Alenka 
    A view of the hidden interior of Roman vessel / Alenka Miškec. - Ilustr. - Bibliografija na koncu prispevka in 
opombe na dnu str.  
V: The past under the microscope / [authors Mateja Kos ... et al.]. - Ljubljana : National Museum of Slovenia, 
2018. - ISBN 978-961-6981-30-9. - Str. 127-132.  
COBISS.SI-ID 9962080 
234.  
KAJFEŽ, Tomislav 
    A herald from the Land of the Dead / Tomislav Kajfež and Miran Pflaum. - Ilustr. - Bibliografija na koncu 
prispevka in opombe na dnu str.  
V: The past under the microscope / [authors Mateja Kos ... et al.]. - Ljubljana : National Museum of Slovenia, 
2018. - ISBN 978-961-6981-30-9. - Str. 133-138.  
COBISS.SI-ID 9962336 
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235.  
LAZAR, Tomaž, 1982- 
    The true face of the last Count of Celje / Tomaž Lazar. - Ilustr. - Bibliografija na koncu prispevka in opombe na 
dnu str.  
V: The past under the microscope / [authors Mateja Kos ... et al.]. - Ljubljana : National Museum of Slovenia, 
2018. - ISBN 978-961-6981-30-9. - Str. 139-144.  
COBISS.SI-ID 9962592 
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    Rimski ''deli in vladaj'' v Noriškem kraljestvu / Boštjan Laharnar ; foto Tomaž Lauko, Uroš Acman ; risbe Ida 
Murgelj, Igor Rehar. - Fotogr., ilustr.  
V: SLO. - ISSN 2350-4641. - Št. 19 (sep. 2018), str. 12-17. 
COBISS.SI-ID 9888864 
237.  
VIRAG, Anita 
    Arheološki železni predmeti / Anita Virag. - Ilustr. - Abstract: Archaeological iron objects  
V: V dobrih rokah / [pisci besedil Nataša Nemeček ... [et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018. - ISBN 
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V: V dobrih rokah / [pisci besedil Nataša Nemeček ... [et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018. - ISBN 
978-961-6981-34-7. - Str. 53-61.  
COBISS.SI-ID 9965664 
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V: V dobrih rokah / [pisci besedil Nataša Nemeček ... [et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018. - ISBN 
978-961-6981-34-7. - Str. 117-127.  
COBISS.SI-ID 9965152 
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MENART, Eva 
    Naravoslovne raziskave na Oddelku za konserviranje in restavriranje / Eva Menart. - Ilustr. - Bibliografija: str. 
204. - Abstract: Scientific analyses at the Department of conservation and restoration  
V: V dobrih rokah / [pisci besedil Nataša Nemeček ... [et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018. - ISBN 
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Recenzent 
249.  
NARODNI muzej Slovenije. Oddelek za konserviranje in restavriranje 
    V dobrih rokah : 60 let Oddelka za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije = In good hands : 
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