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LETNO POROČILO 2019 
 

Poslovno poročilo -  državni muzeji 
 

1. Splošni del 
 
Predstavitev javnega zavoda 
 

Naziv muzeja: NARODNI MUZEJ SLOVENIJE 

Naslov: Prešernova 20, 1000 Ljubljana 

Direktor: mag. Barbara Ravnik 

Mobilni telefon direktorja: 041 767 363 

 

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, Finančno-računovodska, Vzdrževalno-tehnična, Služba za upravljanje z IT 
sistemom, Varnostna in sprejemna služba in Služba za trženje; 
- 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 muzejsko pedagogiko 
izobraževanje, Služba za odnose z javnostmi, Služba projekte in programske storitve, Služba za 
založništvo in oblikovalsko dejavnost in Fotografski atelje; 
- 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 31.12.2019 2019 indeks 
realizacije 
(Načrtovano/ 
realizirano) 

Predvideno1 
v potrjenem 

programu dela 
 

Realizirano 
 

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

Načrtovanono število  
na novo 
inventariziranih 
predmetov  

Realizirano število 
na novo 
inventariziranih 
predmetov  

 
 
 
 
 
 

142 279.147 3.100 4.396 

Digitalizacija – 
objave na 
spletni strani 
muzeja 2 

Skupno število 
predstavljenih 
inventariziranih 
predmetov na 
spletni strani muzeja 
z opisom   

Načrtovano število 
predstavljenih 
inventariziranih 
predmetov na spletni 
strani muzeja z 
opisom 

Realizirano število 
predstavljenih 
inventariziranih 
predmetov na 
spletni strani muzeja 
z opisom  

 
 
 
 
 
 

100 2.425 715 715 

Konserviranje muzejskih predmetov 
– lastna zbirka 
 
 
preventivno 

Načrtovano število 
konserviranih 
predmetov  

Realizirano število 
konserviranih 
predmetov  

 
 
 

104 
224 

339 
700 

351 
1.569 

Restavriranje 
(prepariranih) 
- lastna zbirka 
 

Načrtovano število 
restavriranih 
predmetov  

Realizirano število 
restavriranih 
predmetov  

 
 
 

146 393 575 

Konserviranje/restavriranje 
za druge naročnike 
 
 

Načrtovano število 
konserviraih-
restavriranih 
predmetov 

Realizirano število 
konserviraih-
restavriranih 
predmetov 

 

 85 

Konserviranje/restavriranje 
v drugih delavnicah  
 

Načrtovano število 
konserviraih-
restavriranih 
predmetov 

Realizirano število 
konserviranih-
restavriranih 
predmetov 

 
 
 
 

95 65 62 

Kopije 16 49 306 

                                                 
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 2019 – 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 po vrstnem redu le tiste enote, ki ste jih realizirali iz potrjenega programa dela. 
 

 Področje  Naslov  Nosilec Naziv sodelujoče institucije 

1 arheologija Kamna Gorica – oddaja v 
objavo končnega 
izkopavalnega poročila 

dr. Peter Turk CPA ZVKDS 

2 arheologija Prve zgodbe s stičišča 
svetov 

dr. Peter Turk  Inštitut za arheologijo ZRC SAZU 

3 arheologija Lesene pasti z Barja dr. Daša Pavlovič  

4 numizmatika Mednarodni numizmatični 
simpozij Coin hoards in 
southeastern Europe 

doc. dr. Alenka Miškec RousseRegional Museum of History 

5 numizmatika Muzejska zbirka NLB d.d.  dr. Andrej Šemrov NLB d.d. 

6 umetnostna 
zgodovina 

Vedute slovenskih krajev Blaženka First  

7 konservatorstvo/ 
restavratorstvo 

Naravoslovne preiskave 
barvnih plasti 

mag. Irma Langus Hribar RI ZVKDS 

8 konservatorstvo/ 
restavratorstvo 

Naravoslovne preiskave 
lesnih vrst, 
dendrokronologija 

mag. Irma Langus Hribar RI ZVKDS 

9 konservatorstvo/ 
restavratorstvo 

Uvajanje novih 
konservatorsko-
restavratorskih tehnik za 
kovino 

mag. Nataša Nemeček Haute Ecole ARC Conservation- 
restauration 

10 konsevatorstvo/ 
restavratorstvo 

Naravoslovne raziskave 
organskih materialov –
stratigrafija, FTIR in Raman 
 

mag. Nataša Nemeček RI ZVKDS 

11 konservatorstvo/ 
restavratorstvo 

Naravoslovne raziskave 
kovinskih predmetov (XRF-
EDS in rentgenska 
radiografija) 

mag. Nataša Nemeček Inštitut Jožef Stefan 
Inštitut za metalne konstrukcije 

12 konservatorstvo/ 
restavratorstvo 

Preučevanje barvnih 
nanosov na kovinski 
podlagi in njihov pomen za 
preventivno konserviranje 

dr. Eva Menart RI ZVKDS 

13 konservatorstvo/ 
restavratorstvo 

COST Action CA16215 dr. Eva Menart Partnerji projekta COST 

14 konservatorstvo/ 
restavratorstvo 

Aljažev stolp na Triglavu mag. Gorazd Lemajič RI ZVKDS 

15 uporabna umetnost Koptske tkanine iz zbirke 
Narodnega muzeja 
Slovenije 

mag. Darko Knez FF UL, Centre de recherches 
egyptologique de la Sorbone 
Skulpturensammlung und Museum 
für Byzantinische Kunst Berlin 

16 zgodovina Revizija zbirke orožja NMS, 
naravoslovne analize 

dr. Tomaž Lazar UL, Inštitut Jožef Stefan, 
Inštitut za varilstvo 

17 zgodovina Raziskave zgodovine 
železarstva 

Gašper Oitzl, mag.  

18 kulturna zgodovina Kitajski izvozni porcelan na 
Zahodu  

dr. Mateja Kos Zabel Oddelek za azijske študije FF 

19 kulturna zgodovina Slovenska majolika dr. Mateja Kos Zabel Mesti muzej Kamnik 

20 zgodovina Izseki iz zgodovine NMS Blaženka First  

21 zgodovina Iz preteklosti v prihodnost dr. Mateja Kos Zabel  

22 zgodovina Vloga in pomen nacionalnih 
muzejev v Sloveniji in 
Srednji Evropi 

dr. Mateja Kos Zabel  

23 zgodovina Iz pretklosti v prihodnost dr. Mateja Kos Zabel  

24 bibliotekarstvo Vitrina meseca Barbara Rogač NUK 

25 muzeologija Generalna konferenca 
ICOM KYOTO 2019 

dr. Mateja Kos Zabel 
dr. Maja Lozar Štamcar 
Maja Hakl Saje 

ICOM 
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26 konservatorstvo/ 
restavratorstvo 

Udeležba na strokovni 
ekskurziji Sekcije za 
konservatorstvo in 
restavratorstvo 

Sonja Perovšek SMS Sekcija za konservatorstvo in 
restavratorstvo 

27 zgodovina Egypt and Austria Tomislav Kajfež, mag. Egypt and Austria Society 

28 konservatorstvo/ 
restavratorstvo 

APACHE Kick-off Meeting dr. Eva Menart Center for Colloid ad Surface 
Science (koordinator) 

29 numizmatika Srečanje berlinskega in 
Numizmatičnega kabineta 
NMS 

dr. Andrej Šemrov,  
doc. dr. alenka Miškec 

Münzkabinet, Staatliche Mussen zu 
Berlin 

30 arheologija Obisk Inštituta za kulturno 
zgodovino antike, Avstrijska 
akademija znanosti 

dr. Janka Istenič Institut für Kulturgeschichte der 
Antike der 
ÖsterrechischenAkkademie der 
Wissenschaften 

31 numizmatika Redno sodelovanje med 
Numizmatičnim kabinetom 
NMS in Arheološkim 
muzejem Zagreb 

dr. Andrej Šemrov Arheološki muzej Zagreb 

32 zgodovina Obisk Museo d'antichita 
J.J. Winckelmann 

Tomislav Kajfež, mag. Museo d'antichita J.J. Winckelmann 

33 numizmatika Letna konferenca European 
Coin Fund Network and 
NOMISMA 

dr. Andrej Šemrov,  
dr. Alenka Miškec 

Universitá degli studi di Messina 

34 arheologija Experimantal Archaeology 
Conference 11 

dr. Matija Turk EXARC in Universitá degli studi di 
Trento 

35 arheologija Mednarodna okrogla miza 
Produzioni artigianali in 
area Adriatica 

dr. Janka Istenič Alma mater studiorum Universitá di 
Bologna 

36 arheologija Konferenca ROMEC dr. Janka Istenič Archaeologisches Institut, 
Universität zu Köln 

37 arheologija Konferenca  
Archaeometallurgy in 
Europe V 

dr. Janka Istenič Archaemetallurgical Research 
Group of the University of Miskolc 

38 numizmatika Redno sodelovanje med 
Numizmatičnim kabinetom 
NMS in Arheološkim 
muzejem Makedonije 

dr. Andrej Šemrov Arheološki muzej Makedonije 

39 konservatorstvo/ 
restavratorstvo 

Konferenca Conservation 
and restoration in 
underwater archaeology: 
experiences, methods and 
new discoveries 

Janja Slabe Međunarodni centar za podvodnu 
arheologiju Zadar 

40 zgodovina The Wallace Collection- 
strokovno sodelovanje na 
področju orožja  

dr. Tomaž Lazar The Wallace Collection 

41 arheologija Topografija Akvinkuma dr. Janka Istenič Madžarski narodni muzej in Muzej 
Akvincuma 

42 numizmatika Organizacija 9. 
mednarodnega 
numizmatičnega kongresa 

dr. Andrej Šemrov Pomorski i povjesni muzej 
Hrvatskog primorja Rijeka 

43 zgodovina  Evalvacija japonskih mečev dr. Tomaž Lazar Institute for Japanese Sword Crafd 

44 zgodovina International Medieval 
Congress 

dr.Tomaž Nebergoj University of Leeds 

45 konservatorstvo/ 
restavratorstvp 

APACHE 
1. tehnični sestanek 

dr. Eva Menart Center for Colloid ad Surface 
Science (koordinator) 

46 muzejska 
pedagogika 

Delavnica Museum ohne  
Schliesszeiten 

Renny Rovšnik Universalmuseum Joanneum 

47 zgodovina 150 Years of Suez Canal Tomislav Kajfež, mag. Egypt and Austria Society 

48 numizmatika Obisk numizmatičnega 
kabineta v Kraljevi 
bibilioteki v Bruslju 

doc. dr. Alenka Miškec Coins and Medals Reading Room, 
Royal Library of Belgium 
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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 240 12+19* 138 28 197 

Število službene poti tujina (Evropa) 36 1 51** 3 55 

Število službene poti tujina (izven evropske 
države) 

3 1*** 3+6*** / 10 

Skupaj 279 33 198 41 272 

 
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 2019. 
 
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 pripomoglo manjše število 
večjih lastnih razstav, deloma pa tudi realno načrtovan obseg dela, ob upoštevanju dejstva, da kustosi 
pri administrativnih postopkih ne bodo imeli pomoči oseb zaposlenih preko programa javnih del.  
Prav tako so bila izvedena vsa sodelovanja in udeležbe strokovnih srečanj doma in v tujini 
(nerealizirana je bila le udeležba na sestanku konzorcija PHEA, ki ni bil organiziran); med letom smo 
program sproti dopolnjevali in ga usklajevali z vabili.  
 
Pomembno delo, ki ga opravljajo strokovni delavci muzeja sta tudi mentorstvo dijakom in študentom 
ter delo z individualnimi obiskovalci, katerim svetujejo, jim omogočajo uporabo dokumentarnega 
gradiva, ko so v strokovnih dilemah oziroma jih usmerjajo pri iskanju dodatnih virov in literature. 
 
Rezultate proučevanja in interpretacije premične kulturne dediščine izkazujejo bibliografija, predavanja 
in nastopi strokovnih delavcev muzeja, publikacije pa tudi občasne razstave.  
 
Službene poti so zaposleni opravljali skladno z načrtovanimi; zabeleženih je nekaj manj poti po 
Slovenji, poti v tujino pa je bilo nekaj več od načrtovanih, to pa pred vsem zaradi sestankov in 
terenskih ogledov v sosednjih državah.  
 
* službene poti opravljene za SPDM 
** službene poti mednarodnega projekta Claustra+ na Hrvaško v obrazec Proučevanje premične 

kulturne dediščine ter sodelovanje z znanstveno izobraževalnimi ustanovami doma in v tujini  

niso bile vključene  
*** službenen poti za 2 gostovanji razstav NMS na Kitajskem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
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 

Prve zgodbe s stičišča svetov 
(Najstarejše zgodbe s stičišča 
svetov) 

da da 175.315 187.536 107 

Koptske tkanine iz zbirke 
Narodnega muzeja Slovenije 

da da 40.720 61.604 151 

Ko zapoje kovina. Tisočletja 
metalurgije na Slovenskem 

da da 71.210 69.598 98 

Zakladi slovenske 
ustvarjalnosti (Xi'an) 

da da 37.786 31.248 83* 

Slovenija v simbolih da ne 80.430 59.067 73** 

Fantazijski portreti belih vrtnic 
(grad Snežnik) 

da da 5.080 3.941 76 

SKUPAJ   410.541 423.497 103 

 
 

Kratka pojasnila k realizaciji razstavnih projektov in indeksom odstopanja - 
Načrtovana/porabljena sredstva: (največ do 2.000 znakov brez presledkov):  
 
Projekti so bili v večini dobro načrtovani, vodje pa so pri realizaciji veliko pozornost namenili tudi 
smotrni porabi sredstev. Bistveno od načrta odstopa le razstava Koptske tkanine iz zbirke NMS. 
Stroški so se povečali pred vsem zaradi plačila številnih in obsežnih strokovnih prevodov prispevkov 
tujih avtorjev ter zaradi izdelave nosilnih konstrukcij in panojev, ki so primerni za večkratno selitev. 
 
* razstava je še odprta (pričakujemo še strošek transporta v Slovenijo) 
** razstava še ni odprta, ker še niso zaključena gradbena dela na objektu (pričakujemo še strošek 
kataloga/vodnika, ki ga lahko natisnemo šele, ko bodo možni posnetki postavitve) 
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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 7.682 

 na stalni razstavi v dislocirani enoti vašega muzeja 1.603 

 na lastnih občasnih razstavah v vašem muzeju v letu 2019 968 

 v izposoji drugim javnim zavodom oz. pravnim osebam za daljše obdobje 291 

 v izposoji drugim javnim zavodom oz. pravnim osebam za leto 2019 131 

SKUPAJ 10.675 

 na vaših razstavah, ki so gostovale v drugih muzejih v letu 2019 376 

 na razstavah drugih ustanov, ki so bile na ogled v vašem muzeju v letu 2019 343 

 
Stalne razstave v matični muzejski stavbi 
 

Št. Naslov razstave Leto 
postavitve 

Leto zadnje 
posodobitve 
in dopolnitve 

Število 
obiskovalcev* 

 NMS - Prešernova    

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 Železnodobne zgodbe s stičišča svetov 2017   

6 Najstarejše zgodbe s stičišča svetov 2019   

 NMS - Metelkova    

1 Zgodovinske in umetnostne zbirke NMS  2008 2018   

 
 

Stalne razstave v dislocirani enoti 
 

Št. Naslov razstave 
 

Leto 
postavitve 

Leto zadnje 
posodobitve 
in dopolnitve 

Število 
obiskovalcev* 

 Blejski grad    

1 Stalna muzejska razstava 2008 2016 583.727 

2 Prva slovenska knjiga 2011   

 Grad Snežnik    

3 Muzejska postavitev interierjev 2008 2015 13.755 

 Trajna gostovanja    

4 Kamni govorijo (Sevniški grad) 2008  3.537 

5 Hrušica 1992 2013 cca 2.700 

6 Skrite zgodbe grajskih zidov (grad Bogenšperk) 2011  8.761 

7 Grajsko pohištvo 18. in 19.stol. (grad Rajhenburg) 2012 2013 8.861 
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Občasne (lastne, razstave drugih institucij) razstave v matični muzejski stavbi, ki so bile na ogled 
javnosti v letu 2019 
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 Portreti Ivana Cankarja iz zbirk 
Narodnega muzeja Slovenije 

NMS Slovenija 10. 5. 2018–
31. 3. 2019 

33.949, od tega 
13.953 v letu 
2019 

2 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–
15. 2. 2019 

15.992, od tega 
6.482 v letu 
2019 

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

NMS Slovenija 1. 10. 2018–
15. 2. 2019 

30.618, od tega 
17.674 v letu 
2019 

4 33 dni. 100. obletnica ustanovitve 
Države Slovencev, Hrvatov in 
Srbov (100 let Države Slovencev, 
Hrvatov in Srbov. 1918–2018) 

NMS, Muzej 
novejše 
zgodovine 
Slovenije in 
Arhiv Republike 
Slovenije 

Slovenija 29. 10. 2018 
–5. 5. 2019 

4.751, od tega 
3.103 v letu 
2019 

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

NMS in 
Fundacija Dina 
in Erneste 
Santarelli 

Slovenija 29. 11. 2018 
–22. 9. 2019 

6.028, od tega 
5.058 v letu 
2019 

6 Maksimilijan Skalar. Človek 
mnogoterih talentov in vrlin 

Pokrajinski 
muzej Ptuj – 
Ormož 

Slovenija 14. 2.–31.12. 5.007 

7 Roma Aeterna. Mojstrovine 
rimskega kiparstva iz Fundacije 
Dina in Erneste Santarelli 

NMS  Slovenija, 
Italija 

4. 7.–3. 11. 11.315 

8 Majski salon 2019 – Slika Zveza društev 
slovenskih 
likovnih 
umetnikov 

Slovenija 15. 5.–18. 8.  1.680 

9 Nacionalni muzeji Slovenije 
2019. Muzeji kot kulturna 
središča 

državni muzeji Slovenija 18. 5.–30.11. Muzejska 
ploščad 
Metelkova 

10 Trans-Form: Action ALUO Slovenija 15.10.–7.11. 569 

11 Koptske tkanine iz zbirke 
Narodnega muzeja Slovenije 

NMS Slovenija 10. 10. 2019– 1.082 

12 Ko zapoje kovina 
Tisočletja metalurgije na 
Slovenskem 

NMS in 
Naravoslovno-
tehniška 
fakulteta UL 

Slovenija 10. 12. 2019– 1.183 

Vitrine meseca 
 

13 Vitrine meseca v Knjižnici NMS: 
 »Bogu na čast, ljudem na pomoč«. 

Knjižno gradivo z gasilsko tematiko 

 Plišasti medvedek ali lepa punčka? 
Knjižno gradivo o igračah 

 Cirkus je prišel v mesto. Cirkuški 
plakati v Knjižnici NMS 

 Od jutranje do večerne molitve. 
Molitveniki iz zbirke Knjižnice NMS 

NMS Slovenija Mesečno  5.457 
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 Leonardo da Vinci (1452–1519) 

 Ignacij Knoblehar (1819–1858) 

 100 let Univerze v Ljubljani 

 Lepi pozdravi iz Slovenije! 

 Karte na mizo! Knjižno gradivo o 
kartanju v Knjižnici NMS 

 Črno zlato ali vražji napitek? Knjižno 
gradivo, povezano s kavo 

 Ročno knjigoveštvo – pozabljena 
veščina 

14 Zbirka pip Nadežde Kafol  NMS Slovenija 19. 12. 2018– 
31. 1. 2019 

516, od tega 
443 v letu 2019 

15 Slika »Sveto sorodstvo« po 
plasteh. Tehnološke študije 
gotske slike 

NMS in ALUO Slovenija 26. 3.– 
26. 5. 2019 

1.558 

16 Načini barvnega dopolnjevanja 
manjkajoče poslikave na 
keramični ročki 

ALUO Slovenija 1. 7.– 
31. 8. 2019 

673 

17 Od štirih do ene, od štirih do ene 
... Vzorčni kompleti žebljev iz 19. 
stoletja v NMS 

NMS Slovenija 11. 10.– 
1. 12. 2019 

808 

18 Rudolf Cvetko in šifra ljubezni NMS Slovenija 3. 12. 2019– 374 

Občasne razstave na gradu Snežnik 

1 Lovska obleka Karla Turjaškega 
iz Kočevja 

NMS Slovenija 1. 1.–31. 12.  13.755 

2 Kiki Klimt: Velika bela vrtnica NMS Slovenija 15. 6.–14. 7.  2.025 

3 Razstava mozaikov Silvestra 
Bajca  

Silvester Bajc Slovenija 19. 4.–19. 5.  2.320 

4 Gledam-opazim, razstava 
fotografij portala Forum LOV, 10. 
leto 

Forum-
LOV.ORG 

Slovenija 19. 4.–19. 5.  2.320 

5 Razstava likovnih in tehniških del 
2018/19 

OŠ heroja J. 
Hribarja  
Stari trg 

Slovenija 23. 5.–10. 6.  1.854 

6 Rakovški ustvarjalni utrip 2019 KD Rak Rakek Slovenija 19. 7.–1. 9. 4.466 

7 Polsteni izdelki, Janja Urbiha in 
udeleženke krožkov polstenja  

Društvo 
ljubiteljev gradu 
Snežnik 

Slovenija 30. 8.–13. 9. 2.132 

8 Kraljestvo risa Biotehniška 
fakulteta UL 

Slovenija 1.–27. 9.  2.084 

9 Razstava Društva likovnikov 
Logatec 

Društvo 
likovnikov 
Logatec 

Slovenija 7. 9.–6. 10.  2.354 

10 Nebo nad Dolino, razstava 
fotografij Boruta Kraševca  

Javni zavod 
Snežnik 

Slovenija 11.10.–10.11. 1.241 

11 Albin Krese: razstava ilustracij za 
pesniško zbirko Miha Razdriha  

Javni zavod 
Snežnik, akad. 
slik. Albin Krese 

Slovenija 5.–13. 12. 
2019 

157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nms.si/si/razstave/vitrina-meseca/pretekle/741-Ignacij-Knoblehar-1819-1858
https://www.nms.si/si/razstave/vitrina-meseca/pretekle/853-Rocno-knjigovestvo-pozabljena-vescina
https://www.nms.si/si/razstave/vitrina-meseca/pretekle/853-Rocno-knjigovestvo-pozabljena-vescina
https://www.nms.si/si/razstave/vitrina-meseca/pretekle/855-Od-stirih-do-ene-od-stirih-do-ene
https://www.nms.si/si/razstave/vitrina-meseca/pretekle/855-Od-stirih-do-ene-od-stirih-do-ene
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Gostovanja vaših razstav v drugih institucijah v letu 2019  
Navodilo: vpišete gostovanje vaše razstave v drugi instituciji 
 

Št. Naslov razstave Institucija  Kraj in 
država 
gostovanja 

Termin (od-
do) 

Število 
obiskovalcev* 

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

Zgodovinski in 
pomorski muzej 
Istre 

Pulj, Hrvaška 6. 12. 2018–
30. 9. 2019 

 

2 Dr. Janez Drnovšek. Razstava 
ob 10. obletnici smrti dr. 
Janeza Drnovška 
 
Spremljajoča razstava 
karikatur Franca Jurija 

Muzej narodne 
osvoboditve 
Maribor 
 
Univerzitetna 
knjižnica 
Maribor 

Maribor, 
Slovenija 

2. 4.–10. 5.  

3 Delimo skupno prihodnost 
Razstava zakladov nacionalnih 
muzejev ob Svilni poti 

Nacionalni 
muzej Kitajske 

Peking, LR 
Kitajska 

11. 4.–14. 7. pribl. 
1.150.000 

4 Zakladi slovenske 
ustvarjalnosti 
Kreativni dialog med 
sedanjostjo in preteklostjo 

Muzej lepih 
umetnosti Xi’an 
Qujiang 

Xi’an, LR 
Kitajska 

30.4.–30.11. 37.249 

5 Prebujeni srednjeveški trg 
Gutenwert 

Gasilski dom 
PGD Dobrava 

Dobrava pri 
Škocjanu, 
Slovenija 

20. 6.–25. 10.   

6 33 dni. 100. obletnica 
ustanovitve Države Slovencev, 
Hrvatov in Srbov  

Muzej narodne 
osvoboditve 
Maribor 

Maribor, 
Slovenija 

4. 7.–22. 9.  392 

7 33 dni. 100. obletnica 
ustanovitve Države Slovencev, 
Hrvatov in Srbov  

Muzej novejše 
zgodovine Celje 

Celje, 
Slovenija 

3. 10.–17. 11. 349 

8 Prebujeni srednjeveški trg 
Gutenwert 

Kulturni center 
Primoža 
Trubarja 

Šentjernej, 
Slovenija 

12. 11.–12.12.  

9 33 dni. 100. obletnica 
ustanovitve Države Slovencev, 
Hrvatov in Srbov 

OŠ Matije 
Valjavca 
Preddvor 

Preddvor, 
Slovenija 

22.11.2019–  

10 Prebujeni srednjeveški trg 
Gutenwert 

Osnovna šola 
Škocjan 

Škocjan, 
Slovenija 

13. 12. 2019–   

* število obiskovalcev vpišete le, če je obisk po posameznih razstavah tudi evidentiran 
 
 

 Projekti po pogodbah za zunanje naročnike v letu 2019 
 

Št. Naslov projekta Naročnik  Termin  
(od-do) 

1 Slovenia. Coinage and History – občasna razstava 
Numizmatičnega kabineta NMS;  

Banco Central do Brasil  24. 6.–15. 11. 

2 Nastajanje spominskega kovanca ob 100. obletnici 
ustanovitve Univerze v Ljubljani – občasna razstava 
Numizmatičnega kabineta NMS 

Banka Slovenije 14.–16. 11. 

3 Jurij Vega (23. marec 1754–1802) – občasna 
razstava Numizmatičnega kabineta NMS; Collecta. 
Sejem zbirateljstva 2019 

Gospodarsko 
razstavišče,  Ljubljana 

23.–24. 3. 
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Projekti financirani in sofinancirani iz sredstev EU 
 

Št. Naslov projekta Nosilec projekta in 
trajanje projekta 

Država 

1 Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma 
Claustra Alpium Iuliarum - CLAUSTRA+  
Nosilec v NMS. 

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

Slovenija 
Hrvaška 

2 Kreativno podjetništvo v keramičnih regijah – razvijanje, 
izobraževanje, vzpodbujanje (CerDee) 

Porzellanikon  
1. 5. 2019- 
30. 04. 2022 

Slovenija 
Nemčija 
Češka 
Poljska  
Avstrija 

3 Active & intelligent PAckaging materials and display 
cases as a tool for preventive conservation of Cultural 
Heritage (APACHE) 

Center for Colloid 
and surface 
Science (Italija) 
1. 1. 2019 – 
30.26. 2022 

Slovenija 
Italija 
Irska 
Zdr. Kraljestvo 
Grčija 
Švedska 
Brazilija 
Nemčija 
Belgija 
Francija 
Madžarska 
ZDA 

4 COST Action CA16215: European network for the 
promotion of portable, affordable and simple analytical 
platforms 

Univerza v Portu 
(Laboratory for 
Process, 
Environmental 
and Energy 
Engineering) 
4 leta  
2017–2021 

30 evropsih držav 

 
 

Kratka pojasnila k odstopanjem od zastavljenih ciljev realizacije razstav (največ do 1.000 znakov 
brez presledkov):  
 
Realizirane in brez odstopanj so bile vse načrtovane razstave.  
Je bilo pa izvedenih nekaj dodatnih, ki jih nismo načrtovali. Na povabilo National Museum of China smo 
s svojimi predmeti sodelovali na skupinski razstavi nacionalnih muzejev na svilni poti, kjer so nam 
organizatorji namenili izjemno lep in samostojen prostor za predstavitev predmetov, ki po naši izbiri 
najbolje predstavljajo slovensko kulturno dediščino.  
Odzvali smo se tudi na pobudo občine Škocjan in v Dobrovi pripravili manjšo razstavo Prebujeni 
srednjeveški trg Gutenwert, katero smo pzneje prenesli še v Šentjernej in OŠ Škocjan. Razstava je 
spodbudila pred več desetletji zamrle raziskave, pri katerih bodo sodelovali tudi ZVKDS OE Novo mesto, 
Oddlek za arheologijo FF in zunanji strokovnjaki. 
Gostovali sta razstavi Dr. Janez Drnovšek in 33 dni, Država Slovenev, Hrvatov in Srbov, ki z gostovanji 
nadaljuje tudi v letu 2020. 
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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) 
 

Spremljevalni programi za otroke v letu 2019 

Št.  Število 
vseh 
programov 

Število 
novih 
programov 
v letu 2019  

Število 
obiskovalcev 

1 Programi za predšolske otroke- vodeni ogledi 2 1 65 

2 Programi za predšolske otroke – delavnice 3 0 104 

3 Programi za predšolske – rojstni dnevi 5 0 168 

4 Programi za prvo triado osnovne šole - vodeni ogledi 2 1 169 

5 Programi za prvo triado osnovne šole - delavnice 2 1 324 

6 Programi za prvo triado  - rojstni dnevi 7 0 855 

7 Programi za drugo triado osnovne šole - vodeni ogledi 3 1 1.044 

8 Programi za drugo triado - delavnice 4 2 660 

9 Programi za tretjo  triado osnovne šole - vodeni ogledi 8 3 2.573 

10 Programi za tretjo triado - delavnice 2 3 165 

11 Prilagojen program za otroke  - ranljive skupine 3 1 8 

12 Programi za otroke v dislociranih enotah    

                                                                       
                                                                     SKUPAJ 

41 13 6.135 

Programi za otroke izvedeni izven muzejske hiše (npr. šole) 1 0 0 

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

 

1. Vodstvo Arheologija pa te fore!; stalna arheološka razstava 2.449 

2. Vodstvo Rimske zgodbe s stičišča svetov; stalna arheološka razstava 321 

3. Doživljajsko-ustvarjalna delavnica V gosteh pri emonskem meščanu; rimski 
lapidarij 

232  

 

Spremljevalni programi mlade v letu 2019 

Št. Naslov  programa  
 

Število 
vseh 
programov 

Število 
novih 
programov 
v letu 2019  

Število 
obiskovalcev 

1 Programi za srednješolce - vodeni ogledi 9 2 1.081 

2 Programi za srednješolce – delavnice, tečaji 2 2 10 

3 Programi za pripravo na maturo 1 0 0 

4 (so) Mentorstva srednješolcem – seminarske, 
raziskovalne naloge 

   

5 Programi za študente - vodeni ogledi 2 0 359 

6 Programi za študente - delavnice 1 0 11 

7 (so) Mentorstva študentom – seminarske, diplomske 
naloge, raziskovalne naloge 

3 2 2 

8 Progam za mlade – predavanja, okrogle mize 8 8 365 

9 Prilagojen program za mlade - ranljive skupine 2 0 0 

10 Programi za mlade v dislociranih enotah    
 

                                                                   SKUPAJ 
28 14 1.828 

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

   

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

  

1. Vodstvo Arheologija pa te fore!; stalna arheološka razstava 633 

2. Vodstvo Rimske zgodbe s stičišča svetov; stalna arheološka razstava 217 

3. Vodstvo Konserviranje in restavriranje muzejskih predmetov; ogled oddelka OK 
+ stalna arheološka razstava 

90 
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Spremljevalni programi za  odrasle v letu 2019 
 

Št. Naslov  programa  
 

Število 
vseh 
programov 

Število 
novih 
programov 
v letu 2018  

Število 
obiskovalcev 

1 Programi za odrasle – vodeni ogledi 10 7 2.260 

2 Programi za odrasle – delavnice, tečaji 1 0 0 

3 Programi za odrasle – predavanja 7 7 152 

4 Izvedba simpozijev/ seminarjev 13 13 895 

5 Prilagojen program za odrasle - ranljive skupine 4 3 511 

6 Abonmaji na področju umetnosti 0 0 0 

7 Programi za odrasle v dislociranih enotah 2 2 63 

                                                                    
                                                                     SKUPAJ 

37 22 4.170 

Progami za odrasle izvedeni izven muzejske hiše 3 2 289 

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

  

1. Vodstvo Zlato kitajskih cesarjev; Zlato kitajskih cesarjev 1.192 

2. Vodstvo Zakladi Narodnega muzeja Slovenije; stalna arheološka razstava 342 

3. Muzej na obisku: zanimive zgodbe NMS + vodstvo po znamenitih predmetih 457 

 
 

Spremljevalni programi za  družine v letu 2019 
 

Št. Naslov  programa  
 

Število 
vseh 
programov 

Število 
novih 
programov 
v letu 2018  

Število 
obiskovalcev* 

1 Družinska vodstva po razstavi 8 3 (899)     3.596    

2 Delavnice za družine 5 2 (205)        820 

3 Programi za družine v dislociranih enotah    

                                                                     
                                                                SKUPAJ 

13 5 (1.104)     4.416 

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

  

1. Družinska dogodivščina: Noč ima svojo moč: z lučkami po muzeju; stalne 
zbirke 

(335)        1.340 

2. Programi za samostojno uporabo: Živa odkriva… (149)           596 

3. Družinsko vodstvo: Zlato kitajskih cesarjev (85)           340 

* 1 družino beležimo kot 4 obiskovalce 
 

Kratka pojasnila k odstopanjem od zastavljenih ciljev realizacije spremljevalnih programov 
(največ do 1.000 znakov brez presledkov) 
 
Od zastavljenih ciljev smo bistveno odstopili, saj smo ob razstavh pripravili bistveno več novih 
programov, kot pa smo načrtovali: za otroke 13 (načrtovana 2), za mlade 14 (načrtovanih 5), za 
odrasle 9 (načrtovani 4). Opazili smo namreč, da obisk muzeja upada in sicer pred vsem pri šolskih 
skupinah (zaradi del na novi stalni razstavi) in pri upokojencih, ki so leto poprej v velikem številu 
obiskali razstavo Zlato kitajskih cesarjev. Smo pa v letu 2019 dvignili obisk študentov, skupin turistov 
ter odraslih. 
 
Še vedno ostaja največkrat izveden program za šolarje in mladino 'Arheo Highlights' (Arheologija pa te 
fore) – katerega število ponovitev občutno odstopa od povprečja. To velja tudi za družinski program 
Noč ima svojo moč: z lučkami po muzeju, ki je kljub dodatnim terminom vedno razprodan. Zaradi 
uspešnosti tega programa smo pripravili le 5 novih programov, načrtovali smo jih 6. 
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Posredovanje informacij o kulturni dediščini – izdajanje publikacij: katalogov, vodnikov in 
periodike v letu 2019 

 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 ARGO 62/1 Glavna in odgovorna 
urednica: Alenka Miškec 

500 12.600 8.765 70 

 ARGO 62/2*  500    

2 Jernej Kotar Zbirka pečatov v Narodnem 
muzeju Slovenije (Viri XV) 

400 6.700 7.895 118 

3  Promocijski drobni tiski NMS 53.760 7.223 7.395 102 

 
                                                                 SKUPAJ 

 
26.523 

 
24.055 

 
91 

 
 

Kratka pojasnila k odstopanjem od zastavljenih ciljev izdajanja publikacij (največ do 1.000 znakov 
brez presledkov):  
 

* Publikacija je v tisku, upoštevani pa so nekateri stroški za zvezek 61/2, ki je bil natisnjen v 2019. 

 
Ponovno se je pokazalo, da je strošek publikacij dokaj težko načrtovati, ker se obseg publikacija ob 
oblikovanju lahko spremeni, posledično pa se spremenijo tudi stroški.  
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Realizacija promocijske dejavnosti muzeja, načini promocije in ocena doseženih ciljev (največ do 
1.000 znakov brez presledkov) 
 
REALIZACIJA 
V letu 2019 je NMS promoviral 179 prireditev.  
 
NAČINI PROMOCIJE in OCENA DOSEŽENIH CILJEV 

– Sprotno posodabljanje in dopolnjevanje vsebin na spletni strani muzeja. 
– Obveščanje o dogodkih NMS po elektronski pošti (2.563 veljavnih e-naslovov).  
– Natisnili smo 44 drobnih tiskovin, od tega 13 ponatisov, v skupni nakladi 53.761 izvodov. 
– Obveščanje prek spletnih napovednikov kulturnega dogajanja (Napovednik.com, 

Prireditve.rtvslo.si, Kulturnik.si idr.) in družbenih omrežij (Facebook, Instagram). 
 
Plačljivo oglaševanje): 

– Pridobili smo subvencijo Google Grants za letno korporativno oglaševanje NMS na Googlu v 
vrednosti 120.000 ameriških dolarjev letno;  

– Tam tam mreža city plakatov: 2 kampanji (Korak do kulture); 
– Europlakat, 3 kampanje predvajanja digitalnega oglasa v centru Ljubljane na Promenadi Digital;  
– TV Slovenija, 7-sekundni oglasi, vsakomesečni valovi po 2 tedna od oktobra 2019 do aprila 

2020 (Koptske tkanine iz zbirke NMS); 
– oglasi v tiskanih medijih za turiste:  

      - In Your Pocket Ljubljana – letni paket oglasov; 
      - Katalog Alpen-Adria (Avstrija);  
      - Freizeitung (Avstrija);  
      - Ideja za izlet (društva v Sloveniji);  
      - zemljevid Points of Interest Ljubljana (tudi digitalni);  
      - zgibanka The Slovenia Concierge (oglas za grad Snežnik), 

– Napovednik, tiskana in spletna verzija: celoletna promocija občasnih razstav in programov za 
obiskovalce, 6-krat letno izpostavitev dogodka v reviji, 50.000 prikazov bannerja vsak mesec in 
izpostavitve vsebin na spletni strani, 

– Geosplet: izpostavitev lokacij na spletnih zemljevidih in navigacijskih napravah, 
– Facebook: 6 plačljivih objav (različne vsebine – podrobneje spodaj) in 
– tisk in montaža billboardov (pred muzejem na Muzejski) in fasadnih. 

 
Narodni muzej Slovenije na družbenih omrežjih 
Facebook 

 Sledilci 
Število sledilcev se je v obdobju od 1. januarja, ko smo jih zabeležili 6.742, do 31. decembra, ko jih 
je bilo 7.396, povečalo za 645. 

 Objave 
Število vseh objav: 273 
Število objavljenih dogodkov: 117 

 Doseg  
Povprečni dnevni doseg neplačanih objav: 1.235 oseb, absolutni letni doseg: 450.775 oseb. 
Povprečni dnevni doseg plačanih objav: 872 oseb. 
Dan z največjim skupnim dosegom: 17. januar 2019; 7.145 oseb. 
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DRUGI DOGODKI V JAVNEM ZAVODU  
 

Naslov Organizator, izvajalec, število 
udeležencev 

Prihodek 
iz tega 
naslova 

Seminarji, posvetovanja, strokovna srečanja 

Dogodki v lastni organizaciji in soorganizaciji   

Uvodno srečanje ob začetku evropskega 
projekta Kreativno podjetništvo v keramičnih 
regijah – razvijanje, izobraževanje, 
vzpodbujanje (CerDee) 

NMS, 8.–9. 7. 2019, 32 in 25 oseb brezplačno 

Sestanek direktorjev  Ustanove na muzejski ploščadi, 16. 1. 
2019, 5 oseb 

brezplačno 

3. Gabrovčev dan Slovensko arheološko društvo, 17. 1. 
2019, 60 oseb 

brezplačno 

2x Muzeoforum Slovensko muzejsko društvo, 28. 1. in 
18. 11. 2019, 44 in 51 oseb 

brezplačno 

2x Sestanek deležnikov za pripravo razstave 
na Blejskem otoku 

NMS, 29. 1. in 1. 10. 2019, po 6 oseb brezplačno 

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

Filozofska fakulteta UL, 26. 2. 2019, 
20 oseb 

brezplačno 

Predavanje in predstavitev dela za študente 
Odd. za arheologijo FF (Odd. za 
konserviranje in restavriranje) 

Filozofska fakulteta UL, 27. 3. 2019, 
50 oseb 

brezplačno 

Dražba starin in umetnin Carniloa Antiqua, 31. 5. 2019, ok. 50 
oseb 

brezplačno 

Posvet Arheologija v letu 2018 Slovensko arheološko društvo, 3.–4. 
4. 2019, 70 oseb 

brezplačno 

2x izobraževanje za strokovni izpit Služba za premično dediščino in 
muzeje, 10.–11. 4. ter 8.–9. 10. 2019, 
po 25 oseb 

brezplačno 

Sestanek za projekt Claustra+ ZVKDS, 15. 5. 2019, 20 oseb brezplačno 

Seja Izvršnega odbora ZDSLU Zveza društev slovenskih likovnih 
umetnikov, 15. 5. 2019, 20 oseb 

brezplačno 

Posvet Dokumentacija plus Služba za premično dediščino in 
muzeje, 29. 5. 2019, 44 oseb 

brezplačno 

Dan specialnih knjižnic Sekcija za specialne knjižnice pri 
Zvezi bibliotekarskih društev 
Slovenije, 30. 5. 2019, 60 oseb 

brezplačno 

Izobraževanje Skupnost muzejev Slovenije, 3. 6. 
2019, 20 oseb 

brezplačno 

Sprejem Veleposlaništva R Italije ob odprtju 
razstave Roma Aeterna 

NMS in Veleposlaništvo R Italije, 3. 6. 
2019, 350 oseb 

brezplačno 

2x interno usposabljanje za varstvo pri delu NMS, 18. 6. in 13. 9. 2019, 45 in 25 
oseb 

brezplačno 

Medresorska delavnica Javna agencija za knjigo RS, 21. 8. 
2019, 25 oseb 

brezplačno 

Sestanek z delegacijo iz Prepovedanega 
mesta, LR Kitajska 

NMS, 11. 9. 2019, 14 oseb brezplačno 

Delavnica na temo vzhodnoazijske keramike 
za študente Odd. za azijske študije FF  

Filozofska fakulteta UL, 22. 9. 2019, 
20 oseb 

brezplačno 

Seja Javna agencija za knjigo RS, 25. 10. 
2019, 30 oseb 

brezplačno 

Delavnica za prijavitelje na razpis Kultura za 
projekte sodelovanja 2020 

Motovila, 6. 11. 2019, 22 oseb brezplačno 

Sestanek v okviru projekta Claustra+ NMS, 6. 11. 2019, 6 oseb brezplačno 

Sestanek v okviru projekta Hector Tehniški muzej Slovenije in Center 
živega srebra Idrija, 21. 11. 2019, 20 
oseb 

brezplačno 
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Srečanje slovenskih konservatorjev-
restavratorjev 

NMS in DRS, 28. 11. 2019, 90 oseb brezplačno 

Partnerski sestanek v okviru projekta 
Claustra+ 

NMS in partnerji v projektu, 2. 12. 
2019, 18 oseb 

brezplačno 

Predstavitev novih pravilnikov na področju 
varstva kulturne dediščine 

SPDM, SMD in SMS, 9. 12. 2019, 39 
oseb 

brezplačno 

Seja komisije za Valvasorjeve nagrade Slovensko muzejsko društvo, 1. 4. 
2019, 7 oseb 

brezplačno  

Seja izvršnega odbora SMD (4x) Slovensko muzejsko društvo, po 5–8 
oseb 

brezplačno 

Seja predsedstva SMS (3x) Skupnost muzejev Slovenije, ok. 12 
oseb 

brezplačno 

Skupščina SMS (2x) Skupnost muzejev Slovenije, po ok. 
40 oseb 

brezplačno 

Občni zbor SMD Slovensko muzejsko društvo, 18. 3. 
2019, 30 oseb 

brezplačno 

Grad Snežnik   

»Praznik snežniške vrtnice« z izborom 
predavanj 

NMS; mag. Špela Planinšek (Javni 
zavod Snežnik); izr. prof. dr. Valentina 
Scmitzer (Biotehniška fakulteta UL); 
Matjaž Mastnak (Arboretum Volčji 
Potok); 15. 6. 2019, 50 obiskovalcev 

brezplačno 

Usklajevalni sestanek na temo vzdrževanja 
parkovnih poti v okolici gradu Snežnik 

Javni zavod Snežnik, 18. 7. 2019, 13 
udeležencev 

brezplačno 

3. Organizacija prireditev, ki niso vezane na osnovno dejavnost 

2x delavnica Krepitev kompetenc pri delu z 
migranti 

Slovenska filantropija, 12. in 19. 3. 
2019, 2 x 20 oseb 

400 € 

Usposabljanje za mlade in mladinske delavce Inštitut za mladinsko participacijo, 
zdravje in trajnostni razvoj, 26. 3. 
2019, 30 oseb 

200 € 

Posvet o energetski revščini Focus, 8. 4. 2019, 30 oseb 80 € 

2x delavnica o rejništvu in otrocih brez 
spremstva 

Slovenska filantropija, 7.–8. 5. 2019, 
2 x 22 oseb 

280 € 

Delavnici v okviru projekta Trajnostni stand-up Zavod Servis 8 / Maffick Ltd., GB, 
10.–11. 5. 2019, 30 oseb 

260 € 

Gala večerja  Intours DMC, Ljubljana, 19. 5. 2019, 
70 oseb 

2.875 €  

3x izobraževalne delavnice oblikovalskih 
metod in orodij (DOMO) 

Zavod Servis 8, 20., 23. in 27. 5. 
2019, po 6 oseb 

360 € 

Posvetovalna delavnica Krepitev pravic 
osumljenih in obdolženih oseb v kazenskih 
postopkih – vloga nacionalnih inštitucij za 
človekove pravice 

Mirovni inštitut in Varuh človekovih 
pravic RS, 28. 5. 2019, 35 oseb 

160 € 

Usposabljanje o rejništvu in otrocih brez 
spremstva 

Slovenska filantropija, 6.–7. 6. 2019, 
2 x 30 oseb 

350 € 

Delavnica o vlogi institucij za varstvo človek. 
pravic na področju kazenskega prava 

Mirovni inštitut, 10. 6. 2019, 25 oseb 160 € 

Posvet Vloga globalnega učenja v današnji 
družbi 

Platforma Sloga, 11. 6. 2019, 22 oseb 80 € 

Novinarska konferenca Društvo Odnos, 20. 6. 2019, 16 oseb 40 € 

Okrogla miza in novinarska konferenca 
Slovenija – še vedno moja dežela? 

Cipra Slovenija, 18. 9. 2019, 34 oseb 170 € 

Predstavitev rezultatov projekta COME IN 
(dostopnost za invalide) 

Občina Piran, 25. 9. 2019, 25 oseb 120 € 

Seminar za Euroguidance, Europass in EQF Zavod RS za zaposlovanje, 26. 9. 
2019, 35 oseb 

200 € 

Konferenca Erasmus plus ZDSLU, 8.–9. 10. 2019, 2 x 20 oseb 280 € 

Izobraževanje za učitelje Društvo Humanitas, 17. 10. 2019, 20 
oseb 

140 € 
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Okrogla miza Okoljski izzivi, Evropa in njeni 
državljani 

Društvo PiNA, 22. 10. 2019, 35 oseb 200 € 

Predstavitev preventivnega projekta Pamet v 
roke, kondom na glavo! 

Društvo DIH, 30. 10. 2019, 30 oseb 40 € 

Seminar o presojah vplivov planov in 
projektov na okolje 

Ministrstvo za okolje in prostor, 15. 
11. 2019, 29 oseb 

120 € 

2x izobraževanje Platforma Sloga, 22. in 29. 11. 2019, 
15 in 16 oseb 

400 € 

Predavanje in novoletno srečanje Slovenska univerza za 3. življenjsko 
obdobje, 10. 12. 2019, 21 oseb 

80 € 

Grad Snežnik   

Pogovorni večer z gledališko in filmsko igralko 
Marijano Brecelj 

Javni zavod Snežnik; Miha Razdrih; 
5. 4. 2019, 35 obiskovalcev 

brezplačno 

Plesni festival »Plesno porajanje« KID Plesonoga z gosti, 22.–23. 6. 
2019, 200 obiskovalcev 
 

brezplačno 

Etno-umetniški festival »Plavajoči grad 2019« Društvo ljubiteljev gradu Snežnik; 
domači in tuji umetniki; 31. 8. 2019; 
1000 obiskovalcev 

brezplačno 

Predstavitev pesniške zbirke Miha Razdriha Javni zavod Snežnik; več 
nastopajočih; 3. 12. 2019; 45 
obiskovalcev 

brezplačno 

Božično-novoletni koncert »Beneški fantje« Društvo ljubiteljev gradu Snežnik; 
ansambel Beneški fantje; 13. 12. 
2019; 80 obiskovalcev 

brezplačno 

Dogodek »Pravljična dežela« z obiskom 
Dedka Mraza 

OŠ heroja J. Hribarja Stari trg in VVZ 
Polhek; več nastopajočih; 20. 12. 
2019; 450 obiskovalcev 

brezplačno 

Najemi prostorov za postrežbo ob porokah 16 najemov – fizične osebe; 25. 5.–
23. 11. 2019; 960 oseb 

1.750 € 

Najem prostorov za zasebni dogodek fizična oseba; 21. 6. 2019; 100 oseb 440 € 
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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 * 

korant (celotna oprava) 2.384 lastna 

konvolut 95 novcev 14.200 lastna 

fotoalbum Slike iz Kranjske  1.800 lastna 

   

Zbirka pip 5.680 darilo 

SKUPAJ 18.384 18.384 

*(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 predmeti, ki so bistvenega pomena za doplnitev zbirk 
oziroma vključitev v načrtovane razstave (npr. stalno razstavo Numizmatika) 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.  
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DODATEK:  
 

A. PROSTORI 

Podatki o količini m² novo pridobljenih prostorov v letu 2019 
 

Naslov: Površina (m²): Namembnost 
(depoji, razstavni prostor, delavnice, uprava…) 

   

   

SKUPAJ   

 
 

Zbirnik prostorov za izvajanje dejavnosti v letu 2019 
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 pedagoško/andragoških 
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 



 23 

B. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME 

Investicijsko vzdrževanje s sredstvi MK – realizacija po odločbi za leto 2019 

 

Namen Višina 
namensko 
odobrenih 
sredstev MK 

Porabljena 
višina 
sredstev 

Opombe 

sanacija garderobe in prenova sanitarnih prostorov 

v NMS Prešernova 

60.000 65.564  

SKUPAJ 60.000 65.564  

 

Nakup opreme s sredstvi MK – realizacija po odločbi za leto 2019 

 

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 

a) Oprema za vzpostavitev in 
izboljšanje sistema varovanja: 

 82.500  obseg sredstev,  
naveden v 
programu dela 

sistem tehničnega varovanja 
Numizmatika 

Banka Slovenije  10.851  

sistem tehničnega varovanja  
službeni vhod NMS Prešernova  

  22.353  

varnostna IP kamera (2x)   303  

SKUPAJ   33.507  

b) Oprema za ureditev depojev:  2.955  obseg sredstev,  
naveden v 
programu dela 

razvlaževalnik Oasis (3x)   1.583  

široki regali   735  

SKUPAJ   2.318  

c) Oprema za restavratorske 

delavnice: 

 56.391  obseg sredstev,  
naveden v 
programu dela 

XRF Merel rentgen ARRS  22.654  

sistem za prezračevanje   4.905  

omara za kemikalije Primat   1.385  

nastavljivi delovni mizi   1.267  

mizica za gradivo   620  

optična merilna naprava  
Modul A220 

ARRS, EU  5.000  

SKUPAJ   35.831  

d) Oprema za razstave:  74.077  obseg sredstev,  
naveden v 
programu dela 

TV TCL 43DP640 (2x)   834  

stalna razstava Najstarejše zgodbe 
s stičišča svetov  

  48.261  

občasna razstava Ko zapoje kovina     

tablični računalniki (10x)   2.552  

   50.813  

e) Računalniška oprema za delovni 

proces 

 34.676  obseg sredstev,  
naveden v 
programu dela 

Xenya 964 strežnik 6048R-E1CR   13.779  

tiskalnik nalepk   417  

prenosnik HP Probook 470   938  
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Brown Bear:  
5 računalnikov, 4 monitorji 
6 računalnikov 

 

 

  
3.014 
1.980 

 

optični čitalnik Epson   830  

monitor HP Envy 27s   420  

računalnik HP ProDesk   1.024  

tablični računalnik   233  

SKUPAJ   22.635  

f) Drugo (navedite):  41.083  obseg sredstev,  
naveden v 
programu dela 

totalna postaja CTS ARRS  4.397  

ProAir klimatska naprava Banka Slovenije  4.717  

objektiv za srednjeformatno 
prenosno kamero Hasselblad 
4.8/24mm 

  7.206  

objektiv za srednjeformatno 
prenosno kamero Hasselblad 
2.8/80mm 

  3.689  

projektor optima X515   1.929  

klimatske naprave (3x)   4.157  

vrtljivi stoli (10x)   869  

pisarniški stoli (4x)   384  

Ergoles stol Beta   251  

arhivska omara EU projekt  942  

arhivska omara    2.879  

SKUPAJ   31.420  

SKUPAJ  176.524  
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C. ZAPOSLENI 
 

Število zaposlenih po področjih dejavnosti muzeja na dan 1.1.2019 
 

Dejavnost  Financer MK Drugi viri SKUPAJ 

Poslovna 
dejavnost 

Direktor 1 0 1 

Pomočnik direktorja 1 0 1 

Služba za komunikacije 2 0 2 

Finančni delavci 2 3 5 

Administrativni delavci 1 0 1 

SKUPAJ – poslovna dejavnost 
 

7 3 10 

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

6 0 6 

Informatiki, dipl. inf. sistemski 
inženirji 

1 0 1 

SKUPAJ – Tehnična služba 
 

7 0 7 

Strokovna 
dejavnost 

Kustosi 21 8 29 

Konservatorji, restavratorji 10 0 10 

Drugi strokovni delavci 11 6 17 

SKUPAJ - Strokovna dejavnost 
 

42 14 56 

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

56 17 73 

 
 

Število zaposlenih glede na vrsto 
zaposlitve na dan 1.1.2019 
 

Strokovni 
delavci 

Tehnična 
služba in 
informatika 

Uprava SKUPAJ 

a) Redno zaposleni za nedoločen čas: 43 7 9 59 

 od tega s krajšim delovnim 
časom: 

1 0 0 1 

b) Število zaposlenih za določen čas: 13 0 1 14 

 od tega s krajšim delovnim 
časom: 

3 0 0 3 

c) Občasno, projektno zaposleni po 
podjemni pogodbi (število izvajalcev na 
dan 3.1.2019) 

0 0 0 1 

 Skupno število vseh sklenjenih 
podjemnih pogodb v letu 2019 

1 0 0 1 

 od tega število sklenjenih 
podjemnih pogodb z osebami 
statusom samozaposlenega v 
kulturi v letu 2019 

0 0 0 0 

d) Občasno, projektno zaposleni po  
pogodbi o avtorskem delu 

71 0 0 71 

 Skupno število sklenjenih 
avtorskih pogodb v letu 2019 

71 0 0 71 

 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 3.1.2019) 

    

 Skupno število vključenih 
študentov  v študentsko delo v 
letu 2019 

 31 3 34 
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 Skupno število opravljenih ur 
študentskega dela v letu 2019 

 13.844 161 13.844 

f) Prostovoljci, neplačani delavci 
(število izvajalcev na dan 3.1.2019) 

0 0 0 0 

 Skupno število prostovoljcev v 
letu 2019 

0 0 0 0 

 Skupno število opravljenih ur 
prostovoljnega dela v letu 2019 

0 0 0 0 

Število vključenih izvajalcev v javna 
dela v letu 2019 

0 0 0 0 

 

Število zaposlenih v muzeju glede na starost  
Navodilo:  vpiše se stanje zaposlenih, ki jih financira MK  na dan 1. 1. 2019 
 

starostni razredi število vseh zaposlenih število zaposlenih - strokovna dejavnost 

          do 29 let 1 1 

od 30 do 39 let 5 5 

od 40 do 49 let 15 10 

od 50 do 59 let 23 18 

nad 60 let 11 8 

SKUPAJ 56 42 

 
Povprečna starost zaposlenih strokovnih delavcev 

 
    52,5 
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D. DOSTOPNOST DO PREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE 
 

Navedite izboljšave za dostopnost do kulturne dediščine gibalno in senzorno oviranim osebam 
v letu 2019: 
Nameščeni so opozorilni trakovi na privzdignjenih površinah (pragi) in dodane klančine, kjer je  višina 
praga večja od 3cm. Na oprijemalih na stopnišču so vgrajeni opozorilni žebljički. Podnapisi so izdelani 
kladno s smernicami (velikosti črk, kontrasti, višina). 
Najvljenim skupinam obiskovalcev, ki težko hodijo in stojijo so na voljo hojice. 
 

 

Evidenca obiskovalcev javnega zavoda v letu 2019 – 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 7.425 873 8.298 0 

izdana brezplačna 
vstopnica odrasli 

0 10.881 1.339 12.220 0 

izdana brezplačna 
vstopnica družina 

0 631 (2.524)1 132 (528)1 763 (3.052)1 0 

plačana vstopnica otroci in 
mladina  

PAVŠAL2 934 2.337 3.271 11.495,70 

plačana vstopnica odrasli 
 

PAVŠAL3 4.294 6.864 11.158 50.814,50 

plačana vstopnica - 
družina 

PAVŠAL4 779 320 1.099 9.985,20 

plačana vstopnica  skupina 
otroci in mladina  

PAVŠAL5 5.705 204 5.909 27.759,60 

plačana vstopnica skupina  
odrasli 

PAVŠAL6 335 734 1.069 5.284,00 

SKUPAJ 

 
32.877 13.199 46.076 105.339,00 

 

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

  656 

 
OPOMBE: 
 

1. Za realno število obiskovalcev je število družinskih vstopnic pomnoženo s 4: 2 odrasla + 2 otroka. 
 

2. Zajete so različne kategorije vstopnic po različnih cenah: klasična vstopnica (4 eur); kombinirana z Metelkovo 
(6 eur); kombinirana s Prirodoslovnim muzejem (3,5 eur); Zlato kitajskih cesarjev (4 eur); Zlato kitajskih cesarjev 
8. februarja (1 eur); URBANA (2 eur). 
 

3. Zajete so različne kategorije vstopnic po različnih cenah: 1. ODRASLI: klasična vstopnica (6 eur); kombinirana 
z Metelkovo (8,5 eur), kombinirana s Prirodoslovnim muzejem (5 eur) Zlato kitajskih cesarjev (8 eur); Zlato 
kitajskih cesarjev 8. februarja (2 eur); 2. UPOKOJENCI: klasična vstopnica (4 eur), kombinirana z Metelkovo (6 
eur), kombinirana s Prirodoslovnim muzejem (3,5 eur); Zlato kitajskih cesarjev (4 eur); Zlato kitajskih cesarjev 8. 
februarja (1 eur); URBANA (3 eur). 
 

4. Zajete so različne kategorije vstopnic po različnih cenah: klasična vstopnica (12 eur); kombinirana z Metelkovo 
(17 eur); kombinirana s Prirodoslovnim muzejem (10 eur); Zlato kitajskih cesarjev (12 eur); Zlato kitajskih cesarjev 
8. februarja (3 eur). 
 

5. Zajete so različne kategorije vstopnic po različnih cenah: klasična vstopnica (4 eur); kombinacija z Metelkovo (6 
eur), kombinacija s Prirodoslovnim muzejem (3,5 eur); ustvarjalna delavnica (5,5 eur); delavnica ob praznovanju 
rojstnega dne (100, 125, 145, 125, 150, 170 eur). 
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6. Zajete so različne kategorije vstopnic po različnih cenah: klasična vstopnica (4 eur); kombinacija z Metelkovo (6 
eur), kombinacija s Prirodoslovnim muzejem (3,5 eur); doplačila za vodenje v slovenskem jeziku (15 eur/skupino); 
doplačila za vodenje v tujem jeziku (20 eur/skupino). 
 

Evidenca obiskovalcev javnega zavoda v letu 2019 – 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 1.028 176 1.204 0 

izdana brezplačna 
vstopnica odrasli 

0 1.764 522 2.286 0 

izdana brezplačna 
vstopnica družina 

0 51 3 54 0 

plačana vstopnica otroci in 
mladina  

PAVŠAL1 103 188 291 1.138 

plačana vstopnica odrasli PAVŠAL2 646 901 1.547 6.695 
 

plačana vstopnica - 
družina 

PAVŠAL3 69 15 84 1.008 

plačana vstopnica  skupina 
otroci in mladina  

PAVŠAL4 147 25 172 688,90 

Plačana vstopnica skupina  
odrasli 

PAVŠAL5 49 51 100 400 

 
SKUPAJ 

 
3.857 

 
1.881 

 
5.738 

 
9.929 

 

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

 
 1.509 

 
OPOMBE: 
 

1. Zajete so različne kategorije vstopnic po različnih cenah: klasična vstopnica (4 eur); kombinirana s Prešernovo 
(6 eur); URBANA (2 eur). 
 

2. Zajete so različne kategorije vstopnic po različnih cenah: 1. ODRASLI: klasična vstopnica (6 eur); kombinirana 
s Prešernovo (8,5 eur); 2. UPOKOJENCI: klasična vstopnica (4 eur), kombinirana s Prešernovo (6 eur); URBANA 
(3 eur). 
 

3. Zajete so različne kategorije vstopnic po različnih cenah: klasična vstopnica (12 eur); kombinirana s 
Prešernovo (17 eur). 
  

4. Zajete so različne kategorije vstopnic po različnih cenah: klasična vstopnica (4 eur); kombinacija s Prešernovo 
(6 eur); ustvarjalna delavnica (5,5 eur); delavnica ob praznovanju rojstnega dne (100, 125, 145, 125, 150, 170 
eur). 
 

5. Zajete so različne kategorije vstopnic po različnih cenah: klasična vstopnica (4 eur); kombinacija s Prešernovo 
(6 eur); doplačila za vodenje v slovenskem jeziku (15 eur/skupino); doplačila za vodenje v tujem jeziku 
(20eur/skupino). 
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Evidenca obiskovalcev javnega zavoda v letu 2019 – 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 

0 568 142 710 0 

izdana brezplačna 
vstopnica odrasli 

0 554 98 652 0 

izdana brezplačna 
vstopnica družina 

0 128 / 128 0 

plačana vstopnica otroci in 
mladina  

3 1.160 441 1.601 4.726,50 

plačana vstopnica odrasli 5 1.852 1.221 3.073 15.101,75 

plačana vstopnica - 
družina 

12 1.408 1.320 2.728 7.989,60 

plačana vstopnica  skupina 
otroci in mladina  

2,50 3.640 346 3.986 9.760,24 

Plačana vstopnica skupina  
odrasli 

4 808 69 877 3.456,40 

 
SKUPAJ 

10.118 3.637 13.755 41.034,49 

 

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

 5.023 

 
 

 

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

7.188 

 
Število uporabnikov digitalnih vsebin na spletni strani muzeja 

69.899 

 
Število zunanjih uporabnikov muzejskega gradiva v dokumentaciji 

907 
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E. DEJAVNOST SPECIALNE KNJIŽNICE ZA KULTURNO DEDIŠČINO 
 
 

Število enot knjižničnega gradiva v specialni 
knjižnici (do 31.12.2019) 

225.957 

Število enot knjižničnega gradiva pridobljenega z 
nakupom v letu 2019 

186 

Število enot knjižničnega gradiva pridobljenega z 
izmenjavo v letu 2019 

515 

SKUPAJ*  
 

957 

Število strokovnih delavcev v knjižnici 5 

Število zunanjih uporabnikov v knjižnici 5.457 

Dostopnost do elektronskih publikacij da 

Površina prostorov, ki so namenjeni specialni 
knjižnici 

719 m² 

Višina sredstev državnega proračuna porabljenih 
za  nakup knjižničnega gradiva 

        15.875   EUR 

* upoštevana so tudi darila 
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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 2019 (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.  
 

 
3. Letni cilji posrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta posrednega 

uporabnika ali v njegovem letnem programu dela  - kratek povzetek letnih ciljev iz programa 
dela  

 

ZBIRNI OBRAZEC ENOT  I. SKLOPA  
 

Načrtovano 
število  

Načrtovano število inventariziranih predmetov 3.100 

Načrtovano število  na novo predstavljenih inventariziranih predmetov na 
spletni strani muzeja s fotografijo in opisom  

715 

Načrtovano število konserviranih predmetov 1.039 

Načrtovano število restavriranih predmetov 393 
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Proučevanje in 
interpretacija 
premične kulturne 
dediščine ter 
sodelovanje z 
znanstveno 
izobraževalnimi 
ustanovami doma in 
v tujini 

Grafični kabinet: 
Vedute slovenskih krajev 

        Izseki iz zgodovine NMS 
 
Numizmatični kabinet 

Mednarodni numizmatični simpozij Coin hoards in southeastern Europe 
        Muzejska zbirka NLB d.d. 

Srečanje berlinskega in Numizmatičnega kabineta NMS 
Redno sodelovanje med NK NMS in Arheološkim muzejem Zagreb 
Letna konferenca European Coin Fund Network and NOMISMA 
Redno sodelovanje med NK NMS in Arheološkim muzejem Makedonije 
Organizacija 9. mednarodnega numizmatičnega kongresa 

        Obisk numizmatičnega kabineta v Kraljevi bibilioteki v Bruslju 
 
Oddelek za arheologijo 

Kamna Gorica – oddaja v objavo končnega izkopavalnega poročila 
Prve zgodbe s stičišča svetov 
Lesene pasti z Barja 
Obisk Inštituta za kulturno zgodovino antike, Avstrijska akademija znanosti 
Experimantal Archaeology Conference 11 
Mednarodna okrogla miza Produzioni artigianali in area Adriatica 
Konferenca ROMEC 
Konferenca  Archaeometallurgy in Europe V 
Topografija Akvinkuma 
International Medieval Congress 
 

Oddelek za zgodovino in uporabno umetnost 
Koptske tkanine iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije 
Revizija zbirke orožja NMS, naravoslovne analize 
Raziskave zgodovine železarstva 
Kitajski izvozni porcelan na Zahodu  
Slovenska majolika 
Vloga in pomen nacionalnih muzejev v Sloveniji in Srednji Evropi 
Iz preteklosti v prihodnost 
Egypt and Austria 
Obisk Museo d'antichita J.J. Winckelmann 
The Wallace Collection- strokovno sodelovanje na področju orožja  
Evalvacija japonskih mečev 
150 Years of Suez Canal 
 

Oddelek za konservuranje in restavriranje 
Naravoslovne preiskave barvnih plasti 
Naravoslovne preiskave lesnih vrst, dendrokronologija 
Uvajanje novih konservatorsko-restavratorskih tehnik za kovino 
Naravoslovne raziskave organskih materialov –stratigrafija, FTIR in Raman 
Naravoslovne raziskave kovinskih predmetov (XRF-EDS in rentgenska 
radiografija) 
Preučevanje barvnih nanosov na kovinski podlagi in njihov pomen za preventivno 
konserviranje 
COST Action CA16215 
Aljažev stolp na Triglavu 
Udeležba na strokovni ekskurziji Sekcije za konservatorstvo in restavratorstvo 
APACHE Kick-off Meeting 
Konferenca Conservation and restoration in underwater archaeology: experiences, 
methods and new discoveries 
        

Knjižica        
Vitrina meseca 
 

Muzeologija 
Generalna konferenca ICOM KYOTO 2019 
Delavnica Museum ohne Schliesszeiten 
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ZBIRNI OBRAZEC ZA II. SKLOP ZBIRNI OBRAZEC ZA II. 
SKLOP SKUPAJ Z 
RAZSTAVNO OPREMO 

Predvidena višina  financiranja (v EUR) Predvidena višina  
financiranja (v EUR) 

1. Projekt razstava 
 

MK drugi viri 
(z 

opremo) 

skupaj 
(brez 

opreme) 

oprema skupaj z 
opremo 

1. Prve zgodbe s stičišča svetov 
(Najstarejše zgodbe s stičišča svetov) 

24.000 151.315 103.915 71.400 175.315 

2. Koptske tkanine iz zbirke NMS 10.000 30.720 38.043 2.677 40.720 

3. Ko zapoje kovina: tisočletja metalurgije 
na Slovenskem 

8.000 63.210 71.210  71.210 

4. Zakladi slovenske ustvarjalnosti 
(gostovanje v LR Kitajski) 

20.000 17.786 37.786 0 37.786 

SKUPAJ  
 

62.000 263.031 250.954 74.077 325.031 

Stalna razstava  
na Blejskem otoku 

40.000  
40.430 

80.430  80.430 

SKUPAJ 1. 
 

102.000 303.461 331.384 74.077 405.461 

      

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

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74.077 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

431.544 

1. Argo 65/1, 2 12.160  12.160 

3. 2. Zbirka pečatov v NMS (Viri XV) 3.000 3.700 6.700 

4. 3. Promocijski drobni tiski NMS 3.500 3.723 7.223 

SKUPAJ 2. 18.660 7.423 26.083 

 
SKUPAJ 1. + 2.  

 
120.660 

 
310.884 

 
357.467 

      

3. Projekti v nepremičnih spomenikih, ki jih 
ima muzej v upravljanju (dislocirane enote) 

     

1. Kiki Klimt:  
Fantazijski portreti belih vrtnic 

 5.080 5.080  5.080 

SKUPAJ 3.  5.080 5.080  5.080 

 
SKUPAJ 1.+2.+3. 

 
120.660 

 
315.964 

 
362.547 

 
74.077 

 
436.624 

 
 
 

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. 62100-43/2018/6 03-01-2019 Odločba za izvedbo programa dela za l. 2019; 
- MK št. 62100-43/2018/8 30-01-2019 Odločba za izvedbo programa SPDM; 
- MK št. 62100-43/2018/22 05-04-2019 Odločba za izvedbo programa dela za l. 2019: 

stroški dela, investicijsko vzdrževanje in 
nakup opreme; 

- MK št. 62100-43/2018/37 23-05-2019 Odločba za izvedbo programa dela za l. 2019: 
projekt digitalizaije. 
 
 

           
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 presegli vse 
predvidene količine tega sklopa. Presegli smo število inventariziranih predmetov (indeks 142), 
glede na program dela pa smo veliko več predmetov tudi restavrirali (indeks 146) in konservirali 
(indeks 104, preventivno 224) več, kot je bilo načrtovano. 
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Velik pomen ima za NMS tudi temeljno raziskovalno delo. Strokovni delavci so opravili vse 
predvidene raziskave in študijske obiske (razen enega, ko strokovno srečanje v tujini ni bilo 
pripravljeno) 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. 
 
Pri II. sklopu aktivnosti, je bilo težišče na nadaljevanju posodabljanja oziroma novi stalni razstavi 
Najstarejše zgodbe s stičišča svetov, pripravili pa smo tudi večje občasne razstavne projekte:  

- prvič smo v Ljubljani pripravili celovito razstavo koptskih tkanin iz naše zbirke. S tem 
povezane raziskave so razkrile, da gre za zbirko evropskega pomena; 

- dolgoletno plodno sodelovanje z Oddelkom za materiale in metalurgijo NTF smo 
nadgradili z veliko priložnosto razstavo Ko zapoje kovina in jo posvetili 100-letnici 
Univerze v Ljubljani. Z razstavo smo v muzej pritegnili strokovno in laično javnost, ki sicer 
ne sodi med naše redne obikovalce;  

- zaključili smo s pripravo stalne razstave na Blejskem otoku, ki pa bo odprta v letu 2020, 
ko bodo zaključena prenovitvena dela na objektu; 

- velik zalogaj je bila za muzej priprava lastne razstave Spomeniki slovenske ustvarjalnosti 
na Kitajskem, tako z vidika izbora in prolagoditev vsebine za spcifične potrebe kitajske 
muzejske javnosti, kot organizacije. 

 
V letu 2019 je NMS promoviral 179 prireditev. 132 prireditev smo izvedli in promovirali sami, pri 
47 pa smo sodelovali z drugimi soorganizatorji  
 
Natisnili smo 44 drobnih tiskovin (zloženk, letakov, vabil, plakatov …), od tega 13 ponatisov, v 
skupni nakladi 53.761 izvodov. Vse pomembnejše postaja obveščanje prek spletnih 
napovednikov kulturnega dogajanja (Napovednik.com, Prireditve.rtvslo.si, Kulturnik.si idr.) in 
družbenih omrežij (Facebook, Instagram). Pridobili smo subvencijo Google Grants za letno 
korporativno oglaševanje NMS na Googlu.  
 
V bogatem javnem programu muzeja smo največ pozornosti namenili promociji velikih občasnih 
razstav in bogatemu obrazstavnemu programu. Samo ob razstavi Zlato kitajskih cesarjev smo 
priredili 38 javnih vodstev (z dvema izjemama so bila vsa razprodana) in 5 predavanj zunanjih 
strokovnjakov.  
Razprodani so bili tudi vsi termini družinske dogodivščine Noč ima svojo moč: z lučkami po 
muzeju.  
Na posebni novinarski konferenci in s sprotnimi sporočili za javnost smo zelo uspešno opozorili 
na dva razstavna projekta NMS na Kitajskem: Delimo skupno prihodnost v Pekingu in Zakladi 
slovenske ustvarjalnosti v Xi'anu. 
Med prireditvami na gradu Snežnik poudarjamo razstavo NMS v sodelovanju s Kiki Klimt Velika 
bela vrtnica, s katero smo obeležili 10. obletnico vrnitve velike bele vrtnice na vrtove gradu 
Snežnik. Praznik snežniške vrtnice smo pospremili tudi s promocijsko prireditvijo in strokovnimi 
predavanji.  
Telopi na TV Slovenija kot tudi oglaševanje na digitalnih displejih podjetja Europlakat v središču 
Ljubljane se vedno znova izkažejo za zelo odmevno in dobro sprejeto, ob vsakokratni akciji obisk 
muzeja poskoči.  
28. junija 2019 je NMS objavil novo spletno stran. Nova spletna podoba NMS omogoča ne le 
informiranje, temveč tudi doživetje muzeja, ki naj bo obiskovalcem prijetno in poučno tudi ob 
spletnem obisku; še poseben poudarek je posvečen kakovostnim fotografijam in splošnemu 
vizualnemu vtisu. Med na novo objavljenimi spletnimi vsebinami naj omenimo rubriko Virtualne 
razstave, kjer so zbrane vse 3D vizualizacije preteklih razstav NMS, kolikor jih je bilo posnetih. 
Dodani so tudi 3D sprehodi po muzejskih lokacijah. Izjemne dopolnitve je bil deležen tudi zavihek 
Izobraževanje, rubrika Šole. Ob splošnih informacijah je objavljeno dodatno gradivo za vzgojitelje, 
učitelje in profesorje; dodane so tudi fotogalerije (s pridobljenimi dovoljenji za objavo). Vseh tako 
urejenih objavljenih vsebin za šolske skupine je kar 63. Vključitev digitaliziranih pedagoških 
vsebin je bila omogočena z namenskimi sredstvi Ministrstva za kulturo. 
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Grafični prikaz večjih sklopov vsebin, ki so najbolj odmevale v medijih:  
 

 
 

 
 
Med razstavami je bilo največ medijske pozornosti namenjene gostovanju Narodnega muzeja 
Slovenije na Kitajskem – kar 6,3 % vseh objav. Veliko število objav v skupnem merilu so zabeležile 
tudi razstave, ki smo jih odprli ob koncu leta: občasni razstavi Koptske tkanine iz zbirke Narodnega 
muzeja Slovenije (4,1 % vseh objav) in Ko zapoje kovina. Tisočletja metalurgije na Slovenskem (3 % 
vseh objav) ter zaključni del stalne arheološke razstave Najstarejše zgodbe s stičišča svetov (3,7 % 
vseh objav). 
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5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela (po 
potrebi); 
 
Pri izvajanju programa dela nismo zaznali nedopustnih ali nepričakovanih posledic. 

 
 
6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila 

preteklega leta ali več preteklih let – za tiste kategorije, katerih načrtovanje in uresničevanje 
spremljamo vsako leto in po isti metodiki; 
 
Primerjava nekaterih segmentov opravljenega strokovnega dela v primerjavi z leti poprej 
prikazuje naslednja tabela. Poleg absolutnih vrednosti, so zanimive tudi primerjave indeksov 
gibanja, ki jih komentiramo: 

 

 

število 
 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

  
15/16 

 
16/17 

 
17/18 

 
18/19 

inventariziranih 
predmetov  

2.867 1.415 2.557 5.013 4.396  49 180 196 88 

evidentiranje 
(akcesija) 

4.923 5.099 1.675 2.298 1.432  104 33 137 62 

rač. dokumen.  
muzealij 

2.925 5.584 5.989 9.417 6.629  191 107 157 70 

kons.-rest. 
predmetov 

1.507 1.410 1.810 3.307 2.495  94 128 182 75 

 
INVENTARIZIRANJE in EVIDENTIRANJE 
Kustosi NMS so v letu 2018 krepko presegli načrtovani obseg inventariziranja predmetov 
(196), zato je razumljivo, da se je rast umirila. Glede na leto poprej je sicer negativna (88), a 
glede povprečje prejšnjih let (2.280) je indeks povečanja 193. Rezultat ima več vzrokov, 
padec glede na leto 2018 zagotovo v izpadu administrativno-tehnične pomoči oseb, 
zaposlenih preko programa javnih del. Rezultate evidentiranja je težko načrtovati in število 
predmetov ne edino merilo pri odkrivanju novih predmetov premične kulturne dediščine. 
 
KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE 
V primerjavi s prejšnjimi leti se je število konserviranih in restavriranih predmetov sicer 
zmanjšalo (indeks 75) a v primerjavi z načrtovanim je bilo opravljenega več – konserviranje 
indeks 104, primarno konserviranje 224, restavriranje 146. Na obseg konserviranih predmetov 
zagotovo vpliva tudi večje število (49) izdelanih muzejskih kopij za razstave (indeks 306).  
 
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 in se iz leta v leto povečuje.  
 
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 2019 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 se je v letu 2019 povečal (indeks 111), je pa ponovno upadla izposoja v knjižnici in 
čitalnici (indeks 85). Prav zato uvajamo nov podatek, namreč izposojo e-gradiva. Če slednja 
podatka združima vidimo, da je izposoja v letu 2019 praktična enaka kakor v letu 2018.  
 
V inventarno knjigo knjižnice je bilo vključenih  957 enot knjižnega gradiva in sicer 704  
monografije, 245 naslovov periodike in 8 enot digitaliziranega gradiva. Večina knjig je bila 
pridobljena z zamenjavo 515, darov je bilo 209. Nakupa je bilo več kot v preteklih letih (161), 
skupaj je bilo pridobljeni 35% publikacij več kot je bilo načrtovanih. 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. 
 
Nadaljevalo se je delo, povezano z vzajemno knjižnično bazo COBISS, kamor  smo prispevali 
1.841 novih zapisov (1.053 za monografije, 47 za serijske publikacije (654 zvezkov), 134 za 
članke in izvedena dela). 
 
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 
ustrezno zaščiteno, zanj je bilo narejenih 16 map, 85 ovitkov, očiščenih in restavriranih je bilo 
12 knjig in 6 vezav. Ovrednotenih je bilo 23.569 enot, za kar si zaposleni ponovno zaslužijo 
posebno pohvalo. 

 
Knjižnica redno pripravlja zelo priljubljene manjše tematske razstave, v katerih je knjižnično 
gradivo ilustrirano s predmeti, ki jih prispevajo drugi oddelki NMS. V letu 2019 so bile tako 
predstavljene naslednje teme: 
 

- Bogu v čast, ljudem na pomoč!; januar (B. Rogač) 
- Plišasti medvedek ali lepa punčka?; februar (U. Pajk), 
- Cirkus je prišel v mesto; marec (B. Rogač), 
- Od jutranje do večerne molitve; april (M. Hreščak), 
- Leonardo da Vinci; maj (U. Pajk), 
- Ignacij Knoblehar (1819-1858) : misijonar in raziskovalec Belega Nila; junij (U. Vimer 

Kovaček), 
- 100 let Univerze v Ljubljani; julij (M. Hreščak) 
- Lepi pozdravi iz Slovenije; avgust (M. Hreščak, U. Pajk) 
- Karte na mizo!; september (B. Rogač) 
- Črno zlato ali vražji napitek!?; oktober (U. Pajk) 
- Ročno knjigoveštvo – pozabljena veščina?; november (M. Hreščak, I. Močevnik). 

 
Knjižničarji so tudi dejavnos sodelovali pri pripravi besedil za razstave in publikacije NMS, kot 
pisci ali uredniki.   
 

 
 
 

 
 

2016 
 

2017 
 
2018 

 
2019 

 
15/16 

 
16/17 

 
17/18 

 
18/19 

akcesija 1.411 1.147 1.043 957 135 81 91 92 

zapisi v 
COBISS 

 
641 

 
812 

 
838 

 
1.207 

 
105 

 
127 

 
103 

 
144 

revizija 3.871 2.376 20.120 23.561 65 61 874 117 

obisk 5.529 5.427 4.907 5.457 98 98 90 111 

izposoja   
e-izpos. 
SKUPAJ 

27.950 27.476 22.676 19.213 
3.341 

22.554 

91 98 83 85 
 

99 
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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 uspešno leto (indeks 103). Zanj so bile značilne 
razstave, ki smo jih pripravili na podlagi dolgoletnega študija in tudi v sodelovanju z drugimi 
domačimi in tujimi institucijami. To velja še posebej za gostujočo razstavo na Prešernovi Roma 
Aeterna, katero nam je posredovalo veleposlaništvo republike Italije v Ljubljani. Ni pa ta razstava 
dosegla enakega odziva kakor prestižna razstava Zlato kitajskih cesarjev, ki je zaznamovala 
sezono 2018. Osrednja priložnostna razstava Ko zapoje kovina je obeležila 100-letnico Univerze v 
Ljubljani in je billa odprta v začetku decembra kot del praznovanja Univerze.Tudi odprtje novega 
poglavja stalne arheološke razstave Najstarejše zgodbe s stičišča svetov je bilo zaradi zahtevnosti 
projekta šele ob koncu leta in se bo obisk beleželi šele v naslednjem letu. Zato je obisk razstav na 
Prešernovi v letu 2019 manjši (92) kakor leto poprej. 
 
Obisk na Metelkovi je ostal malodane enak in za to lokacijo je še posebno pomembno, da dodatne 
obiskovalce pritegnejo le izjemno atraktivni muzejski projekti, kot sta bila na primer Vitez, dama in 
zmaj ali Mumija in krokodil in jih je treba pripraviti že za prvo polovico leta.   
 
Beležimo pa nadaljevanje rasti obiska pedagoških (123) in andragoških (104) programov, kar je 
rezultat trdega dela zaposlenih v pedagoški službi. 
 
Velik obisk smo ponovno zabeležili na Blejskem gradu (103), kjer pa se rast umirja, saj je 
obiskanost v vrhuncu sezone dosegla mejo zmogljivosti in so že sprejeti ukrepi, da se v konicah 
obisk omejili.  
 
Z letom 2019 za grad Snežnik spremljamo zgolj obisk gostov v gradu, saj se je festival Plavajoči 
grad preselil na obalo oziroma se seli po različnih lokacijah na Primorskem. Pomemben je podatek, 
da se obisk gradu Snežnik ves čas zmerno povečuje, za leto 2019 je indeks rasti 103.  

 
 

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 2019. 

 2015 
 
2016 

 
2017 2018 

 
2019 

 
15/16 

 
16/17 

 
17/18 

 
18/19 

 
Prešernova 29.004 

 
33.122 

 
38.608 50.522 

 
46.732 

 
114 121 

 
131 

 
92 

 
Metelkova 7.858 

 
7.634 

 
10.441 7.303 

 
7.247 

 
97 137 

 
70 

 
99 

Andragoška 
dejav. 2.041 

 
1.786 

 
770 3.991 

 
4.170 

 
88 155 

 
144 

 
104 

Pedagoška 
dejav. 6.859 

 
8.026 

 
8.403 10.078 

 
  12.379 

 
117 105 

 
120 

 
123 

 
Skupaj 45.762 

 
50.568 

 
62.941 71.894 

 
70.528 

 
111 124 

 
114 

 
98 

Grad 
Snežnik 

 
12.636 

 
12.995 

 
13.109 13.298 

 
13.755 

 
102 101 

 
101 

 
103 

Blejski grad 364.609 
 

440.722 
 

559.040 566.360 
 

583.727 
 

121 127 
 

101 

 
103 

Skupaj 
brez Bleda 58.398 

 
63.563 

 
76.050 85.192 

 
84.283 

 
108 119 

 
112 

 
99 

 z Bledom 423.007 504.285 

 
635.090 651.552 

 
668.010 

 
119 126 

 
103 

 
103 
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PRIMERJAVA REALIZACIJA 2019/REALIZACIJA 2018 
 
PRIHODKI          103,93 
 

Prihodki za izvajanje javne službe      103,46 
 
PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC    100,83 
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA   103,83 
 
 Ministrstvo za kulturo      101,41 
 

Druga ministrstva      112,05 
Pri prihodkih z drugih minstrstev beležimo rast na plačah raziskovalcev, zaposlenih na programih (116,47), 
povečala so se tudi sredstva za izdatke za blago in storitve (109,99). Upad je velik pri projektnih sredstvih 
36,03), ki pa med leti praviloma nihajo in nominalno niso visoka (219,59 EUR)  

   
   Drugi prihodki iz državnega proračuna                  9,85   
Muzej v letu 2019 ni izvajal programa javnih del, v letu 2018 pa bilo iz tega programa sofinancirano plačilo 
dela 5 zaposlenih. 

 
  DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE 111,18 
   Prihodki od najemnin, zakupnin in premoženja       13,54  
Indeks je nizek, ker je zanimanja za plačljivo uporabo prostora vse manjše, pred vsem pa zaradi spremenjenega 

načina knjiženja.    
   Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe  114,09 
    vstopnine      116,07 
višji prihodek je rezultat povečanega obiska in cene vstopnice za Blejski grad 

    prodaja publikacij, vezanih na dejavnost     86,32 
trend upadanja nakupa strokovne literature je prisoten že več let, nadomeščajo jo novi mediji 

    kotizacije za seminarje in strokovna srečanja       8,34 
v letu 2019 nismo organizirali srečanj s kotizacijo 

    arheološke raziskave, kons. in restavratorska dela          130,38 
prihodek se je povečal zaradi zunanjih naročil (Lek d.d., Dolenjski muzej) 

    prodaja muzejskih spominkov    201,49 
je posledica povečanega obiska tujih obiskovalcev 

    oddaja prostorov in opreme kulturnim izvajalcem              32,32 
Tudi pri kultunih izvajalcih zanimanje za plačljivi najem upada. 

    drugi tekoči prihodki     210,29 
Povečala se je prodaja naročenih poštnih znamk. 

   Ostala prejeta sredstva iz proračuna eu    206,50 
Dinamika izplačil po zahtevkih je določena v pogodbah in vezana na potrjevanje vmesnih in končnih poročil, 
na kar posamezni partner ne mor vplivati. V letu 2019 je bila za NMS ugodna. 

 
  Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu    111,49  
    razglednice        87,90 
Prodaja pada, ker so jo nadomestili sebki, a že prej ta prihodek ni bil velik (razlika z letom 2018 je 13 EUR). 
Nominalno se je vidno povečal čisti prihodek komisijske prodaje (108,59), nominalno za 19.311 EUR. 

 
 
ODHODKI         108,69 
 
 Odhodki za izvajanje javne službe     108,55 
 

PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DR. ZDATKI ZAPOSLENIM   102,73 
 
 Zaposleni, ki jih financira Ministrstvo za kulturo    105,34 
   Ostala povračila in nadomestila      87,50 
Daljših bolniških odsotnosti in nege družinskih članov je bilo manj kakor leto poprej. 

   Sredstva za delovno uspešnost      87,58 
Sredstva so bila v letu 2018 dokaj visoka (indeks 18/17 je bil 124,87), tako, da so se v letu 2019 približala 
prejšnji višini. 
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   Drugi izdatki - odpravnine, jubilejne nagrade      6,53 
V letu 2019 ni bilo upokojitev. 
 

  Zaposleni, ki so financirani iz drugih virov                 100,82 
   Regres za letni dopust       56,96 
Je bil izplačan skladno s predpisi. 

   Povračila in nadomestila      81,11 
Na ta izplačila muzej ne more vplivati, je pa pozitivno, da so manjša od pričakovanih.  

   Sredstva za delovno uspešnost    184,73 
Vodja in sodelavci na projektu in programih ARSS. 

   Sredstva za nadurno delo    433,29 
Nadurno delo je bilo opravljeno za zunanja pogodbena naročila (Lek d.d., Dolenjski muzej). 

   Skupaj drugi osebni prejemki      74,10 
Skupni indeks je nizek zaradi že predstavljenih nizkih indeksov za Regres (56,96)  in Povračila in nadomestila 
(81,11).  
 
 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE  115,82 
  Splošni stroški delovanja      121,57 

Programski materialni stroški      113,88 
  Stroški za projekte (iz drugih virov)       90,52 
    
C.1. Splošni stroški delovanja       121,57 

Pisarniški in splošni material in storitve      136,84 
  čistilni material in storitve      151,19 
Povečanje je posledica večje porabe materiala zaradi večjega obiska in dodatnih del (čiščenje stekel in 
zunanjega lapidarija).  

  storitve varovanja zgradb in prostorov    121,78 
Posledica dodatnega fizičnega varovanja razstave Zlato kitajskih cesarjev. 
Splošni stroški so večji tudi zaradi plačila revizorksih storitev. 

 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije     97,47 
  voda in komunalne storitve, odvoz smeti   116,52 
Dodaten strošek je bil obrezovanje in snanacija dreves (Prešernova). 

 Prevozni stroški in storitve      127,50 
Vzdrževanje, popravila in nabava nadomestnih delov se povečujejo s sarostjo vozil.  
 Tekoče vzdrževanje       176,22 
  poslovnih in drugih objektov     195,48 
Zaradi bolniške odsotnosti sodelavce je bo treba najemati zunanje izvajalce. 

  zavarovalne premije      111,96 
Pogoj za izvedbo gostujočih razstav. 

  drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje              4.602,40 

Strošek varovanega transporta razstave NMS na Kitajsko (v višini 7.686 EUR). 

 Najemnine in zakupnine        83,15 
  najem računalniške in programske opreme   191,58 
Strošek se je poveča zaradi stroškov zunanje platforme za delovanje spletne strani 

  druge najemnine, zakupnine in licenčnine     21,06 
Strošek je manjši, ker je izpadla najemnina dodatne sistema varovanja. 

 
C.2. Programski materialni stroški                             116,62 
I. sklop         108,18 

Pisarniški in splošni material in storitve     110,57 
 pisarniški material in storitve     149,06 

Stroški se povečujejo zaradi dodatnega dela na promociji in trženju muzeja.  

 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura   128,47 
Povečan je bil nakup strokovne literature v Knjižnici (135).  

Posebni material in storitve      102,00 
 uniforma in službena obleka     188,80 

V letu 2019 smo obnovili zaščitna oblačila (halje) in trensko delovno oubtev. 

 zdravniški pregledi zaposlenih     42,94  
Naročamo jih ob prvih zaposlitvah in ciklično na 5 let, manjši strošek je posledica obojega. 

  oprema za arhivsko gradivo     123,16 
Strošek je posledica urejanja muzejskega arhiva. 
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laboratorijski materiali        65,72 
  drobno orodje in naprave     358,88 

Izdatka sta povezana. V letu 2019 je bilo nabaljenega več laboratorijskega materiala (119), v tem letu pa je bil 
poudarek na posodobitvi drobnega orodja in naprav, tudi zaradi okvar zaradi iztrošenosti. 

 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   117,00 
  Telefon, teleks, faks, e-pošta     114,54 
Povečalo se je oglaševanje, tudi v novih medijih in s tem so se povačli stroški. 

  Poštnina in kurirske storitve     119,38 
Strošek je večji zaradi pošiljke katalogov Zlato kitajskih cesarjev in pomembne korespondence s kurirsko pošto na 

Kitajsko. 

 Prevozni stroški in storitve       145,00 
  goriva in maziva za prevozna sredstva     144,68 
Večji strošek je posledica višjih cen, pa tudi večjega števila službenih poti (pregled depojskih prostorov SPDM). 

 Izdatki za službeno potovanje       178,00 
  dnevnice za službena potovanja v državi in tujini   145,54 
  hotelske in restavracijske storitve v državi in tujini   269,99 
  stroški prevoza v državi in tujini      168,08 
  drugi izdatki          84,10 
 Tekoče vzdrževanje       106,00 

Drugi operativni odhodki      116,00    
 plačila avtorskih honorarjev (zunanji)                155,70 

Bilo je veliko potreb po prevodih (spletno oglaševanje) in sodelovanju z zunanjimi avtorji. Nov strošek pa so 
tudi izvajalci izobraževanj za strokovni izpit (v organizaciji SPDM  

  sejnine in pripadajoča povračila stroškov   110,94 
Večje število sej in prejemnikov sejnine.      

  izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih   125,63 
V letu 2019 so se zaposleni udeležili več strokovnih usposabljanj in seminarjev kakor leto poprej, ko je bilo 
udeležb malo (68,99). 

  stroški konferenc, seminarjev in simpozijev   131,40 
Veliko je bilo načrtovanih aktivnih udeležb v tujini, od katerih stroške delno pokriva tudi ARRS. 

  sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo  202,38 
NMS je bil tožena stranka na Delovnem in socialnem sodišču. Stroški so bili delno povrnjeni v letu 20  

  članarine         49,29 
  stroški plačilnega prometa     133,56 

plačila bančnih storitev                    88,07 
Veliko naročanja se je preneslo na splet, kjer se plačuje s pomočjo bančne kartice, banke pa za to 
obračunavajo provizijo.  

II. sklop            113,86 
Pisarniški in splošni material in storitve       69,77 
 založniške in tiskarske storitve       63,76 
 stroški prevajalskih storitev       74,53 

  stroški za reprezentanco                   27,03 
gre za področje, kjer so bili možni prihranki, pred vsem zaradi skrbno izbranih izvajalcev. 

Posebni material in storitve       142,06 
Zaradi obsega del in zdravstvenih omejitev zaposlenih moramo pri postavljanju razstav najemati zunanje 
izvajalce. 

 Prevozni stroški in storitve       949,77 
  najem vozil in selitveni stroški      949,77 
V letu 2019 smo gostili razstavo iz Italije, pretežni delež povečanja pa je posledica gostovanja razstave NMS 
na Kitajskem, kjer smo po pogodbi o zamenjavi recipročno krili strošek prevoza s certificiranim izvajalcem. 
Selitveni strošek je večji, ker selitev muzejskega gradiva ne opravljamo več s pomočjo študentov. 

 Drugi operativni odhodki      180,03 
  plačila avtorskih honorarjev (zunanji)    385,29 
Pri razstavnih projektih je v razliko s prejšnjim letom sodelovalo večje število zunanih strokovnjakov. 
Nominalna razlika je 11.306 EUR. 

  plačilo za delo preko študentskega servisa       8,60 
Delo študentov smo zmanjšali, posledično je zato večji strošek selitev gradiva.  

  
C.3. Za projekte (financirani iz drugih virov)        90,52              
 Pisarniški in splošni material in storitve      108,95 
 Posebni material in storitve        58,51 
 Izdatki za službeno potovanje      124,34 
 Drugi operativni odhodki        40,66 
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Sredstva so skrbno načrtovana in razporejena že ob prijavi, razporejajo jih vodje posameznih projektov, 
odhodki pa so odvisni tudi od prioritet, ki se razvijejo ob raziskovalnem delu (npr. sodelovanje na mednarodnih 
srečanjih).  
 

INVESTICIJSKI ODHODKI       120,24 
Povečanje je posledica adaptacije sanitarnih prostorov v NMS Prešernova (nominalno za 65.564 EUR. 
   

 
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev    111,65 
 

 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DR. IZDATKI ZAPOSLENIM 105,94  
 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     122,13 
   
 Posebni material in storitve      157,22 
Odhodki so se povečali zaradi povečanja obsega poslovanja (indeks 111,49). Razlika nastaja zaradi zaloge 
neprodanih izdelkov. 

   
    
Nominalna razlika med prihodki in odhodki za celotno poslovanje znaša  +14.397 EUR. 
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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 20.11. 2019. 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  

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 

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  

b) na pretežnem delu poslovanja,   

c) na posameznih področjih poslovanja,    

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

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   
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2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi 
(predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,   

b) na pretežnem delu poslovanja,  x  

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  

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  

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,   

b) na pretežnem delu poslovanja,  x  

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 2019 (leto, na katerega se Izjava nanaša)  smo na področju notranjega nadzora izvedli naslednje 
pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave): 

V zadnji četrtini leti je zunanja družba za notranjo revizijo in poslovno svetovanje izvedla revizijo finanačnega 
poslovanja za leti 2017 in 2018. V izdanih revizijskih poročilih so vključene ugotovitve in z njimi povezana priporočila, 
od katerih je nekatera muzej začel izvajati takoj, ko je bil na to opozorjen, to je že v letu 2019. Sprejet je bil tudi 
dogovor o redni vsakoletni notranji reviziji, za kar je bila podpisana revizijska listina z opredeljenimi vsebinami tudi za 
leto 2020 in 20121.  
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.  
Za leto 2020 je pomembno tudi tesno sodelovanje z Arhivom Slovenije (dr. Matreja Jeraj), s pomočjo katerega smo 
začeli s sitematičnim urejanjem arhiva NMS, pri čemer so sodelovali vsi oddelki, ki hranijo dokumentarno gradivo. 
Pripravljeno je Pisno strokovno navodilo za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva, ki ga mora zdaj 
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potrditi komisija Arhiva Slovenije. 
Skladno z Uredbo EU o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov smo 
pripravili dodaten dokument Evidenco dejavnosti obdelave. 

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 oziroma sodobnejših naprav za tehnično varovanje, 

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

 redna usmerjena zunanja finančna revizija po vsebinskih sklopih. 

 

 mag. Barbara Ravnik  

Podpis: 

Datum podpisa odgovorne osebe: 

 11. 2. 2020 

 
 
8. 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, zamujamo le z izidom publikacije ARGO 62/2. 

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

gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora in 
podobno. 
 
Leto 2019 se odlikuje po gostovanjih NMS na Kitajskem. Eden od pomembnih vidikov naše 
samostojne razstave v Xi'anu je bila vsekakor promocija Slovenije kot turistične destinacije. 
Temu je bil prilagojen tako koncept razstave kot spremljevalni program, ki smo ga oblikovali 
skupaj z gostitelji. Po odzivu obiskovalcev je bil namen vsekakor dosežen, saj Slovenije 
večina od njih pred obiskov razstave ni poznala, je pa mariskateri poudaril, da nas bo obiskal. 
V povezavi s turizmom izpostavljamo izobraževanja, ki jih pripravljamo 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.  
Tudi v letu 2019 se je povečal obisk tujih turistov, ki smo jim ponovno stopili naproti s 
podaljšanim odpiralnim časom v poletni sezoni 82x tedensko od 8. do 22. ure). Vzporedno z 
rastjo obiska raste tudi promet v muzejski trgovini, kjer je politika izbire artiklov muzeja 
naklonjena lokalnim izdelovalcem promocijskih izdelkov in turističnih spominkov.  
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10. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in  investicijskih vlaganj.  
 

V letu 2019 smo nadaljevali z začetimi organizacijskimi spremembami pri zaposlitvah v nižjih 
tarifnih skupinah za dela, ki smo jih do izdelave natančnih ekonomskih izračunov prepustili 
zunanjim izvajalcem (varovanje, čiščenje). Strokovni sodelavci so zapolnili vrzel na področju 
dela z obiskovalci, promocije, pedagoških in tržnih dejavnosti. Za določen čas smo zaposlili 
arhivista, ki skladno z zakonskimi zahtevami v sodelovanju z Arhivom Slovenije pripravlja 
interne akte in usklajuje s tem povezano delo po vseh oddelkih in službah muzeja.  
 

Opazna menjava generacij zaposlenih se je v letu 2018 zaključila in so v matičnih oddelkih 
spremembe povezane le s projektnimi zaposlitvami, ki so financirene iz evropskih sredstev ali 
drugih ministrstev. 

Kot pomembno želimo izpostaviti, da smo s sredstvi Minstrstva za kulturo temeljito prenovili 
sanitarije za invalide in toaletne prostore (sanitarije in garderobo) v kleti palače na Prešernovi. 

 
                                                                                                         Podpis direktorice in žig: 
 
 
                                                                    
 
 

V Ljubljani, dne 20. 2. 2020 
 
 
 
 
 
 


