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LETNO POROČILO 2020 
 

Poslovno poročilo -  državni muzeji 
Prosimo, da k temu poročilu ne dodajate prilog.   
 

1. Splošni del 
 
Predstavitev javnega zavoda 
 

Naziv muzeja: NARODNI MUZEJ SLOVENIJE 

Naslov: Prešernova 20, 1000 Ljubljana 

Direktor: dr. Pavel Car 

Mobilni telefon direktorja: 041 745 462 

 

Opis sedanjega položaja  

Narodni muzej Slovenije je javni zavod, ki ga je ustanovila 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 v muzejski stavbi na Prešernovi 20 v Ljubljani. Konec 
leta 2007 je bila zaključena prenova ene od šestih vojašnic na sedanji Muzejski ploščadi Metelkova in 
tam je NMS jeseni 2008 odprl ogledne depoje za zgodovinske, umetnostne in zbirke uporabne 
umetnosti ter hkrati pridobil dodatne razstavne površine za občasne razstave. V letu 2015 je NMS 
dobil v eni od stavb Parka vojaške zgodovine iz Pivke depojski prostor za specifične zbirke muzeja. V 
upravljanju ima od junija 2008 grad Snežnik. Na Blejskem gradu je v letu 2008 postavil novo stalno 
razstavo o zgodovini gradu in širšega prostora. Na Hrušici ima NMS v prostorih »stare pošte« leta 
2013 prenovljeno muzejsko sobo s prikazom izsledkov raziskovanja Ad Pirum. S svojim originalnim 
gradivom je muzej navzoč na številnih stalnih razstavah drugih javnih zavodov po Sloveniji, npr. v 
Gorenjskem muzeju in v Prešernovem spominskem muzeju v Kranju, na gradu Rajhenburg v 
Brestanici, v muzeju Lipikon v Lipici in v Pomorskem muzeju Sergej Mašera v Piranu, če naštejemo le 
nekatere.  
Narodni muzej Slovenije ima status raziskovalne organizacije, kar mu omogoča poglobljeno 
raziskovanje in dodatne možnosti za popularizacijo slovenske premične kulturne dediščine. 
Organizacijska struktura Narodnega muzeja Slovenije je bila 28. 2. 2011 sprejeta s Pravilnikom o 
sistemizaciji delovnih mest in notranji organizaciji dela Narodnega muzeja Slovenije. S tem aktom je 
notranja organizacijska sestava NMS naslednja: 
- Skupne službe: Upravna, Finančna, Vzdrževalno-tehnična in Sprejemna služba; 
- Matični strokovni oddelki: Oddelek za arheologijo, Oddelek za zgodovino in uporabno umetnost, 
Numizmatični kabinet, Grafični kabinet, Oddelek za konserviranje in restavriranje ter Knjižnica; 
- Organizacijska enota za komunikacijo in programske storitve: Služba za izobraževanje in 
raziskovalno dejavnost, Oddelek za muzejsko pedagogiko, Služba za odnose z javnostjo, Služba za 
digitalizacijo in informatiko, Služba za založniško, fotografsko in oblikovalsko dejavnost, Služba za 
tržne programske storitve in projekte; 
- Organizacijska enota za trženje; 
- Dislocirani enoti: Grad Snežnik in Muzej na Blejskem gradu; 
- Služba za premično dediščino in muzeje. 
 
 

 

Predstavitev vodstva 

Dr. Pavel Car                                                direktor z mandatom do 30. 12. 2025 
Miroslav Vute                                                pomočnik direktorja 
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 
dr. Eva Menart                                              vodja Oddelka za konzerviranje in restavriranje 
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Predstavitev organov javnega zavoda   

Svet NMS (mandat do 1. 2. 20200) 
    dr. Andrej Gaspari, predsednik 
    mag. Magdalena Petrič – namestnica predsednika 
    dr. Karla Oder, članica 
    Betka Pajnič, članica 
    dr. Boštjan Laharnar, član 
 
Strokovni svet NMS (mandat do 19. 2. 2023) 
    dr. Stanko Granda – predsednik 
    dr. Alenka Miškec, članica 
    mag. Jože Podpečnik, član 
    mag. Miha Mlinar, član 
    dr. Jana Horvat, članica 
 
 

 

Predstavitev dejavnosti  

Narodni muzej Slovenije osrednji slovenski muzej, ustanovljen z namenom, da kot strokovna matična 
ustanova skrbi za premično kulturno dediščino Slovenije in Slovencev. Narodni muzej Slovenije 
evidentira, zbira, hrani, konzervira, dokumentira, raziskuje, preučuje ter popularizira slovensko 
premično kulturno dediščino ter javnosti predstavlja najpomembnejše in najzanimivejše muzejske 
predmete slovenske kulturne dediščine. Ena izmed poglavitnih nalog Narodnega muzeja Slovenije je 
izobraževati in na privlačen, suveren ter poljuden način seznanjati javnost z zgodovino slovenskega 
prostora in slovensko kulturno dediščino. S tem muzej ozavešča in vzgaja slovensko javnost ter skrbi 
za ohranjanje kulturne dediščine in njenih vrednot ter budi narodno zavest s čimer tvorno prispeva k 
trajnostnemu razvoju in napredku Republike Slovenije. Zato mora Narodni muzej Slovenije pri svojem 
delu slediti temeljnim vrednotam, kot so strokovnost, neodvisnost, zavezanost družbi in javnosti, 
skrbnost ter odgovornost. 
Narodni muzej Slovenije na temelju svojega poslanstva ohranja, proučuje in predstavlja materialno in 
nematerialno kulturno dediščino s področja zgodovine slovenskega etničnega prostora starejših in 
novodobnih 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 konzerviranje in restavriranje premične kulturne dediščine. 
Z digitaliziranjem gradiva ter izgrajevanjem elektronske baze podatkov o muzejskih predmetih, ki jih 
hrani, se muzej priključujemo sorodnim evropskim institucijam, ki s pomočjo sodobnih informacijskih 
tehnologij naredijo kulturno dediščino dostopno širšemu krogu. 
Narodni muzej Slovenije ima zaradi svojega poslanstva obvezo, da sodeluje in pomaga drugim 
slovenskim muzejskim inštitucijam z znanjem, nasveti, pomočjo ter medsebojnim sodelovanjem in 
dobrimi praksami, saj imajo vse muzejske inštitucije na koncu isti cilj, buditi narodno zavest in 
prispevati k trajnostnemu razvoju in napredku Republike Slovenije. 
 
 

 
 
 

Obseg delovanja  

V okviru izvajanja javne službe Narodni muzej Slovenije izvaja zlasti naslednje dejavnosti (tu so 
naštete le nekatere od nalog iz sklepa o ustanovitvi): 
 

- Evidentiranje, dokumentiranje, inventariziranje in raziskovanje kulturne dediščine na podlagi 
zbirateljske politike in poslanstva muzeja 

- Varovanje in hramba zbirk ter njihovo dopolnjevanje 
- Matične naloge 
- Razstavna dejavnost 
- Restavratorska in konservatorska dejavnost 
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- Dejavnost javne knjižnice 
- Izdajateljska dejavnost 
- Muzejska pedagogika 

 
Muzej skrbi tudi za muzejsko dejavnost na Blejskem gradu in na gradu Snežnik, za muzejsko razstavo 
na arheološkem najdišču Hrušica ter za ogledne depoje v Parku vojaške zgodovine v Pivki. Pripravlja 
pa se tudi razstava o slovenskih simbolih na Blejskem otoku. 
 
Na osnovi pogodbe z Ministrstvom za kulturo deluje v Narodnem muzeju 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 31.12.2020 2020 indeks 
realizacije 
(načrtovano/ 
realizirano) 

Načrtovano1 
v potrjenem 

programu dela 
 

Realizirano 
 

Inventarizacija Število vseh 
predmetov premične 
kulturne dediščine 
vpisanih v 
inventarno knjigo 
muzeja  

Načrtovano število  na 
novo inventariziranih 
predmetov  

Realizirano število 
na novo 
inventariziranih 
predmetov  

 
 
 
 
 
 
85 280.426 1.500 1.279 

 

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 

 
 
 
 
 
 
77 1.212  256 

 
196 
 

Konserviranje muzejskih predmetov 
– lastna zbirka 
 

Načrtovano število 
konserviranih 
predmetov  

Realizirano število 
konserviranih 
predmetov  

 
 
 
78 2.323 1.803 

 od tega preventivna 
konservacija  

1.612  1.613 100 

Restavriranje 
(prepariranih) 
- lastna zbirka 
 

Načrtovano število 
restavriranih 
predmetov  

Realizirano število 
restavriranih 
predmetov  

 
 
 
151 424  640 

Konserviranje/restavriranje 
za druge naročnike 

 
 

Načrtovano število 
konserviranih-
restavriranih 
predmetov 

Realizirano število 
konserviranih-
restavriranih 
predmetov 

 
 
 
 
300 1  3 

Konserviranje/restavriranje 
v drugih delavnicah  
 

Načrtovano število 
konserviranih-
restavriranih 
predmetov 

Realizirano število 
konserviranih-
restavriranih 
predmetov 

 
 
 
 
218 100 218 

 
 
 
 

Proučevanje in interpretacija premične kulturne dediščine ter sodelovanje z znanstveno 
izobraževalnimi ustanovami doma in v tujini v letu 2020 – realizacija iz potrjenega programa 
dela 

                                                 
1 V skladu s potrjenim programom dela. 
2 Vključno s podatki o predmetu in besedilno interpretacijo. 
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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 Grafični kabinet, 
Topografska zbirka 

Vedute slovenskih 
krajev 

Blaženka First  

2 Vsi strokovni oddelki 
NMS 

200 let, 200 predmetov, 
akcija na družbenih 
omrežjih in spletni strani 
(Iz preteklosti v 
prihodnost) 

Petra Grom, Grega 
Gutman, Matej Hreščak, 
dr. Mateja Kos, dr. Alenka 
Miškec, Urša Pajk, dr. 
Zora Žbontar 

 

3 Oddelek za 
zgodovino in 
uporabno umetnost: 
um. zgodovina, 
zgodovina 

Izseki iz zgodovine NMS Blaženka First  

4 Vsi strokovni oddelki 
NMS 

Zlato (Zlato slovenskih 
muzejev) 

doc. dr. Mateja Kos, doc. 
dr. Alenka Miškec 

Vsi muzeji, člani Skupnosti 
muzejev Slovenije 

5 Oddelek za 
zgodovino in 
uporabno umetnost, 
muzeologija 

Vloga in pomen 
nacionalnih muzejev v 
Sloveniji in Srednji 
Evropi 

doc. dr. Mateja Kos  

6 Numizmatični 
kabinet, antična 
numizmatika 

Študij novčnih najdb – 
Slovenija – 
nerealizirano 

doc. dr. Alenka Miškec Arheološki institut Beograd in 
Arheološki park Viminacium, 
Srbija 

7 Numizmatični 
kabinet, antična 
numizmatika 

Proučevanje novčnih 
najdb z najdišč 
Gosposvetska cesta in 
Tribuna v Ljubljani 

doc. dr. Alenka Miškec Arheološki raziskovalni 
konzorcij za Ljubljano 
(Filozofska fakultete UL, 
Inštituta za arheologijo ZRC 
SAZU, zavoda Skupina STIK 
ter podjetij Arhej d.o.o. in PJP 
d.o.o.) 

8 Numizmatični 
kabinet 

Soorganizacija 9. 
mednarodnega 
numizmatičnega 
kongresa (Hrvaška) - 
nerealizirano 

doc. dr. Alenka Miškec, dr. 
Andrej Šemrov 

Pomorski i povijesni muzej 
Hrvatskog primorja Rijeka, 
Hrvaška 

9 Arheologija Gradec pod Krnom. 
Železnodobno in 
zgodnjesrednjeveško 
najdišče pod goro Krn 

dr. Boštjan Laharnar Tolminski muzej, Slovenija 

10 Arheologija Zgodnjesrednjeveška 
naselbina Pržan 

dr. Daša Pavlovič Center za preventivno 
arheologijo ZVKD, Slovenija 

11 Arheologija, 
prazgodovina 

Železnodobna poselitev 
Ulake 

dr. Boštjan Laharnar Inštitut za arheologijo ZRC 
SAZU, Slovenija 

12 Arheologija Občasna muzejska 
razstava »Gutenwerd« 
ob 550. obletnici 
uničenja srednjeveške 
urbane naselbine ob 
Krki, NMS leta 2023 
(Srednjeveška urbana 
naselbina Gutenwerd) 

dr. Tomaž Nabergoj Oddelek za arheologijo, 
Filozofska fakulteta, Univerza v 
Ljubljani, Slovenija 

13 Oddelek za 
zgodovino in 
uporabno umetnost, 
drugi predmeti 
zgodovinskega 
pomena  

Pribor za kajenje mag. Darko Knez Restavratorski center ZVKDS, 
Slovenija 

14 Oddelek za 
zgodovino in 
uporabno umetnost, 
Fotografska zbirka 

Fran Vesel, fotografski 
kronist 17. pehotnega 
polka 1914–1918 

mag. Jože Podpečnik Muzej novejše zgodovine 
Slovenije, Slovenski etnografski 
muzej, Slovenija 
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15 Oddelek za 
zgodovino in 
uporabno umetnost, 
egiptomanija 

Udeležba na 
mednarodni konferenci 
Egypt and Austria XIII – 
nerealizirano 

Tomislav Kajfež, mag. Egypt and Austria Scientific 
Society Vienna, Avstrija 

16 Oddelek za 
zgodovino in 
uporabno umetnost, 
Zbirka pohištva 

Pohištvo 19. in 20. 
stoletja 

dr. Maja Lozar Štamcar  

17 Oddelek za 
zgodovino in 
uporabno umetnost, 
keramika, steklo, 
tekstil, kovina 

Med historizmom in 
secesijo: vizualna 
kultura s konca 19. in 
začetka 20. stoletja 

dr. Zora Žbontar Lokalna mreža Art nouveau 
Ljubljana, Slovenija 

18 Oddelek za 
zgodovino in 
uporabno umetnost: 
zgodovina, starejša 
zgodovina (sr. vek) 

Udeležba na 15. 
mednarodnem kolokviju 
Andrzeja Nadolskega o 
preučevanju 
srednjeveškega orožja 
in vojaške zgodovine – 
nerealizirano 

dr. Tomaž Lazar Instytut Archeologii i Etnologii 
PAN, Poljska 

19 Oddelek za 
zgodovino in 
uporabno umetnost 

Udeležba na 
Mednarodnem 
medievističnem 
kongresu v Leedsu – 
realizirano po spletu 

dr. Tomaž Lazar Institute for Medieval Studies at 
the University of Leeds, 
Združeno kraljestvo 

20 Oddelek za 
zgodovino in 
uporabno umetnost, 
Športna zbirka 

Viktor Murnik (1874–
1964), sokolski 
telovadec, pravnik in 
publicist 

mag. Jože Podpečnik Fakulteta za šport UL, Slovenija 

21 Oddelek za 
konserviranje in 
restavriranje: 
preventivno 
konserviranje 

Vpliv onesnaženja s 
trdnimi delci (PM) na 
kulturno dediščino 
(projekt ARRS) 

dr. Eva Menart Kemijski inštitut, Slovenija 

22 Oddelek za 
konserviranje in 
restavriranje: kovina 
in mešani materiali 

Uvajanje novih 
konservatorsko-
restavratorskih tehnik in 
naravoslovne raziskave 
za kovinske predmete – 
v teku 

mag. Nataša Nemeček Haute Ecole ARC 
Conservation, Neuchatel, 
Švica; G.C. Laser Systems 
Inc., ZDA; Raziskovalni inštitut 
in Naravoslovni oddelek 
ZVKDS; Inštitut Jožef Stefan; 
Inštitut za metalne 
konstrukcije; Inštitut za 
kovinske materiale in 
tehnologije, Slovenija 

23 Oddelek za 
konserviranje in 
restavriranje 

Mednarodno strokovno 
srečanje konservatorjev-
restavratorjev Slovenije 
– udeležba/sodelovanje 
11 članov Odd. Za 
konserviranje in 
restavriranje – 
realizirano po spletu 

Mag. Nataša Nemeček Skupnost muzejev Slovenije 
(Sekcija za konservatorsko -
restavratorsko dejavnost), 
Društvo restavratorjev 
Slovenije, Narodna galerija, 
Slovenija 

24 Oddelek za 
konserviranje in 
restavriranje 

Mednarodno strokovno 
srečanje 
konservatorjev-
restavratorjev Slovenije 
– nerealizirano 

Sonja Perovšek Skupnost muzejev Slovenije 
(Sekcija za konservatorsko -
restavratorsko dejavnost), 
Društvo restavratorjev 
Slovenije, Narodna galerija, 
Slovenija 

25 Oddelek za 
konserviranje in 
restavriranje 

Strokovna ekskurzija 
konservatorjev-
restavratorjev – 
nerealizirano 

Sonja Perovšek Skupnost muzejev Slovenije 
(Sekcija za konservatorsko -
restavratorsko dejavnost), 
Društvo restavratorjev 
Slovenije Skupnost muzejev 
Slovenije (Sekcija za 
konservatorsko -restavratorsko 
dejavnost), Društvo 
restavratorjev Slovenije, 



 7 

Slovenija 

26 Oddelek za 
arheologijo, Rimska 
zbirka 

Roman Archaeology 
Conference – 
nerealizirano 

Izr. prof. dr. Janka Istenič Department of Archaeology, 
University of Reading, 
Združeno kraljestvo 

 
 

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 85  16   

Število službene poti tujina (Evropa) 23  0   

Število službene poti tujina (izven evropske 
države) 

0     

Skupaj 108  16   

 
 

Kratka pojasnila k odstopanjem od zastavljenih ciljev izvajanja nalog (največ do 2.000 znakov 
brez presledkov): evidentiranje, dokumentiranje – inventarizirani predmeti, konserviranje in 
restavriranje v letu 2020. 
 
AO Arheološki oddelek je predvideno število inventariziranih predmetov presegel približno 4-krat. 
 
GK Temeljni razlog odstopanj od programa je bila epidemija in z njo povezani ukrepi: delo od doma in 
usahla muzejska blagajna. Omejiti ali povsem opustiti smo morali dejavnosti, ki terjajo neposreden stik 
z izvirnim gradivom. Prav tako dejavnosti (konserviranje in restavriranje gradiva na papirju), pri katerih 
smo vezani na zunanje izvajalce. Tako so se v večjem delu leta ustavili: 

- inventarizacija: Kustodinja dokumentalistka je ves čas epidemije delala od doma, saj ji je bil iz 
domače Kozine onemogočen prevoz v Ljubljano; brez dostopa do originalnega gradiva pa 
inventariziranje ni mogoče; 

- paspartuiranje: Pogodbeni sodelavec opravlja to dejavnost v prostorih NMS; zaradi karantene 
in slabe finančne situacije je muzej od 16. marca do konca leta ustavil to dejavnost; 

- restavriranje: Zaradi karantene je bilo omejeno tudi delovanje Restavratorskega centra Arhiva 
RS, ki zato ni dosegel načrtovanega števila eksponatov. 

Primanjkljaj pa smo uravnotežili s povečano dejavnostjo na virtualnem področju, obvladljivem z 
domačega računalnika in s pomočjo zasebne knjižnice. Preučevali in urejali smo digitalne zbirke ter 
gradivo z besedo in sliko predstavljali na muzejski spletni strani. Tako je bila npr. vzpostavljena nova 
spletna rubrika Muzejska bombonjera, v kateri ponujamo muzejske bombončke – privlačne eksponate 
in vsebine, predstavljene s posnetki in strokovnimi besedili. Njihovo tematsko izhodišče so aktualni 
dogodki, osebnosti, obletnice; z njimi gradimo most med preteklostjo in aktualnim trenutkom. Prvi 
bombon je članek s predstavitvijo Beethovnovih grafičnih portretov, umeščenih v evropski kontekst. 
NMS se je tako vključil v mednarodno praznovanje 250. obletnice Beethovnovega rojstva in potrdil 
svojo vpetost v aktualno svetovno dogajanje.  
 
OKR Poleg konserviranih enot, seštetih v I. sklopu, je Oddelek za konserviranje in restavriranje 
realiziral 72 kopij (načrtovanih 5) in analiziral 367 predmetov (načrtovanih 300).  
Na individualni ravni je prišlo do manjših razlik med načrtovanim in realiziranim številom konserviranih-
restavriranih predmetov, predvsem zaradi epidemije in posledičnega dela na domu. Ker so vsi člani 
Oddelka za konserviranje in restavriranje dejansko delali ves čas epidemije (čeprav na domu ne 
neposredno s predmeti), so načrte celokupno na koncu presegli. K temu je pripomogla tudi zaposlitev 
novega sodelavca februarja 2020. Do razlik vedno prihaja tudi zaradi sprememb, ki se pojavijo med 
letom (spremembe prioritet pristojnih kustosov, nenačrtovane bolniške odsotnosti ipd.).  
 
Ob prenosu stare baze že objavljene zbirke slik v novi brskalnik je prišlo do napak, zato smo vse 
vnose pregledali in napake ročno odpravili. Dvostranske slike smo združili v eno enoto. 
Realizirano število predstavljenih inventariziranih predmetov na spletni strani muzeja je manjše od 
načrtovanega, saj je sodelavka, ki je zadolžena za spletno stran, veliko truda vložila v nenačrtovane 

                                                 
3 Kustosi, konservatorji-restavratorji, drugi strokovni delavci. 
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vsebine, ki so jih narekovale izredne razmere ob epidemiji. 
 

 

Kratka pojasnila k odstopanjem od zastavljenih ciljev izvajanja nalog (največ do 2.000 znakov 
brez presledkov): proučevanje in interpretacija premične kulturne dediščine ter sodelovanje z 
znanstveno izobraževalnimi ustanovami doma in v tujini v letu 2020. 
 
Zaradi epidemije covida-19 so bile odpovedane mnoge konference (ali prestavljene za nedoločen čas), 
udeležba na redkih dogodkih v tujini tudi ni bila mogoča. Zato niso bili realizirani: 

– udeležba na konferenci Roman Archaeology Conference, 15.–19. april 2020 v Splitu, 
– udeležba na mednarodni konferenci Egypt and Austria XIII, Dunaj, 
– udeležba na 15. mednarodnem kolokviju Andrzeja Nadolskega o preučevanju srednjeveškega 

orožja in vojaške zgodovine, Poljska, 
– udeležba na konferenci Kelti/The Celts/Die Kelten 2020, 21th international conference The La 

Tène Period in Central Europe, maj 2020 v Pragi, 
– strokovna ekskurzija konservatorjev-restavratorjev,  
– udeležba na delavnici o japonskem laku uruši v Kölnu. 

 
Zaprtje muzejev in neugodne epidemiološke razmere so vzrok, da so bili v leto 2021 prestavljeni 
nekateri dogodki in projekti: 

– soorganizacija 9. mednarodnega numizmatičnega kongresa (Hrvaška), 
– novembra 2020 predvidena postavitev vitrine meseca na Metelkovi z naslovom Vladarski 

pečat – sredstvo overitve in simbol oblasti. 
 
Po spletu sta potekala: 

– mednarodni medievistični kongres v Leedsu, 
– mednarodno strokovno srečanje konservatorjev-restavratorjev. 

 
Uvajanje novih konservatorsko-restavratorskih tehnik v povezavi z naravoslovnimi raziskavami za 
kovinske predmete zaradi epidemije poteka nekoliko upočasnjeno, saj je bilo zaradi epidemioloških 
ukrepov v letu 2020 oteženo medinstitucionalno sodelovanje (obiski drugih laboratorijev ipd.).  
Druga zastavljena proučevanja in interpretacije premične kulturne dediščine ter sodelovanje z 
znanstveno-izobraževalnimi ustanovami doma in v tujini v letu 2020 pa so potekala skoraj po načrtih, 
epidemija ne bo povzročila večjih odstopanj. Nekateri načrti so doseženi in tudi preseženi. Arheološki 
oddelek je tako zaključil raziskavo o železnodobnem stolpu na Ostrem vrhu in o severnih kraških 
zaporah ter izvaja raziskavo o rimskem vojaškem odlikovanju torkvesu (bo zaključena predvidoma leta 
2021). 
 

 
 
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 deloma ali 

ne 

Realizirana 
načrtovana 
izdaja 
publikacije 
Vpisujete: 
da in datum 
izdaje  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 

Slovenska majolika  
in 
Magični botanični vrt (Čarobni 

Deloma Da, 25. 7. 
2020 

46.840 €  21.535 € 46 
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botanični vrt) 

Zgodbe s stičišča svetov: 
dopolnjevanje stalne razstave  
– AV vodnik  
– Uvodni del – hodnik 
– The earliest stories from the 

crossroads, katalog v 
angleškem jeziku 

– AV vodnik: 
Deloma*  
– Uvodni del, 
hodnik: Da 
– Katalog: Da 

Da,  
5. 2. 2021 

65.325 €  13.350 € 20 

NMS Metelkova, Zbirka kovine Da / 3.550 €  29.347 827 

Romanski križi – nerealizirano    7.700 € 0 0 

Zakladi slovenske ustvarjalnosti 
(gostovanje, Nanjing, LR Kitajska) 

  17.960 € 31.262 € 174 

Koptske tkanine iz zbirke 
Narodnega muzeja Slovenije 
(gostovanje, Pokrajinski muzej 
Ptuj – Ormož) 

  500 € 2.985 € 597 

SKUPAJ  - 141.875 € 98.479 € 69 

 
 

Kratka pojasnila k realizaciji razstavnih projektov in indeksom odstopanja - Načrtovana/porabljena 
sredstva: (največ do 2.000 znakov brez presledkov):  
 
OZUU: Realizirane so bile vse načrtovane razstave razen Romanskih križev (sodelovanje s Tolminskim 
muzejem in Museo Provinciali di Gorizia Pinacoteca, Italija): priprava razstave zaradi ukrepov, ki so bili 
posledica epidemije, ni bila mogoča (terenski posnetki najdišča v Breginju, oteženo prehajanje občinskih in 
državnih meja, negotove razmere). Realizacijo razstave načrtujemo, takoj ko se bodo razmere uredile, 
predvidoma še v letu 2021. 
 
Pri realizaciji projektov smo skrbeli za smotrno porabo sredstev in pri tem so bili zlasti uspešni snovalci 
razstave Slovenska majolika.  
Sredstva za realizacijo razstave Zbirka kovine je presegla višino načrtovanih sredstev, ker so bile kupljene 
vitrine, ki se bodo lahko uporabljale tudi za druge razstave. 
 
* Dopolnjevanje stalne razstave Zgodbe s stičišča svetov – priprava avdiovodnika: besedila so bila 
napisana, lektorirana in prevedena, tudi že zvočno in video posneta. Zaradi močno oteženega dela zaradi 
pandemije covida-19 med letom 2020 je montaža posnetega gradiva v avdiovodnik prestavljena na leto 
2021.  
 

 
 

Predmeti premične kulturne dediščine, ki so razstavljeni – dostopni na ogled 
javnosti  

Število predmetov 
premične kulturne 
dediščine 

 na stalni razstavi v vašem muzeju 7.826 

 na stalni razstavi v dislocirani enoti vašega muzeja 1.440 

 na lastnih občasnih razstavah v vašem muzeju v letu 2020 459 

 v izposoji drugim javnim zavodom oz. pravnim osebam  za daljše obdobje 140 

 v izposoji drugim javnim zavodom oz. pravnim osebam za leto 2020 113 

SKUPAJ 9.978 

 na vaših razstavah, ki so gostovale  v drugih muzejih v letu 2020 193 

 na razstavah drugih ustanov, ki so bile na ogled v vašem muzeju v letu 2020  

 

Stalne razstave v matični muzejski stavbi 
 

Št. Naslov razstave Leto 
postavitve 

Leto zadnje 
posodobitve 
in dopolnitve 

Število 
obiskovalcev* 

 NMS na Muzejski    

1 Egipčanska zbirka v Narodnem muzeju Slovenije 2016 2017 16.070 
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2 Lapidarij Narodnega muzeja Slovenije 2006 2016 16.070 

3 Rimske zgodbe s stičišča svetov 2014 2016 16.070 

4 Srednjeveške zgodbe s stičišča svetov 2016 2017 16.070 

5 Železnodobne zgodbe s stičišča svetov 2017 2020 16.070 

6 Najstarejše zgodbe s stičišča svetov 2019  16.070 

 NMS – Metelkova     

1 Zgodovinske in umetnostne zbirke 2008 2018 3.296 

 

Stalne razstave v dislocirani enoti 
 

Št. Naslov razstave Leto 
postavitve 

Leto zadnje 
posodobitve 
in dopolnitve 

Število 
obiskovalcev* 

 Blejski grad    

1 Stalna muzejska razstava 2008 2019 85.874 

2 Prva slovenska knjiga 2011   

 Grad Snežnik    

3 Muzejska postavitev interjerjev 2008 2015 4.992 

 Trajna gostovanja    

4 Kamni govorijo (Sevniški grad) 2008   

5 Arheološki park Ad Pirum (Hrušica) 1992 2013  

6 Skrite zgodbe grajskih zidov (grad Bogenšperk) 2011   

7 Grajsko pohištvo 18. in 19. stoletja (grad 
Rajhenburg) 

2012 2013  

 

Spletne razstave  

Št. Naslov razstave Leto prve 
predstavitve 

Spletna stran Število 
uporabnikov  

 E-razstave    

1 Raziskovalno delo v sodobnem muzeju Od 27. 11. 
2020 

www.nms.si/si
/razstave/e-
razstave/1029
7-
Raziskovalno-
delo-v-
sodobnem-
muzeju 

778 

2 Muzeji in enakost: raznolikost in inkluzivnost Od 18. 5. 
2020 

www.nms.si/si
/razstave/e-
razstave/986-
Muzeji-in-
enakost-
raznolikost-in-
inkluzivnost 

241 

 Virtualni sprehodi    

1 »Slovenci, za zmiraj gre!« Razstava ob 100. 
obletnici koroškega plebiscita 

Objavljeno 
30. 11. 2020 

www.nms.si/si
/razstave/virtu
alne-
razstave/slov
enci-za-
zmiraj-gre 

731 

2 Železnodobne zgodbe s stičišča svetov Objavljeno  
2. 4. 2020 

www.nms.si/si
/razstave/virtu
alne-
razstave/zele
znodobne 

3.354 

3 Rimske zgodbe s stičišča svetov Objavljeno  
7. 4. 2020 

www.nms.si/si
/razstave/virtu
alne-

1.993 



 11 

razstave/rims
ke-zgodbe 

4 Srednjeveške zgodbe s stičišča svetov Objavljeno  
16. 4. 2020 

www.nms.si/si
/razstave/virtu
alne-
razstave/sred
njeveske 

702 

5 Zgodovinske in umetnostne zbirke 2019 www.nms.si/si
/razstave/virtu
alne-razstave 

Ni podatka 
(artsandculture.
google.com/str
eetview/nationa
l-museum-of-
slovenia/) 

6 Rimski lapidarij 2019 www.nms.si/si
/razstave/virtu
alne-
razstave/rims
ki-lapidarij 

744 

7 Grad Snežnik 2019 www.nms.si/si
/razstave/virtu
alne-
razstave/grad
-sneznik 

4.223 

8 Ko zapoje kovina Objavljeno  
26. 5. 2020 

www.nms.si/si
/razstave/virtu
alne-
razstave/kovi
na 

844 

9 Koptske tkanine iz zbirke Narodnega muzeja 
Slovenije 

Objavljeno  
20. 4. 2020 

www.nms.si/si
/razstave/virtu
alne-
razstave/kopt
ske-tkanine 

1.090 

10 Prazgodovinski zakladi Narodnega muzeja 
Slovenije 

2019 www.nms.si/si
/razstave/virtu
alne-
razstave/praz
godovinski-
zakladi 

6.356 

11 V dobrih rokah 2019 www.nms.si/si
/razstave/virtu
alne-
razstave/v-
dobrih-rokah 

380 

12 Dr. Janez Drnovšek 2019 www.nms.si/si
/razstave/virtu
alne-
razstave/dr-
janez-
drnovsek 

194 

13 Skrivnost lože 2019 www.nms.si/si
/razstave/virtu
alne-
razstave/skriv
nost-loze 

543 

14 Zlati prah 2019 www.nms.si/si
/razstave/virtu
alne-
razstave/zlati-
prah 

244 
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15 Arhivi – zakladnice spomina Objavljeno  
21. 4. 2020 

www.nms.si/si
/razstave/virtu
alne-
razstave/arhiv
i 

117 

16 Fronte se začenjajo prebujati 2019 www.nms.si/si
/razstave/virtu
alne-
razstave/front
e 

327 

17 Mumija in krokodil 2019 www.nms.si/si
/razstave/virtu
alne-
razstave/mum
ija-in-krokodil 

1.042 

18 Vitez, dama in zmaj 2019 www.nms.si/si
/razstave/virtu
alne-
razstave/vitez
-dama-in-
zmaj 

1.230 

19 Ljubljanica – kulturna dediščina reke  2019 www.nms.si/si
/razstave/virtu
alne-
razstave/ljublj
anica 

465 

 
 
 

Občasne (lastne, razstave drugih institucij) razstave v matični muzejski stavbi, ki so bile na ogled 
javnosti v letu 2020 
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 Koptske tkanine iz zbirke 
Narodnega muzeja Slovenije 

Narodni muzej 
Slovenije 

Slovenija 10. 10. 
2019–21. 
6. 2020 

3.476,  
od tega 2.390 v 
letu 2020 

2 Ko zapoje kovina. Tisočletja 
metalurgije na Slovenskem 

Narodni muzej 
Slovenije in 
Oddelek za 
materiale in 
metalurgijo NTF 
UL 

Slovenija 10. 12. 
2019–30. 
8. 2020 

15.692,  
od tega 14.528 
v letu 2020 

3 Izginjajoči svet – ohranimo naše 
morje 

Narodni muzej 
Slovenije 

Slovenija 6. 2.–22. 
4. 2020 

1.861 

4 Slovenska majolika Narodni muzej 
Slovenije in 
Medobčinski 
muzej Kamnik 

Slovenija 17. 7.–
31. 10. 
2020 
 
18. 11. 
2020–18. 
5. 2022 v 
Medobči
nskem 
muzeju 
Kamnik 

962 

5 Magični botanični vrt (Čarobni Hrvaško Hrvaška 17. 7.– 962 

https://www.nms.si/si/razstave/arhiv-razstav/854-Izginjajoci-svet-ohranimo-nase-morje
https://www.nms.si/si/razstave/arhiv-razstav/854-Izginjajoci-svet-ohranimo-nase-morje
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botanični vrt) združenje 
likovnih 
umetnikov 
uporabnih 
umetnosti ‒ 
ULUPUH, 
Sekcije za 
keramiko, 
porcelan in steklo 

31. 10. 
2020 

6 Brez muzeja ne gre! Razstava ob 
100. obletnici rojstva dr. Sergeja 
Vrišerja 

Pokrajinski muzej 
Maribor 

Slovenija 10. 9. 
2020– 

264 

7 »Slovenci, za zmiraj gre!«. 
Razstava ob 100. obletnici 
koroškega plebiscita 

Arhiv Republike 
Slovenije in 
Pokrajinski arhiv 
Maribor v 
sodelovanju z 
Muzejem novejše 
zgodovine 
Slovenije in 
Narodnim 
muzejem 
Slovenije 

Slovenija 10. 10. 
2020– 

352 

8 Rastlinski svet na obeh straneh 
zidu 

Prirodoslovni 
muzej Reka 

Hrvaška 17.–26. 
1. 2020 

Muzejska 
ploščad 
Metelkova 

9 Naprej v preteklost Državni muzeji 
Slovenije 

Slovenija 17. 8.–
31. 10. 
2020 

Muzejska 
ploščad 
Metelkova 

 Vitrine meseca     

10 Vitrine meseca v Knjižnici NMS 
– Kraljica matematika 
– Njeno veličanstvo, sol! 
– Avtor prve slovenske slovnice 

Adam Bohorič in njegovi 
nasledniki 

– Dr. Stane Gabrovec (1920–
2015) 

– Lep in udoben dom 
– Gremo v šolo 

Narodni muzej 
Slovenije 

Slovenija Mesečno
/dvomes
ečno 

 

11 Rudolf Cvetko in šifra ljubezni Narodni muzej 
Slovenije 

Slovenija 12. 2. 
2019–23. 
2. 2020 

2179,  
od tega 1.805 v 
letu 2020 

12 Nova pridobitev Narodnega muzeja 
Slovenije: Aliančni grb Auersperg-
Kaiserstein 

Narodni muzej 
Slovenije 

Slovenija 5. 3.–30. 
6. 2020 

658 

13 Nove pridobitve Narodnega muzeja 
Slovenije iz tovarne keramike 
Dekor 

Narodni muzej 
Slovenije 

Slovenija 17. 7.–
31. 10. 
2020 

962 

 Občasne razstave na gradu Snežnik    

1 Razstava »Lovska obleka Karla 
Turjaškega iz Kočevja« 

Narodni muzej 
Slovenije 

Slovenija 1. 1.–31. 
12. 2020 

4.992 

2 Razstava ročnih del domačinov iz 
Kozarišč 

Društvo 
ljubiteljev gradu 
Snežnik 

Slovenija 1.–23. 8. 
2020 

1.277 
 

3 Kraljestvo risa Biotehniška 
fakulteta UL 

Slovenija 1.–23. 8. 
2020 

1.277 

4 Oblo in oglato Javni sklad RS 
za kulturne 
dejavnosti 

Slovenija 4. 9.–13. 
10. 2020 

1.554 

https://www.nms.si/si/razstave/obcasne/10207-Slovenci-za-zmiraj-gre
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Gostovanja vaših razstav v drugih institucijah v letu 2020  
Navodilo: vpišete gostovanje vaše razstave v drugi instituciji 
 

Št. Naslov razstave Institucija  Kraj in država 
gostovanja 

Termin 
(od-do) 

Število 
obiskovalcev* 

1 Fronte se začenjajo prebujati Zgodovinski in 
pomorski muzej 

Pulj, Hrvaška 6. 12. 
2018–2. 
2. 2020 

 

2 33 dni. 100. obletnica ustanovitve 
Države Slovencev, Hrvatov in 
Srbov 

OŠ Matije 
Valjavca 
Preddvor 

Preddvor, 
Slovenija 

22. 11. 
2019–15. 
1. 2020 

 

3 Zakladi slovenske ustvarjalnosti. 
Kreativni dialog med sedanjostjo in 
preteklostjo 

Nanjing 
Municipal 
Museum 

Nanjing, LR 
Kitajska 

18. 1.–
15. 4. 
2020 

 

4 Koptske tkanine iz zbirke 
Narodnega muzeja Slovenije 

Pokrajinski muzej 
Ptuj – Ormož 

Ptuj, Slovenija 10. 9.–8. 
11. 2020 

923 

5      

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

 Projekti po pogodbah za zunanje naročnike v letu 2020 
 

Št. Naslov projekta Naročnik  Termin  
(od-do) 

1 Stalna postavitev v Banki Slovenije Banka Slovenije Zaradi covida-
19 prestavljeno, 
odprtje 2021 

2 Stalna postavitev v NLB – Bankarium NLB Zaradi covida-
19 prestavljeno, 
odprtje 2021 

3 Collecta 13./14. marec 2020 – Lubi Slovenci Gospodarsko 
razstavišče, Ljubljana 

Zaradi covida-
19 prestavljeno 

 

Mednarodno sodelovanje – razstavni projekti  v letu 2020 
 

Št. Naslov projekta Država Termin  
(od-do) 

1 Romanski križi Italija Zaradi covida-
19 prestavljeno, 
odprtje 2021 

2 Zakladi slovenske ustvarjalnosti. Kreativni dialog med 
sedanjostjo in preteklostjo 

LR Kitajska 18. 1.–15. 4. 
2020 

3    

 

Projekti financirani in sofinancirani iz sredstev EU 
 

Št. Naslov projekta Nosilec projekta in 
trajanje projekta 

Država 

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

Porzellanikon 
01. 05. 2019– 
30. 04. 2022 

Nemčija, Slovenija, 
Poljska, Italija, 
Avstrija, Češka 

2 Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma 
Claustra Alpium Iuliarum (CLAUSTRA+) 

Javni zavod RS 
za varstvo 
kulturne 
dediščine  
01. 8. 2017– 
31. 01. 2020 

Slovenija, Hrvaška  

3 Active & intelligent Packaging materials and display 
cases as a tool for preventive conservation of Cultural 

CSGI – Center 
for Colloid and 

Italija, Slovenija, 
Irska, Združeno 
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Heritage (APACHE) surface Science  
1. 1. 2019– 
30. 6. 2022 

kraljestvo, Grčija, 
Švedska, Nemčija, 
Belgija, Francija, 
Madžarska 

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) 
2017–2021 

Portugalska 
(koordinator) in 29 
evropskih držav 

5 Danube's Archaeological eLandscapes  
(Interreg V-B Podonavje 2014–2020) 

Universalmuseum
Joanneum,  
1. 7. 2020–31. 12. 
2022 

Avstrija, Slovenija, 
Madžarska, 
Romunija, Češka, 
Hrvaška, Srbija, 
Bolgarija, Slovaška 

 Raziskovalna programa, financirana od ARRS 

6 Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč (raziskave 
materialne kulture na Slovenskem) 

Narodni muzej 
Slovenije, 1. 1. 
2018–31. 12. 
2023 

Slovenija 

7 Premična kulturna dediščina: arheološke in 
arheometrične raziskave 

Narodni muzej 
Slovenije, 1. 1. 
2015–31. 12. 
2020 

Slovenija 

 
 

Kratka pojasnila k odstopanjem od zastavljenih ciljev realizacije razstav (največ do 1.000 znakov 
brez presledkov):  
 
OZUU Realizirane so bile vse načrtovane razstave razen Romanskih križev (mednarodno sodelovanje z 
Museo Provinciali di Gorizia Pinacoteca, Italija, in Tolminskim muzejem), in sicer zaradi ukrepov, ki so 
bili posledica epidemije covida-19. Realizacijo razstave načrtujemo, takoj ko se bodo razmere uredile, 
predvidoma v letu 2021.  
Zaradi epidemije smo morali odprtje razstave Slovenska majolika prestaviti s 15. 6. na 16. 7. 2020.  
Realiziranih je bilo tudi nekaj dodatnih razstav, ki jih še ni bilo v načrtu dela, vendar je bilo takih manj kot 
pretekla leta. Med njimi je zlasti pomembna osrednja razstava ob 100. obletnici koroškega plebiscita 
»Slovenci, za zmiraj gre!«. Zaradi zaprtja muzejev in državljanov v občinske meje smo hitro realizirali 
tudi virtualni sprehod po razstavi: gre za presežek v svoji kategoriji, saj nudi opise poglavij v treh jezikih, 
avdio vodstvo avtorjev in več kot 900 enot arhivskega gradiva v visoki ločljivosti. 
Zaradi omejitev zbiranja in drugih ukrepov nismo mogli izvesti vseh obrazstavnih programov za javnost. 
Knjižnica: V knjižnici smo v letu 2020 načrtovali pripravo 8 vitrin meseca, vendar smo jih zaradi 
epidemije realizirali 6.  
 

 
 
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 2020 

Št.  Število 
pripravljenih 
programov 

Od tega 
število 
novih 
programov 
v letu 2020  

Število 
obiskovalcev 

1 Programi za predšolske otroke- vodeni ogledi 1 1 102 

2 Programi za predšolske otroke – delavnice 2 1 34 

3 Programi za predšolske – rojstni dnevi 4 0 37 

4 Programi za osnovnošolce – vodeni ogledi 6 2 1.009 
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5 Programi za osnovnošolce – delavnice 14 6 537 

8 Prilagojen program za otroke – ranljive skupine 2 0 7 

9 Programi za otroke v dislociranih enotah  2 0 0 

10 Programi dostopni po spletu 

 https://www.nms.si/si/dozivetja/ustvarjalnica  

 https://www.nms.si/si/dozivetja/muzej-v-
copatih/kvizi-uganke-premetanke 

 https://www.nms.si/si/dozivetja/muzej-v-
copatih/muzej-na-krozniku 

11 9  
614 
1.136 
 
913 

                                                                       
                                                                     SKUPAJ 

  1.726 
(in 2.663 na 
spletu) 

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

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

 

1. Arheologija pa te fore = Stalna arheološka razstava + Rimski lapidarij + 
Staroegipčanska mumija = veččutno vodstvo 

255 

2. 150,000 let prazgodovine v eni šolski uri = vodeni ogled = stalna arheološka 
razstava 

179 

3. Rojstni dan = Noč ima svojo moč = stalna arheološka razstava 108 

 
 

Spremljevalni programi mlade v letu 2020 

Št. Naslov  programa  
 

Število 
pripravljenih 
programov 

Od tega 
število 
novih 
programov 
v letu 2020  

Število 
obiskovalcev 

1 Programi za srednješolce – vodeni ogledi 6 2 305 

2 Programi za srednješolce – delavnice, tečaji 1 0 0 

3 Programi za pripravo na maturo 3 0 7 

4 (so) Mentorstva srednješolcem – seminarske, 
raziskovalne naloge 

2 0 0 

5 Programi za študente – vodeni ogledi (gl. pri SŠ) (gl. pri SŠ) 111 

6 Programi za študente – delavnice 3 0 38 

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

6 6  

8 Progam za mlade – predavanja, okrogle mize 3  1 28 

9 Prilagojen program za mlade – ranljive skupine 2 1 5 

10 Programi za mlade v dislociranih enotah  1 0 0 

11 Programi dostopni po spletu 

 https://www.nms.si/si/dozivetja/muzej-v-
copatih/muzej-na-krozniku 

 https://www.nms.si/si/dozivetja/muzej-v-
copatih/kvizi-uganke-premetanke 

11 9  
913 
 
1.136 

 
                                                                   SKUPAJ 

  494 
(in 2.049 na 
spletu) 

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

0 0 0 

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

  

1. Znameniti arheološki predmeti + ogled konservatorske delavnice = stalna arheološka 
razstava 

197 

2. Vodstvo po razstavi Ko zapoje kovina = občasna razstava 128 

3. Rimske zgodbe s stičišča svetov – vodeni ogled = stalna arheološka razstava 60 

 

https://www.nms.si/si/dozivetja/ustvarjalnica
https://www.nms.si/si/dozivetja/muzej-v-copatih/kvizi-uganke-premetanke
https://www.nms.si/si/dozivetja/muzej-v-copatih/kvizi-uganke-premetanke
https://www.nms.si/si/dozivetja/muzej-v-copatih/muzej-na-krozniku
https://www.nms.si/si/dozivetja/muzej-v-copatih/muzej-na-krozniku
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Spremljevalni programi za  odrasle v letu 2020 
 

Št. Naslov  programa  
 

Število 
pripravljenih 
programov 

Od tega 
število 
novih 
programov 
v letu 2020  

Število 
obiskovalcev 

1 Programi za odrasle – vodeni ogledi 6 2 512 

2 Programi za odrasle – delavnice, tečaji 5 3 108 

3 Programi za odrasle – predavanja 23 23 430 

4 Izvedba simpozijev/ seminarjev     

5 Prilagojen program za odrasle – ranljive skupine 8 3 196 

6 Abonmaji na področju umetnosti 0 0 0 

7 Programi za odrasle v dislociranih enotah  1 0 0 

8 Programi dostopni po spletu 

 https://www.nms.si/si/izobrazevanje/ucitelji  

6 0 1.847 

                                                                    
                                                                     SKUPAJ 

  1.246 
(in 1.847 na 
spletu) 

Progami za odrasle, izvedeni izven muzejske hiše 
(Del programa za odrasle – ranljive skupine pod tč. 5 je 
izveden izven muzeja) 

8 3 196 

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

  

1. Vodeni ogled – občasna razstava Ko zapoje kovina 230 

2. Vodeni ogled – občasna razstava Koptske tkanine iz zbirke NMS 202 

3. Mi k vam, vi k nam = stalna arheološka razstava 118 

 
 

Spremljevalni programi za družine v letu 2020 
 

Št. Naslov  programa  
 

Število 
pripravljenih 
programov 

Od tega 
število 
novih 
programov 
v letu 2020  

Število 
obiskovalcev 

1 Družinska vodstva po razstavi 6 1 199 

2 Delavnice za družine 9 3 227 

3 Programi za družine v dislociranih enotah 1 0 0 

4 Programi dostopni po spletu 

 https://www.nms.si/si/dozivetja/muzej-v-
copatih/zdruzinoustvarjamozgodovino  

1 1 619 

                                                                     
                                                                SKUPAJ 

16 5 476 
(in 619 na 
spletu) 

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

  

1. Drop-in delavnice = različne teme, različne razstave (stalne in občasne) ob dnevih 
odprtih vrat 

188 

2. Noč ima svojo moč = družinsko vodstvo = stalna arheološka razstava in stalna 
razstava umetnostnozgodovinskih zbirk 

142 

3. Živa odkriva = samostojna raziskovalna pot po stalnih razstavah z razisk. listom 115 

 
 

Kratka pojasnila k odstopanjem od zastavljenih ciljev realizacije spremljevalnih programov 
(največ do 1.000 znakov brez presledkov) 
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A. Breznik: Leto 2020 je zaznamovala ustavitev javnega življenja zaradi pandemije, povezane z 
epidemijo covid-19. Spomladi, 13. 3. 2020, so bili nekateri zaposleni napoteni na čakanje. Po ponovnem 
odprtju muzeja 5. 5. 2020 je obisk, na prihodkih katerega je temeljilo financiranje dveh sodelavk, močno 
upadel, zato je bilo prekinjeno sodelovanje v prejšnji obliki, najeti sta bili zgolj za dela, ki so imela 
finančno kritje (manjša honorarna dela). Ena zaposlena je bila zaradi zaprtja šol in posledično varstva 
otroka v določenem obsegu odsotna. Vse našteto je vplivalo na obseg realizacije programa za leto 2020 
in na ad hoc pripravo prvotno nenačrtovanih vsebin. Glavna značilnost izvajanja pedagoške dejavnosti 
NMS je bilo odzivanje na spremembe na trgu in prilagajanje ponudbe, kot denimo nova priprava izrazito 
komercialno naravnanih programov ter programov z uporabo digitalne tehnologije. Druga značilnost dela 
v letu 2020 oziroma drugo polje delovanja zaposlenih je bilo delo, povezano s pripravo programov, 
povezanih s praznovanjem 200-letnice muzeja v letu 2021.  
Epidemiološka slika je vplivala tudi na obisk muzeja in pedagoških programov, kar zgovorno prikazujejo 
podatki. Na začetku oktobra 2020 so se pogoji za obisk muzeja ponovno zaostrili, pozneje smo 
muzejska vrata za obiskovalce zaprli in tako odslovili mnoge pretežno šolske skupine, ki so sicer 
načrtovale obisk pedagoških programov. 
 

 
 

Posredovanje informacij o kulturni dediščini – izdajanje publikacij: katalogov, vodnikov in 
periodika v letu 2020 

 Naslov publikacije Avtor Naklada Višina 
načrtovanih 
sredstev v 
usklajenem 
programu 
dela (v €) 
(MK in drugi 
viri) 

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

Indeks 
odstopan
ja: 
načrtova
no 
/porablje
no  

1 Severno emonsko 
grobišče – raziskave 
na najdišču Kozolec 
(Situla 45) 

Doc. dr. Alenka Miškec, 
dr. Bernarda Županek,  
dr. Špela Karo, dr. Gojko 
Tica 

250    

2 Argo 63/1 (2020) 
Argo 63/2 (2020) 

Več avtorjev; glavna in 
odg. Urednica: dr. Alenka 
Miškec 

2 x 400 11.700 € 11.939 € 102 

3 Slovenska majolika = 
Slovenian majolika 

Doc. dr. Mateja Kos, 
Marko Kumer, mag. Zora 
Torkar, Saša Bučan, dr. 
Zora Žbontar, Irena 
Radej; ur. Saša Rudolf 

500 Zajeto pri 
razstavi 

  

4 The Earliest Stories 
from the Crossroads 

Dr. Peter Turk, dr. Matija 
Turk 

500 Zajeto pri 
razstavi 

  

5 Severno emonsko 
grobišče – raziskave 
na najdišču Kozolec 
(angleška različica) 

Doc. dr. Alenka Miškec, 
dr. Bernarda Županek,  
dr. Špela Karo, dr. Gojko 
Tica 

300 12.770 € 11.551 € 90 

6 Dragocenosti 
Narodnega muzeja 
Slovenije/ Treasures 
of the National 
Museum of Slovenia 

Kustosi NMS 1.500 21.550 € 0 0 

7 Zbirka oklepov 
Narodnega muzeja 
Slovenije / Armour 
Collection from the 
National Museum of 
Slovenia, Viri 16 

Dr. Tomaž Lazar s 
prispevki prof. dr. Petra 
Fajfarja, dr. B. Zorca in J. 
Kranerja 

500 14.350 € 568 € 4 

8 Spletna stran: 
prevodi besedil 

  4.685 € 0 0 

9 Promocijski drobni Različni 15.200 7.320 € 3.828 € 52 
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tiski 

skupaj 72.375 € 27.886 € 39 

 
 

Kratka pojasnila k odstopanjem od zastavljenih ciljev izdajanja publikacij (največ do 1.000 znakov 
brez presledkov):  
 
Pri projektu Severno emonsko grobišče – raziskave na najdišču Kozolec (Situla 45) je sodelovalo zelo 
veliko avtorjev, tehnične priprave sta si delila dva muzeja (poleg NMS še Muzeji in galerije mesta 
Ljubljane), zato se je izdaja znanstvene monografije zavlekla v leto 2020.  
Podobni razlogi botrujejo tudi manjši zamudi pri izdaji v angleškem jeziku, ki je bila načrtovana za leto 
2020: monografija je v oblikovanju, izid je predviden do konca marca 2021. 
 
Tisk angleške verzije kataloga Najstarejše zgodbe s stičišča svetov – The Earliest Stories from the 
Crossroads se je zavlekel v začetek leta 2021. Knjiga je izšla 5. 2. 2021. 
 
Nova izdaja Dragocenosti Narodnega muzeja Slovenije/Treasures of the National Museum of Slovenia 

bo predvidoma izšla aprila 2021. 
Druga številka revije Argo, letnik 2020, je v tisku. 
Publikacija Zbirka oklepov iz Narodnega muzeja Slovenije (Viri 16) bo predvidoma izšla aprila 2021 
(besedilo je končano, potekata lektorski in recenzentski postopek). 
 
Zaradi preprečevanja širjenja okužb in prepovedi nudenja samopostrežnih drobnih tiskov od aprila 2020 
nismo več izdajali mesečnih zloženk. Prav tako nismo izdajali novih letakov in zloženk ob razstavah, 
zato je bila realizacija drobnih tiskov bistveno manjša od načrtovane. Nekaj zloženk, ki jih obiskovalci 
prejmejo z vstopnico, smo ponatisnili.  
V načrtu dela smo predvideli prevode temeljnih vsebin v nemški in italijanski jezik, ki bi jih uporabili zlasti 
na spletni strani. Zaradi nujnosti situacije smo med epidemijo več pozornosti namenili digitalni 
dostopnosti za domače uporabnike. Upamo, da bodo izredne epidemiološke razmere skupaj s 
povečanimi potrebami po vedno novih »koronskih« vsebinah kmalu pojenjale in da se bomo vsebinam 
za turiste, med njimi tudi načrtovanim prevodom, lahko posvetili v letu 2021. 
 

 

Realizacija  promocijske dejavnosti muzeja, načini promocije in ocena doseženih ciljev (največ 
do 1.000 znakov brez presledkov) 
 
Realizacija: NMS je promoviral 104 prireditve, še dodatnih 37 že napovedanih dogodkov pa smo 
odpovedali. 
 
Načini promocije in ocena doseženih ciljev: 

– Sprotno posodabljanje in dopolnjevanje vsebin na spletni strani muzeja. 
– Obveščanje o dogodkih NMS po elektronski pošti (2.832 veljavnih e-naslovov) 
– Natisnili smo le 9 drobnih tiskovin, od tega 3 ponatise, v skupni nakladi 15.200 izvodov 
– Spletni napovedniki kulturnega dogajanja (Napovednik.com, Kulturnik.si idr.). 

Z zaprtjem javnega življenja smo zaznali veliko povpraševanje po (digitalni) dostopnosti in nanj smo se 
odzvali zlasti z: 

– objavo vsebin na muzejski spletni strani in družbenih omrežjih ter z  
– aktivnim sodelovanjem z drugimi muzeji, galerijami in kulturnimi ustanovami pri skupnih 

akcijah.  
 
Plačljivo oglaševanje 

– Tam tam mreža city plakatov: 3 kampanje (Korak do kulture, Ko zapoje kovina in Slovenska 
majolika), 

– TV Slovenija: 2 kampanji kratkih oglasov (Ko zapoje kovina in Koptske tkanine iz zbirke NMS), 
– Oglasi v tiskanih medijih za turiste: (In Your Pocket Ljubljana, Katalog Alpen-Adria (Avstrija); 

Freizeitung (Avstrija); zgibanka The Slovenia Concierge (oglas za grad Snežnik), Poročni 
informator (grad Snežnik kot poročna lokacija)), 

– Napovednik, tiskana in spletna verzija, 
– Facebook: 2 plačljivi objavi (vsebine za učitelje in začetek praznovanja 200-letnice), 
– billboardi (Muzejska) in fasadne grafike (Metelkova). 
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NMS na družbenih omrežjih 

Facebook 
– Število sledilcev 31. 12. 2020: 7.972 (+ 573) 
– Število vseh objav: 376 
– Število objavljenih dogodkov: 95 
– Skupni doseg z objavami dogodkov v letu 2020: 85.320 oseb 
– Dan z najvišjim skupnim dosegom: 15. oktober 2020: 20.749 oseb 

Instagram 
– Število sledilcev 31. 12. 2020: 2.326 (+ 552) 
– Število vseh objav: 179, skupaj všečkov: 11.059 
– Zgodbe (story): 174, skupni doseg: 37.276 ogledov 

 
 
 
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 * 

Kozarec za pivo z veduto Tivolskega gradu, brušeno in 
gravirano steklo, Češka, okrog 1875, inv. št. N 39034 

500 € Lastna sredstva NMS 

Športni plakat 3. smučarske tekme Sokolske zveze 
kraljevine Jugoslavije, Bohinj 1934, barvna litografija 

1.500 € Lastna sredstva NMS 

Novec 3.500 € Donacija 

   

   

SKUPAJ 5.500 €  

*(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): 
 
Za leto 2020 nismo dobili sredstev za odkupe s strani MK. 
Grafični kabinet je za leto 2020 pripravil in utemeljil vrsto predlogov za odkup premične kulturne 
dediščine (zbirka slovenskih vedut, portretov, slovenska nabožna grafika, stare fotografije slovenskih 
avtorjev iz 19. st., dokumentarna grafika, oblikovalsko relevanten osnutek športnega plakata in 
Giovanni Battista Piranesi, Le Antichità Romane). Pristojna komisija na Ministrstvu za kulturo je 
zavrnila nakup vseh predlaganih predmetov, vključno s tistimi, ki smo jih kot nujne načrtovali za 
postavitev stalne razstave Podoba raja. Simboli slovenstva v zgradbi Proštije na Blejskem otoku. 
 
 

 

 DODATEK:  
 

A. PROSTORI 

Podatki o količini m² novo pridobljenih prostorov v letu 2020 
 

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

   

   

SKUPAJ 0 0 
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Zbirnik prostorov za izvajanje dejavnosti v letu 2020 
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 

 

 

B. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME 

Investicijsko vzdrževanje s sredstvi MK – realizacija po odločbi za leto 2020 

 

Namen Višina 
namensko 
odobrenih 
sredstev MK 

Porabljena 
višina 
sredstev 

Opombe 

Prenova sanitarij za zaposlene v mansardi stavbe 
Prešernova cesta 20 

23.444 € 24.156 €  

SKUPAJ 23.444 € 24.156 €  

 

Nakup opreme s sredstvi MK – realizacija po odločbi za leto 2020  

 

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: 



 22 

    

    

c) Oprema za restavratorske delavnice: 

    

    

c) Oprema za razstave: 

    

    

e) Računalniška oprema za delovni proces 

    

    

f) Drugo (navedite): 

    

SKUPAJ 0 0  

 
 

Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme iz drugih virov 
 

Namen Vir Odobrena 
sredstva 

Porabljena 
višina 
sredstev 

Opombe 

a) Investicijsko vzdrževanje     

Gradbeno-obrtniška dela za stalno 

in numizmatično razstavo 

  11.057,93 €  

     

b) Oprema za razstave     

Projektor Casio Razstava Bled  2.219,79 €  

Projektor Optoma Razstava Bled  561,08 €  

Stojalo   1.039,44 €  

     

b) Računalniška oprema     

Monitor Dell UltraSharp, 2 kom. po 

174,51 € 

ARRS  349,02 €  

Računalnik HP EliteDesk 800, 2 

kom. po 409,92 € 

  819,84 €  

Računalnik HP EliteDesk 800, 2 

kom. po 379,47 € 

  758,94 €  

Tiskalnik HP OfficeJet 7110   166,82 €  

Konferenčna kamera Logitech EU projekt  448,90 €  

Računalnik HP EliteDesk 800   406,26 €  

Monitor Dell U2518D   311,10 €  
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Računalnik Lenovo P500, 2 kom. 

po 965,00 € 

ARRS  1.930,00 €  

Monitor Dell U2518D, 2 kom. po 

298,66 € 

ARRS  597,32 €  

Mrežno stikalo TPLink   903,53 €  

Računalnik SilverStone PS11B-Q EU projekt  1.279,95 € €  

Monitor Dell U2720Q EU projekt  520,00  

Računalnik HP EliteDesk 800, 2 

kom po 509,96 € 

ARRS  1. 019,92 €  

Računalnik HP ProDesk 400 G6 ARRS  851,82 €  

Kamera Microsoft LifeCam H5D-

015, 3 kom. po 87,30 € 

SPDM  261,91 €  

Licenca Creative Cloud SPDM  1.405,07 €  

Licenca CreativeCloud   1.529,88 €  

     

c) Drugo     

Fotoaparat Canon   567,37 €  

Fotoaparat Canon EOS 250D EU projekt  589,00 €  

Fotoaparat Fujinon XF 35 mm ARRS  457,50 €  

Pisarniški stol Dynamic Synchron   269,62 €  

Pisarniški stol Ergoflex   330,32 €  

Pisarniški stol Sigma Synchron   312,32 €  

     

SKUPAJ  30.964,64 €  

 
 
C. ZAPOSLENI 
 

Število zaposlenih po področjih dejavnosti muzeja na dan 1.1.2020 
 

Dejavnost  Financer MK Drugi viri SKUPAJ 

Poslovna 
dejavnost 

Direktor 1 0 1 

Pomočnik direktorja 0 0 0 

Služba za komunikacije 2 0 2 

Finančni delavci 2 3 5 

Administrativni delavci 2 0 2 

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 Kustosi 21 7 28 
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dejavnost Konservatorji, restavratorji 10 1 11 

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 1.1.2020 
 

Strokovni 
delavci 

Tehnična 
služba in 
informatika 

Uprava SKUPAJ 

a) Redno zaposleni za nedoločen čas: 42 7 9 58 

 od tega s krajšim delovnim 
časom: 

0 0 0 0 

b) Število zaposlenih za določen čas: 14 0 1 15 

 od tega s krajšim delovnim 
časom: 

3 0 0 3 

c) Občasno, projektno zaposleni po 
podjemni pogodbi (število izvajalcev na 
dan 3.1.2020) 

0 0 0 0 

 Skupno število vseh sklenjenih 
podjemnih pogodb v letu 2020 

    

 Od tega število sklenjenih 
podjemnih pogodb z osebami 
statusom samozaposlenega v 
kulturi v letu 2020 

    

d) Občasno, projektno zaposleni po  
pogodbi o avtorskem delu 

21 0 0 21 

 Skupno število sklenjenih 
avtorskih pogodb v letu 2020 

37 0 0 37 

 Od tega število sklenjenih 
avtorskih pogodb z osebami s 
statusom samozaposlenega v 
kulturi v letu 2020 

0 0 0 0 

e) Študentsko delo (število izvajalcev 
na dan 3.1.2020) 

4 0 0 4 

 Skupno število vključenih 
študentov  v študentsko delo v 
letu 2020 

22 1 9 32 

 Skupno število opravljenih ur 
študentskega dela v letu 2020 

3912 73 1570 5555 

f) Prostovoljci, neplačani delavci 
(število izvajalcev na dan 3.1.2020) 

0 0 0 0 

 Skupno število prostovoljcev v 
letu 2020 

1 0 0 1 

 Skupno število opravljenih ur 
prostovoljnega dela v letu 2020 

    

Število vključenih izvajalcev v javna 
dela v letu 2020 

0 0 0 0 

 
 

Število zaposlenih v muzeju glede na starost  
Navodilo:  vpiše se stanje zaposlenih, ki jih financira MK  na dan 1.1.2020 
 

starostni razredi število vseh zaposlenih število zaposlenih - strokovna dejavnost 

          do 29 let 0 0 

od 30 do 39 let 7 7 

od 40 do 49 let 9 6 
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od 50 do 59 let 23 16 

nad 60 let 17 13 

SKUPAJ 56 42 

Povprečna starost zaposlenih strokovnih delavcev 53,25 

 
 
D. DOSTOPNOST DO PREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE 
 

Navedite izboljšave za dostopnost do kulturne dediščine gibalno in senzorno oviranim osebam 
v letu 2020: 
 
Leto 2020 je bilo posvečeno povečanju spletne dostopnosti – ne le zaradi zaprtja muzejev in prepovedi 
prireditev, ampak tudi zaradi dolgotrajnega zaprtja državljanov v občine. Odzvali smo se zlasti z objavo 
in izpostavitvijo virtualnih sprehodov, z zbranimi obstoječimi in dodanimi novimi vsebinami v rubriki 
Muzej v copatih in z ureditvijo didaktičnega gradiva za učitelje. 
Na spletni strani muzeja smo posebno pozornost namenili tudi ustreznemu poimenovanju sestavnih 
elementov zgradbe in objavljenih fotografij, da so razumljivi tistim slepim in slabovidnim uporabnikom, ki 
uporabljajo bralnike spletnih strani.  
Pri pripravi novih razstav upoštevamo smernice (širina hodnikov, velikost črk, kontrast …). 
 
 

 

 

Evidenca obiskovalcev javnega zavoda v letu 2020 – NMS na Muzejski 
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 4.612 729 5.341 0 

Izdana brezplačna 
vstopnica odrasli 

0 6.734 840 7.574 0 

Izdana brezplačna 
vstopnica družina 

0 0 0 0 0 

Plačana vstopnica otroci in 
mladina  

4 / 61 / 3,52 / 
83 / 24 

341 435 776 2.943,50 

Plačana vstopnica odrasli 
 

6 / 8,51 / 52 / 
83 / 34  / 45 

779 1.106 1.885 9.398,50 

Plačana vstopnica družina 
 

12 / 171 / 102 
/ 163 

299 86 385 4.686,00 

Plačana vstopnica skupina 
otroci in mladina  

4 / 61 / 3,52 / 
razno6 

1.474 33 1.507 6.432,20 

Plačana vstopnica skupina 
odrasli 

4 / 61 / 3,52 / 
15, 207 

40 20 60 440,00 

 
SKUPAJ 

 
14.279 3.249 17.528 23.900,20 

 

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

468 

NMS na Muzejski: Skupno število obiskovalcev v letu 2020: 17.996 

Opombe: 
1. Skupna vstopnica za obe lokaciji (Muzejska + Metelkova) 
2. Cena vstopnice v primeru kombinacije s Prirodoslovnim muzejem Slovenije 
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3. Cena vstopnice v primeru programa 1 vstopnica za 11 muzejev in galerij 
4. Cena vstopnice z ljubljansko mestno kartico URBANA 
5. Cena za upokojence 
6. Različni pedagoški programi, rojstnodnevna praznovanja itn. 
7. Pavšalna cena za najavljeno vodstvo v slovenskem (15) in tujem jeziku (20). 

 

 

Evidenca obiskovalcev javnega zavoda v letu 2020 – 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 

0 754 84 838 0 

Izdana brezplačna 
vstopnica odrasli 

0 1.750 162 1.912 0 

Izdana brezplačna 
vstopnica družina 

0 0 0 0 0 

Plačana vstopnica otroci in 
mladina  

4 / 61 / 82 / 23 58 22 80 328,00 

Plačana vstopnica odrasli 
 

6 / 8,51 / 82 / 
33  / 44  

403 101 504 2.645,50 

Plačana vstopnica družina 
 

12 / 171 / 162 33 8 41 497,00 

Plačana vstopnica  
skupina otroci in mladina  

4 / 61 / razno5 49 0 49 618,00 

Plačana vstopnica skupina  
odrasli 

4 / 61 / 156 44 0 44 416,00 

 
SKUPAJ 

 
3.091 377 3.468 4.504,50 

 

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

688 

NMS – Metelkova: Skupno število obiskovalcev v letu 2020: 4.156 

Opombe: 
1. Skupna vstopnica za obe lokaciji (Muzejska + Metelkova) 
2. Cena vstopnice v času programa 1 vstopnica za 11 muzejev in galerij 
3. Cena vstopnice z ljubljansko mestno kartico URBANA 
4. Cena za upokojence 
5. Različni pedagoški programi, rojstnodnevna praznovanja itn. 
6. Pavšalna cena za najavljeno vodstvo v slovenskem jeziku. 

 

 

Evidenca obiskovalcev javnega zavoda v letu 2020 – 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 

0 104 19 123 0 
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izdana brezplačna 
vstopnica odrasli 

0 51 15 66 0 

izdana brezplačna 
vstopnica družina 

0 108 / 108 0 

plačana vstopnica otroci in 
mladina  

3,00  252 87 339 1.017,00  

plačana vstopnica odrasli 
 

5,00 1.545  144 1.689 8.445,00  

plačana vstopnica 
upokojenci 

3,00  479 93 572 1.708,80  

plačana vstopnica - 
družina 

12,00 1.328 152 1.480 4.440,00  
 

plačana vstopnica  skupina 
otroci, štud. in upokojenci 

2,50  451 16 467 1.116,50  

Plačana vstopnica skupina  
odrasli 

4,00  148 / 148 592,00  

 
SKUPAJ 

 
4.466 

 
526 

 
4.992 

 
17.319,30  

 

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

 
2.208 

Grad Snežnik: Skupno število obiskovalcev v letu 2020: 7.200  

 

 

 
Število uporabnikov digitalnih vsebin na uradni spletni strani muzeja 

 
78.333 

 
Število zunanjih uporabnikov muzejskega gradiva v dokumentaciji 

 
495 
 

 
 
E. DEJAVNOST SPECIALNE KNJIŽNICE ZA KULTURNO DEDIŠČINO 
 

Število enot knjižničnega gradiva v specialni 
knjižnici (do 31.12.2020) 

95.659 (v sistemu COBISS) 

Število enot knjižničnega gradiva pridobljenega z 
nakupom v letu 2020 

53 naslovov monografij,  
26 naslovov serijskih publikacij 

Število enot knjižničnega gradiva pridobljenega z 
izmenjavo v letu 2020 

212 naslovov monografij,  
120 naslovov serijskih publikacij 

SKUPAJ  
 

265 naslovov monografij,  
146 naslovov serijskih publikacij 

Število strokovnih delavcev v knjižnici 5 

Število zunanjih uporabnikov v knjižnici 999  

Dostopnost do elektronskih publikacij da        ne   (obkrožite) 

Površina prostorov, ki so namenjeni specialni 
knjižnici 

1.583,00                 m² 

Višina sredstev državnega proračuna porabljenih 
za  nakup knjižničnega gradiva 

6.062,72 EUR 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

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

 

 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,  

 Kvalitetno ter na nivoju izvesti vse planirane dogodke (razstave, publikacije, akademijo) v 
zvezi z proslavitvijo 200 letnice Narodnega muzeja Slovenije 

 postaviti stalno veliko razstavo Zgodovina Slovencev in razstavo Slovenija v simbolih, na 
Blejskem otoku 

 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, zastavljene 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 1.100 

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

256 

Načrtovano število konserviranih predmetov 2.223 

Načrtovano število restavriranih predmetov 414 

 
 

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 skupaj 
 

oprema skupaj z 
opremo 

1. Slovenska majolika 23.000 23.840 46.840 4.550 51.390 

2. Zgodbe s stičišča svetov 20.000 45.325 65.325 31.250 96.575 

3. NMS Metelkova, Zbirka 
kovine 

1.500 2.050 3.550 10.000 13.550 
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4. Romanski križi 3.700 4.000 7.700  7.700 

SKUPAJ 1. 
 

61.200 116.145 177.345 110.528 287.873 

1. a Gostovanja razstav      

1. Zakladi slovenske 
ustvarjalnosti 

/ 17.960 17.960  17.960 

2. Koptske tkanine iz zbirke 
NMS 

/ 500 500 / 500 

SKUPAJ 1. a  18.460 18.460  18.460 

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

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45.800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
260.050 

1. ARGO 63/1, 2 11.700 / 11.700 

2. Zbirka oklepov NMS 7.000 7.350 14.350 

3. Severno emonsko grobišče 
– raziskave na najdišču 
Kozolec (angleška različica) 

/ 12.770 12.770 

4. dragocenosti Narodnega 
muzeja Slovenije 

 21.550 21.550 

5. spletna stran NMS prevodi 
besedil  

/ 4.685 4.685 

6. promocijski drobni tisk NMS 3.500 3.820 7.320 

SKUPAJ 2. 22.200 50.175 72.375 

 
SKUPAJ 1. + 1. a + 2.  

 
70.400 

 
143.850 

 
214.250 

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

     

1. Blejski grad / 31.754 31.754 10.526 42.280 

SKUPAJ 3. / 31.754 31.754 10.526 42.280 

 
SKUPAJ 1.+ 1.a. + 2. + 3. 

 
70.400 

 
175.604 

 
246.004 

 
56.326 

 
303.330 

 
 
 

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. 62100-18/2019/6         Odločba za izvedbo programa dela za l. 2020; 
 -  MK št. 62100-18/2019/12        Odločba za dodatna sredstva za projekt digitalizacije, izvedbo 
      programa SPDM in odkup predmetov kulturne dediščine; 
 - MK št. 62100-18/2019/89         Odločba za dodatna sredstva za stroške investicijsko 

    vzdrževanje in nakup opreme ter za splošne materialne  
   stroške; 

 -  MK št. 62100-18/2019/97        Odločba za dodatna sredstva za splošne stroške 
      delovanja in za stroške dela 
 

Muzej si je prizadeval skrbno izvajati vse aktivnosti, ki mu jih nalaga zakon in jih je opredelil v 
programu dela. V primerjavi z zastavljenimi cilji smo presegli večino (4 od 5)  ciljev tega sklopa, ki 
se tičejo konservatorskega in restavratorskega dela (indeksi se gibljejo med  78 on 300 %), pri 
inventarizaciji in digitalizaciji predmetov pa sta bila cilja dosežena 85 % in 77 %. (Glej stran 4 
tega poročila). Temeljni razlog odstopanj od programa je bila epidemija in z njo povezani ukrepi: 
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delo od doma in usahla muzejska blagajna. Omejiti ali povsem opustiti smo morali dejavnosti, ki 
terjajo neposreden stik z izvirnim gradivom. 
 
Pri II. sklopu so bile realizirane so bile vse načrtovane razstave razen Romanskih križev (zaradi 
ukrepov, ki so bili posledica pandemije). Sredstva za realizacijo razstave Zbirka kovine je 
presegla višino načrtovanih sredstev, ker so bile kupljene vitrine, ki se bodo lahko uporabljale tudi 
za druge razstave. 
 
Zaradi omejitev zbiranja in drugih ukrepov nismo mogli izvesti vseh obrazstavnih programov za 
javnost. Epidemiološka slika je močno okrnila tudi na obisk muzeja in izvedbo pedagoških 
programov. Zaradi preprečevanja širjenja okužb in prepovedi nudenja samopostrežnih drobnih 
tiskov od aprila 2020 nismo več izdajali mesečnih zloženk. 

 
 NMS je promoviral 104 prireditve (leto poprej 179), še dodatnih 37 že napovedanih dogodkov 
pa smo odpovedali. 40 prireditev smo izvedli in promovirali sami, pri kar 64 pa smo sodelovali z 
drugimi soorganizatorji. Vidnejše so bile: 
– 6 novih občasnih razstav v muzejskih stavbah v Ljubljani oz. ena na ploščadi, slovesnost 
odprtja za javnost smo organizirali le za dve razstavi, 
– 1 novinarska konferenca (za druge projekte smo pripravili kakovostno gradivo za novinarje in 
jim omogočili individualna srečanja z avtorji), 
– 32 javnih vodstev, 
– 23 predavanj, 
– 29 delavnic in dogodivščin za otroke oz. družine, 
– 11 spletnih dogodkov 
– in druge prireditve (dnevi odprtih vrat, skupne akcije muzejev, muzejske počitnice za otroke 
itd.). 
Prvih nedelj v mesecu, ko je brezplačen vstop, ne promoviramo posebej in niso zajete v to 
statistiko.  
 
Na epidemiološke razmere, ki so tako zelo vplivale tudi na delovanje muzeja, se je služba za 
odnose z javnostmi odzvala zlasti s pripravami in objavo spletnih vsebin. Na spletni strani smo 
oblikovali nove rubrike in objavljali nove vsebine, ki smo jih promovirali na družbenih omrežjih in v 
»mailingih«: 
 
Aktivno smo sodelovali z drugimi muzeji, galerijami in kulturnimi ustanovami pri skupnih akcijah: 
– #Naprej v preteklost je skupna spletna akcija slovenskih muzejev in galerij v organizaciji 
Skupnosti muzejev Slovenije in Službe za premično dediščino in muzeje. Poteka izključno na 
spletu oz. na družbenih omrežjih, kjer v času epidemije ohranjamo stik s svojimi obiskovalci. Leta 
2020 je bila akcija organizirana dvakrat, obakrat je tudi NMS ponudil program in aktivno sodeloval 
pri promociji. 
– NMS se je že tradicionalno povezal s sosedi na Muzejski ploščadi Metelkova, saj smo tudi 
poleti 2020 ponudili skupno vstopnico. 
– Skupna akcija ljubljanskih muzejev in galerij 1 vstopnica za 11 muzejev in galerij. 
– Poletni utrip na ploščadi smo soustvarjali tudi v okviru kampanje Mi smo #odprti za kulturo. 
Vse julijske in avgustovske večere od četrtka do nedelje je bil NMS – Metelkova odprt do 21. ure 
(med 18. in 21. uro je bil vstop prost), program petkovih večerov na ploščadi pa je soustvarjal 
NMS z javnimi vodstvi, delavnicami in prikazi ob razstavi Slovenska majolika. 
 
 
NAČINI PROMOCIJE  
– Sprotno posodabljanje in dopolnjevanje vsebin na spletni strani muzeja. 
– Družbena omrežja se dokazujejo kot vedno pomembnejše orodje promocije, zato pojavnost 
muzeja na Facebooku in Instagramu skrbno načrtujemo. Dopolnili smo tudi kanal NMS na 
YouTubu. 
– Obveščanje o dogodkih NMS po elektronski pošti. V bazi imamo 2.832 veljavnih e-naslovov. 
Adreme so strukturirane, »mailinge« pošiljamo prirejene za 
      - splošno javnost (zasebniki in različne ustanove);  
      - medije;  
      - izobraževalne ustanove in posamezne zainteresirane učitelje.  
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– Natisnili smo le 9 drobnih tiskovin (zloženk, plakatov …), od tega 3 ponatise, v skupni nakladi 
15.200 izvodov. Zaradi veljavnih ukrepov smo iz muzejev morali umakniti police, s katerih bi 
obiskovalci lahko sami jemali promocijsko gradivo. Informativne zloženke so tako izročale 
zaposlene na blagajni skupaj s kupljeno vstopnico. 
– Obveščanje prek spletnih napovednikov kulturnega dogajanja (Napovednik.com, 
Prireditve.rtvslo.si, Kulturnik.si idr.). 
 
Narodni muzej Slovenije je bil prisoten na družbenih omrežjih; facebook  in Instagram 
 
Spletna stran www.nms.si ima naslednjo statistiko dostopov 
2020   obiskovalcev obiskov  ogledov strani povprečno trajanje obiska 
SKUPAJ  78.333  115.230  377.888 00:03:07 
V primerjavi z 2019 + 12,07 %  + 15,63 %  + 22,41 % 
 
Največji poskok obiskanosti glede na preteklo leto so zabeležili virtualni sprehodi, med njimi pa 
Prazgodovinski zakladi NMS (to je bila do prve polovice aprila 2020 najvišje objavljena 360-
stopinjska vizualizacija, slika neandertalčeve piščali na bannerju kar »vleče« klike; po vsebini pa 
gre »samo« za premostitveno postavitev med staro in novo stalno razstavo). Rubriko Virtualne 
razstave smo na spletni strani NMS objavili šele konec oktobra 2019, zato ne bomo primerjali 
absolutnih številk. (Rubriko smo pozneje preimenovali po usklajenem vzorcu poenotenja spletnih 
strani državnih muzejev v Virtualne sprehode.)  
 
 
ODZIVI V MEDIJIH  
 
Leta 2020 smo zabeležili 1.477 medijskih objav o Narodnem muzeju Slovenije – skoraj tretjino več 
kot leta 2019, ko smo jih našteli 1.043.  
 
Razstavni program Narodnega muzeja Slovenije je bil v medijih dobro zastopan. Med občasnimi 
razstavami je najbolj odmevala Slovenska majolika; postavitev v Narodnem muzeju Slovenije in 
gostovanje v Medobčinskem muzeju Kamnik – skupaj 6 % vseh objav. Sledi razstava Koptske 
tkanine iz zbirke NMS s 5 % vseh objav; postavitev v Narodnem muzeju Slovenije in gostovanje v 
Pokrajinskem muzeju Ptuj – Ormož, objave pa se navezujejo tudi na Valvasorjevo odličje in 
nagrado ICOM, ki ju je prejela avtorska skupina razstave. Po 4 % vseh objav sta zabeležili tudi 
občasni razstavi Ko zapoje kovina. Tisočletja metalurgije na Slovenskem in Slovenci, za zmiraj 
gre! Razstava ob 100. obletnici koroškega plebiscita.  
 
Veliko medijske pozornosti je bilo namenjene temam, povezanih s širjenjem epidemije covid-19, 
zaostrovanjem in rahljanjem ukrepov, kar se je močno odražalo tudi na prispevkih o muzeju: kar 6 
% vseh objav je bilo namenjenih obveščanju o zapiranju in ponovnem odpiranju muzeja ter o 
odpovedanih muzejskih prireditvah.  
 
V času, ko je bil muzej zaprt, pa se je povečalo zanimanje za virtualne vsebine, ki jih nudi muzej – 
virtualne sprehode in razstave, pa tudi za dostop do gradiva za učence, učitelje in izvajanje 
prostočasnih dejavnosti, ki je objavljeno na spletni strani muzeja – ta sklop obsega 5 % vseh objav 
o Narodnem muzeju Slovenije. 
 
Pomemben delež objav je namenjen postopku izbora novega direktorja Narodnega muzeja 
Slovenije in nastopu novega mandata direktorja – skupaj 8 % vseh objav. 
 
Ocena doseženih ciljev službe za stike z javnostjo 
Leto 2020 je bilo nenavadno, zaradi ukrepov za zajezitev epidemije so bile tudi promocijske 
dejavnosti čisto neprimerljive z doslej uhojenimi potmi. Ekipa za komuniciranje je velik del svojih 
moči porabila za preverjanje ukrepov in priporočil ter njihovo spoštovanje ob prireditvah. Znašli 
smo se v nenavadni zadregi in bojazni, da se bo prireditev udeležilo preveč gostov in da jih bo 
treba zavračati.  
Na nove razmere, ki so tako zelo vplivale tudi na delovanje muzeja, se je služba za odnose z 
javnostmi odzvala zlasti s pripravami in objavo vsebin na muzejski spletni strani in družbenih 
omrežjih ter z aktivnim sodelovanjem z drugimi muzeji, galerijami in kulturnimi ustanovami pri 
skupnih akcijah. Manj pozornosti smo zato namenili produkciji tiskanega gradiva, zelo veliko pa 

http://www.nms.si/
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smo se posvečali dobri in ažurni spletni predstavitvi muzeja, digitalnim vsebinam in možnostim za 
varen ogled. Oblikovali smo nove rubrike in objavljali nove vsebine; zaradi velikega povpraševanja 
po digitalni dostopnosti smo se morali posvetiti dopolnjevanju tovrstne ponudbe bolj kot realizaciji 
načrtovanega programa za leto 2020. 
 
Druga velika tema, ki se ji je služba za odnose z javnostmi posvečala leta 2020, je bilo 
načrtovanje praznovanja 200-letnice muzeja. Sodelujemo v skupini, ki vodi časovnico prazničnega 
leta, vključeni smo tudi v večino konkretnih dejavnosti za obeležitev jubileja. Točno leto dni pred 
datumom 200-letnice, tj. 15. oktobra 2020, smo na družbenih omrežjih (in vzporedno na spletni 
strani) začeli prvo veliko akcijo 200 let, 200 predmetov: do jubilejnega rojstnega dne bomo 
predstavili 200 muzejskih predmetov, ki prikazujejo bogastvo in raznolikost zbirk Narodnega 
muzeja Slovenije. Prvo objavo in začetek praznovanja smo pospremili z videom/animacijo, kar je 
tudi gotovo pripomoglo do boljšega odziva v javnosti. 
 
Javni program muzeja je bil zaradi znanih razmer okrnjen, muzej je bil več mesecev zaprt za 
javnost, prireditve so bile prepovedane oziroma mogoče le ob spoštovanju strogih ukrepov. Kljub 
vsemu smo lahko primerno promovirali večje občasne razstave: Koptske tkanine iz zbirke 
Narodnega muzeja Slovenije, Ko zapoje kovina in Slovenska majolika. Izjemno bogat program je 
potekal ob razstavi Ko zapoje kovina: poleg vodenih ogledov je bilo organiziranih kar 12 predavanj 
in celodnevna prireditev Metalurški dan. Ob razstavi Slovenska majolika smo v okviru kampanje 
Mi smo #odprti za kulturo / #odprti oder na Muzejski ploščadi za vse poletne petkove večere 
zagotovili javna vodstva, delavnice in prikaze. 
 
Ljubljanski muzeji in galerije smo se aktivno odzvali na izreden upad obiska. Poleti, ko je bilo 
turistov v mestu le peščica, smo se povezali in domačim gostom ponudili ogled svetovnih 
znamenitosti doma. V skupni akciji 1 vstopnica za 11 muzejev in galerij smo po zelo ugodni ceni 
ponudili ogled presežkov premične kulturne dediščine. Akcija je bila zelo uspešna, odmevala je v 
medijih in od ust do ust. Skupaj je bilo prodanih 939 individualnih in 258 družinskih vstopnic, 
muzeji pa smo s tega naslova našteli 5.237 obiskovalcev. 
 
 
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela (po 

potrebi); 
 

 Pri izvajanju programa dela nismo zaznali drugih nedopustnih ali nepričakovanih posledic, če 
izvzamemo posledice pandemije, ki so bile pogosto komentirane na drugih mestih. 

 
 
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; 

 
Ponovno se zaradi vpliva ukrepov, narekovanih s strani pandemije, vsi indeksi porušijo in ne 
kažejo realne slike uspehov poslovanja NMS glede primerjavo z prejšnjimi leti, saj je bilo delo 
zaposlenih v muzeju okrnjeno na več področjih. 
 

 

število 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
  
16/17 

 
17/18 

 
18/19 

 
19/20 

inventarizirani
h predmetov  

1.415 2.557 5.013 4.396 1279  180 196 88 29 

evidentiranje 
(akcesija) 

5.099 1.675 2.298 1.432 -  33 137 62 - 

rač. dokumen.  
muzealij 

5.584 5.989 9.417 6.629 -  107 157 70 - 

kons.-rest. 
predmetov 

1.410 1.810 3.307 2.495 1803  128 182 75 72 
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DEJAVNOST KNJIŽNICE NMS PRIKAZUJE NASLEDNJA TABELA: 
 
 
 
 
 
 

     
     

  
  
 
 
 
Knjižnica sodeluje z 199 inštitucijami v 24-ih državah in s 60 slovenskimi ustanovami, torej 
imamo 259 partnerjev. Zanje pripravljamo in pošiljamo naše publikacije. V obravnavanem 
obdobju smo pripravili in oddali v zamenjavo posamezne zvezke starejših knjig po dogovoru 
ter novejše izdaje revij Argo, Katalogi in monografije ter Viri. 
Leto 2020 nas je zaznamovalo z epidemijo COVID, zaradi česar smo morali v knjižnici 
prilagoditi način dela.  
 
Večino leta je bil dostop v knjižnico/čitalnico in posledično do gradiva omejen, kar se izkazuje 
v manjšem številu obiskovalcev in izposojenih enot knjižnega gradiva. Tako obisk kot izposoja 
sta se v primerjavi z letom 2019 zmanjšala za skoraj polovico.  
 
Muzejska baza COBISS se je povečala za 1720 inventariziranih enot, kar je sicer 280 manj 
kot smo načrtovali. V planu za leto 2020 smo predvideli 2000 vpisov (rubrika Predvideno 
število na novo inventariziranih predmetov v letu 2020, kamor knjižnica vpisuje predvideno 
število vpisov v COBISS). Manjši realizaciji botrujejo zlasti epidemiološke razmere. Še posebej 
v prvem valu spomladi 2020 je bil dostop do gradiva otežkočen, gradivo za obdelavo smo 
vozili na dom, dva zaposlena (Urška Pajk in Iztok Močevnik) doma nista imela internetne 
povezave.  Razmere smo izkoristili za dolgo načrtovani projekt vpisa v COBISS prispevkov v 
muzejski reviji Argo, od prve številke dalje (več kot 900). Prispevki ne dobijo inventarne 
številke.  
 
Z lokacijskimi podatki smo dopolnili in uredili 28.872 enot knjižničnega gradiva, od tega smo 
kar 26.904-im  določili vrednost. Delo je precej zamudno, saj večino enot ovrednotimo na 
podlagi preverb v katalogih založb in antikvariatov, ki so objavljeni na spletu. Od leta 2017 
smo skupno ovrednotili 81.666 enot. Vednost do sedaj ovrednotenega gradiva je 1.547.062,46 
eur. 
 
Pripravili smo 6 vitrin meseca, kar je 2 manj, kot smo načrtovali.  
 
Manjši je bil tudi prirast novega knjižnega gradiva. Zaradi negotove finančne situacije smo 
nabavili le 53 od 100 načrtovanih novih monografij, nakup serijskih publikacij smo skoraj v 
celoti uresničili. V zameno smo dobili manj gradiva, kar tudi pripisujemo epidemiji COVID. 
Knjižnice in institucije, s katerimi sodelujemo, so bile zaprte in gradiva niso pošiljale. Poudariti 
je treba, da smo o prejetih novitetah naše uporabnike obveščali preko Facebook strani 
knjižnice.  
 
Junija smo od Splošne knjižnice Litija prejeli obsežen fond publikacij Slovenske filatelistične 
akademije.  
 
Kljub napisanemu ocenjujemo, da je bilo delo v letu 2020 zelo uspešno, še posebej v oteženih 
pogojih dela. 
 
 
 
 

 2017 2018 2019 2020 16/17 17/18 18/19 19/20 

akcesija 1.147 1.043 957 669 81 91 92 70 

zapisi v 
COBISS 

812 838 1.207 2.071 127 103 144 172 

revizija 2.376 20.120 23.561 28.872 61 874 117 123 

obisk 5.427 4.907 5.457 2.750 98 90 111 50 

izposoja   
e-izpos. 
SKUPAJ 

27.476 22.676 19.213 9.365 98 83 85 42 
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OBISK NMS NA PREŠERNOVI IN METELKOVI TER NA GRADOVIH SNEŽNIK IN BLED 
PRIKAZUJE NASLEDNJA TABELA: 
 

2016 2017 2018 2019 2020 16/17 17/18 18/19 19/20

Prešernova 33.122 38.608 50.522 46.732 17.669 114 121 131 38

Metelkova 7.634 10.441 7.303 7.247 4.156 97 137 70 57

Andragoška dejav. 1.786 770 3.991 4.170 1.246 88 155 144 30

Pedagoška dejav. 8.026 8.403 10.078 12.379 2.220 117 105 120 18

Skupaj 50.568 62.941 71.894 70.528 25.291 111 124 114 36

Grad Snežnik 12.995 13.109 13.298 13.755 4.992 102 101 101 36

Blejski grad 440.722 559.040 566.360 583.727 85.874 121 127 101 15

Skupaj brez Bleda 63.563 76.050 85.192 84.283 4.992 108 119 112 6

 z Bledom 504.285 635.090 651.552 668.010 90.866 119 126 103 14  
 
 
Zgornja tabela pove sama po sebi dovolj o posledicah pandemije na drastičen upad obiska in 
dodaten komentar o posledicah pandemije ni potreben, ker je bil že večkrat izčrpno 
obrazložen. 
 

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 2019 in 2020. 

 
Pri spodnje primerjavi realizacije je težko potegniti kakšno črto oziroma primerjati podatke z 
letom 2019, saj je zaradi pandemije zmanjšan obseg tako prihodkov kot tudi posledično 
nekaterih stroškov popolnoma porušil ravnotežja med mnogimi indeksi rasti, ki jih je NMS 
spremljal v več letih. Posebej občutno so padli prihodki iz naslova izvajanja javne službe in 
trgovinske dejavnosti. Posledično so se zmanjšali nekateri drugi operativni stroški in stroški 
nakupa blaga iz komisijske prodsaje, pa tudi pri vseh ostalih stroških, posebej pri investicijah, 
so se izvajali varčevalni ukrepi. 
Za to je gibanje posameznih indeksov nemogoče posebej izpostaviti oziroma komentirati, saj 
za spremembo indeksov osnove v poslovanju NMS ampak vplivajo na ta ali drug način zunanji 
dejavniki, ki jih je povzročila pandemija. 
 
 
PRIMERJAVA REALIZACIJA 2019 / REALIZACIJA 2020 
 
PRIHODKI                      79,98 
 
Prihodki za izvajanje javne službe                    84,11 
 
PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC                  104,82 
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA                   104,82 
 
 Ministrstvo za kulturo                        106,79 
 

Druga ministrstva                                97,54 
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   Drugi prihodki iz državnega proračuna                  -   
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   29,18 
   Prihodki od najemnin, zakupnin in premoženja           -  
   
   Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe    20,95  
    vstopnine        19,09 
    prodaja publikacij, vezanih na dejavnost     48,46 
    kotizacije za seminarje in strokovna srečanja              710,76 
    arheološke raziskave, kons. in restavratorska dela            42,43 
    prodaja muzejskih spominkov       22,20 
    oddaja prostorov in opreme kulturnim izvajalcem                   - 
    drugi tekoči prihodki     148,85 
   Ostala prejeta sredstva iz proračuna eu    206,50 
 

 
  Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu      17,43  
    razglednice        16,51 

 
 
ODHODKI           83,32 
 
 Odhodki za izvajanje javne službe       86,37 
 

PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DR. IZDATKI ZAPOSLENIM   110,79 
 
 Zaposleni, ki jih financira Ministrstvo za kulturo    107,03 
   Ostala povračila in nadomestila                119,94 
 

   Sredstva za delovno uspešnost      61,08 
   Drugi izdatki - odpravnine, jubilejne nagrade              336,05 
 

  Zaposleni, ki so financirani iz drugih virov                 151,31 
   Regres za letni dopust                 117,63 
Je bil izplačan skladno s predpisi. 

   Povračila in nadomestila      97,03 
Na ta izplačila muzej ne more vplivati, je pa pozitivno, da so manjša od pričakovanih.  

   Sredstva za delovno uspešnost      51,64 
Vodja in sodelavci na projektu in programih ARSS. 

   Sredstva za nadurno delo       55,91 
   Skupaj drugi osebni prejemki    101,77 
  
 
 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE   64,27 
  Splošni stroški delovanja       76,50 

Programski materialni stroški                    56,69 
  Stroški za projekte (iz drugih virov)      74,22 
    

C.1. Splošni stroški delovanja         76,50 
Pisarniški in splošni material in storitve        60,87 

  čistilni material in storitve        64,65 
  storitve varovanja zgradb in prostorov          61,39 
 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije      91,18 
  voda in komunalne storitve, odvoz smeti     103,78 
 Prevozni stroški in storitve         57,01 
  
 Tekoče vzdrževanje         73,04 
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  poslovnih in drugih objektov       76,67 
  zavarovalne premije        74,00 
  drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje                    20,62 

 Najemnine in zakupnine                  109,96 
  najem računalniške in programske opreme     41,39 
  druge najemnine, zakupnine in licenčnine               178,49 
 
C.2. Programski materialni stroški                               64,03 

I. sklop              61,00 
Pisarniški in splošni material in storitve                    57,37 
 pisarniški material in storitve                  156,56 
 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura                194,32 
Posebni material in storitve                     87,00 
 uniforma in službena obleka                    38,61 
 zdravniški pregledi zaposlenih                    93,73  
  oprema za arhivsko gradivo                   94,81 
   

laboratorijski materiali                   144,97 
  drobno orodje in naprave       53,32 
  

 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije    81,00 
  Telefon, teleks, faks, e-pošta                111,86 
  

  Poštnina in kurirske storitve     50,49 
  

 Prevozni stroški in storitve      20,00 
  goriva in maziva za prevozna sredstva    20,36 
  

 Izdatki za službeno potovanje       55,00 
  dnevnice za službena potovanja v državi in tujini   48,72 
  hotelske in restavracijske storitve v državi in tujini   58,20 
  stroški prevoza v državi in tujini      57,60 
  drugi izdatki        77,24 

 Tekoče vzdrževanje                     67,00 
Drugi operativni odhodki                    57,00    
 plačila avtorskih honorarjev (zunanji)                             38,57 
  

  sejnine in pripadajoča povračila stroškov   64,40 
    
  izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih   49,42 
  

  stroški konferenc, seminarjev in simpozijev      - 
  

  sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo  19,05 
   

  članarine                   54,28 
  stroški plačilnega prometa           -   

plačila bančnih storitev                              49,05 
  

II. sklop            50,91 
Pisarniški in splošni material in storitve     64,23 
 založniške in tiskarske storitve                 43,12 
 stroški prevajalskih storitev                  71,43 

  stroški za reprezentanco               148,48 
  

Posebni material in storitve                   46,26 
  

 Prevozni stroški in storitve          56,41 
  najem vozil in selitveni stroški                           55,72 
 Drugi operativni odhodki                   31,94 
  plačila avtorskih honorarjev (zunanji)                 15,27 
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  plačilo za delo preko študentskega servisa              655,88 
  
C.3. Za projekte (financirani iz drugih virov)        74,22              
 Pisarniški in splošni material in storitve        56,45 
 Posebni material in storitve      150,99 
 Izdatki za službeno potovanje        49,97 
 Drugi operativni odhodki                 178,89 
 

INVESTICIJSKI ODHODKI                     21,24 
 

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev    22,64 
 

 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DR. IZDATKI ZAPOSLENIM 12,49  
 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     38,81 
   
 Posebni material in storitve      25,47 
   
    
Nominalna razlika med prihodki in odhodki za celotno poslovanje znaša  +14.397 EUR. 

  
 
 
8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora posrednega uporabnika; 

 
 

IZJAVA O OCENI DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA  

v / na  (naziv proračunskega uporabnika) 

 NARODNI MUZEJ SLOVENIJE 

(sedež proračunskega uporabnika, šifra in matična številka) 

 PREŠERNOVA 20, 1000 LJUBLJANA 

Šifra:  37672  

Matična številka:  5055482  

Podpisi 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 
pri razlogih, na katere ima Narodni muzej Slovenije vpliv in kjer lahko poslovne odločitve prilagaja tveganjem. Na 
razloge, kot pa je pojav pandemije in posledično drastičen upad obiska in prihodkov iz izvajanja muzejske službe in 
tržne dejavnosti, NMS nima nobenega vpliva niti ne more ne pravočasno ne uspešno prilagoditi svojega poslovanja 
tako, da bi učinke pandemije minimiziral.  
Sistem notranjega nadzora javnih financ sicer 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 vendar spet samo na področjih običajnega poslovanja. 
 

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v  

V NARODNEM MUZEJU SLOVENIJE 

 je vzpostavljen(o): 
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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): 

Leta 2019 je bil sprejet dogovor o redni vsakoletni notranji reviziji, za kar je bila podpisana revizijska listina z 
opredeljenimi vsebinami tudi za leto 2020 in 2021, vendar v letu 2020 revizija ni bila izvedena. 
 
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. Mateja Jeraj), s pomočjo katerega smo 
začeli s sitematičnim urejanjem arhiva NMS, pri čemer so sodelovali vsi oddelki, ki hranijo dokumentarno gradivo.  
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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. 

 

Dr. Pavel Car  

Podpis: 

Datum podpisa odgovorne osebe: 

 17. 2. 2021 

 
 
 

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. 
Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev 
in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi; 

 
Zaradi pojava pandemije in posledično mnogo nižjega obiska in manjšega prihodka iz strani 
izvajanja muzejske službe in tržne dejavnosti cilji na prihodkovni strani tako niso bili doseženi. 
Tudi ni mogoče pripraviti nobenih ukrepov za prihodnost, ki bi lahko mimo splošne situacije 
pandemije kakorkoli izboljšali finančni rezultat. 

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

gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora in 
podobno 

 
 V letu 2020 je tako Slovenijo kot tudi ves ostali svet doletela pandemija, ki jo je povzročil virus 
Covid-19. Pandemija je zarezala v vse pore gospodarstva in družbenega življenja, ukrepi za 
njeno obvladovanje pa so v večjih intervalih ali manjših intervalih, odvisno od vladnih uredb in 
priporočil NIJZ, pretrgali običajne delovne postopke v muzeju, saj so mnogi zaposleni svoje 
delo opravljali od doma in posebej v pomladanskem valu epidemije po več tednov niso mogli 
dostopati do službenih prostorov. Tudi število obiskovalcev je je drastično zmanjšalo, 
predvsem tujih turistov, saj so bila mednarodna potovanja praktično onemogočena. Kar se tiče 
domačih turistov se je v poletnih mesecih položaj nekoliko izboljšal, kljub temu pa je bil 
prihodek tako iz naslova opravljanja javne službe kot tudi iz prodajne dejavnosti močno  
zmanjšan, saj je padel na 27 % tistega iz leta 2019. 

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

 
Na strani kadrovanja ni bilo nič takega, kar bi zahtevalo dodatna pojasnila, pripravlja pa 
program zaposlovanja, saj se v naslednjih 5 letih v pokoj odpravlja kar 10 sodelavcev.  
 
Investicijska vlaganja v letu 2020 so bila minimalna, popravljene so bile zgolj sanitarije v 2. 
nadstropju. Vsi ostali načrti, predvsem o prenovi stavbe in pročelja, so ostali neuresničeni. 
 
 

 
                                                                        Podpis direktorja in žig: 
                                                                    
V ________________________, dne__________________ 


