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Evalvacija slovenskih muzejev

Pričujoča evalvacija slovenskih muzejev je na prvi pogled suhoparen nabor statističnih podatkov in 
pregleden sprehod po naši muzejski krajini. A na drugi pogled je ta študija mnogo več – sploh pa za 
oblikovalce kulturne politike, saj ji empirični podatki lahko v marsičem pomagajo poiskati nujne poti za 
strukturne posodobitve muzejskih služb. 
Moti se namreč tisti, ki meni, da je pred dvema letoma sprejet Zakon o varstvu kulturne dediščine 
kvalitetno reformiral muzejsko mrežo. To nas še čaka in prepričana sem, da bo ta analiza pomagala 
bolje razmisliti o spremembah in izboljšavah na tem področju. 
Res je sicer, da razmišljanja o oblikovanju muzejskih služb in muzejske mreže niso nova – sploh pa 
tista, ki se dotikajo razmerja med državo in lokalnimi skupnostmi. V preteklosti je bilo izoblikovanih kar 
nekaj poskusov, da bi se občine bolj identificirale z dejavnostjo muzejskih služb, katerih ustanoviteljice 
tudi so. Danes opažamo, da se vloga države krepi, saj se delež financiranja občinskih muzejev povečuje.
Številke, po katerih se boste sprehodili v tej študiji, tudi kažejo, da se muzeji premalo opirajo na lastno 
dejavnost in da imajo muzeji marsikje premalo odprta vrata za dejavnosti, ki segajo izven klasično 
definiranih muzejskih služb.
Primerjave z bogatejšimi in s tradicijo bolj krepko zaznamovanimi državami so na tem mestu sicer 
dobrodošle, a vendar tudi tvegane. Naši muzeji večinoma bivajo v starih stavbah – tako rekoč v nedrjih 
kulturne dediščine in ne v bleščečih novodobnih in prestižnih »guggenheimih«. A to jih ne nujno siromaši. 
Tisto, kar je nevarno, da jih lahko siromaši, je le strah pred inertnostjo in zaprtostjo. Pred smelimi 
potezami odpiranja – v razstavno, izobraževalno in inovativno dejavnost.
V grafikonih boste zasledili podatke, ki vzbujajo skrb: kritičnost depojev, slaba dokumentiranost muzealij 
(le 30 % vseh predmetov je klasično dokumentiranih, le 10 % elektronsko), slaba povezanost s svetom 
prek internetnih strani, nefleksibilna zaposlovalna politika, pomanjkljivo prepoznavanje ciljnih obisko-
valk in obiskovalcev (osredotočenje na šolsko mladino, zapostavljanje preostale populacije), odsotnost 
stalnih razstav pri nekaterih muzejih, šibki odkupi, ki jih večinsko sofinancira država, itd.

Mnogo klicajev torej. Še posebej za državo, ki od muzejev pričakuje visoke standarde, a (še) nima dovolj 
moči, da bi jih tudi materialno zagotovila. 
Pa tudi mnogo izzivov za muzeje, ki  jih vidim kot bistveno bolj avtonomne in odgovorne nosilce naro-
dovega spomina. 
Svet nam ponuja mnogo šol in dobrih praks. Najboljša je v izobraževanju, odpiranju, izmenjavi izkušenj 
in smelem pogledu na dragocenost poslanstva, ki ga opravljajo muzeji.  

Za začetek je treba odpreti dialog in skupaj z muzejskim sektorjem začeti trdo delo prepoznavanja želja, 
potreb in ciljev. Vse to bo lažje sedaj, ko imamo pred seboj posnetek stanja stvari. S tem gremo lahko 
lažje k stvari sami.

                 Majda Širca
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Predgovor k slovenski izdaji Evalvacije

Pri strategiji razvoja slovenskih muzejev smo prišli do razpotja, ko se bo treba odločiti in se obrniti v eno 
ali drugo smer. Po eni poti bomo prišli do cilja prej, po drugi počasneje.
Pripravili smo podrobno analizo stanja v slovenskih muzejih. Ugotavljali smo, kakšno je resnično stanje 
delovanja naših muzejev, ne stanja iz obveznih poročil. Pregledali smo celovito poslovanje vsakega 
muzeja posebej v njegovem okolju, od njegovih prostorov, depojev in razstav do muzejskih predmetov, 
se pogovorili o težnjah muzejev, zagatah, načrtih in željah. 

Štirje muzealci smo se odpravili na to pot, verjemite mi, ne brez nezgod. A le tako smo prišli do celovite-
ga pregleda vseh slovenskih muzejev, ki jih financira država. 
Zadeve se nismo želeli lotiti sami (nemo propheta in patria), prosili smo za pomoč kolege iz tujine, ki se 
s tem strokovno ukvarjajo. Stekla je komunikacija med Ljubljano, Dunajem, Celovcem in Bahrainom ter 
seveda 47 slovenskimi muzeji. Kar težko je bilo tujim kolegom – muzealcem razlagati, kot sami tako radi 
poudarjamo, »slovenske specifike«. Vendar so te specifike zelo lepo sovpadale s kazalci uspešnosti, ki so 
v rabi pri takšnih evalvacijah, in žal so se spet izkazale le za izgovor.
Ko so bili vprašalniki pripravljeni, smo se lotili zbiranja podatkov. Od aprila do septembra 2009 smo bili 
na poti po Sloveniji, jeseni pa smo nadaljevali s pregledom nacionalnih institucij. Sledilo je prevajanje 
in vnašanje v poseben računalniški program. Delo se je zavleklo, saj so se sistemi podirali zaradi preo-
bremenjenosti in napačno podanih številk s strani muzejev. Angleška verzija Evalvacije je bila končana 
februarja 2010 in mesec dni pozneje je pred nami slovenska verzija.
Rezultati so na mizi. Kot pravijo zdravniki, je za zdravljenje potrebna dobra diagnoza: diagnoza sloven-
skih muzejev je pred nami. Sledi odločitev, kam bomo šli.
Tudi tu so nam pomagali kolegi in priporočili pot, po kateri naj gremo.
Jih bomo upoštevali? Jim bomo prisluhnili? Nas bo recesija, ki bo pljusknila v kulturne hrame v nasled-
njih letih, prisilila v zmanjševanje že tako revnih sredstev za muzeje kar povprek? Ali bomo nagradili 
»boljše« in pomagali »slabšim«?

To so vprašanja, ki se bodo porajala vsem, ki bodo prebrali pričujoče delo. Vendar na vrsti so financerji. 
Bodo zahtevali vrednost (kakovostne muzeje) za denar (value for money), ki ga razdeljujejo? Denar, ki 
ga slovenski muzeji dobivajo za svoje delo, prispevajo vsi dejavni Slovenci. Ali je ta denar bolj posvečen, 
ali so delovna mesta v muzejih res tako dokončna, nenadomestljiva, se – upravičeno – sprašujemo v 
današnjem času.
Veliko dilem je, ki se bodo porajale ob tem delu. 
Vendar: imamo diagnozo, imamo orodje, imamo začrtano smer, imamo ljudi, imamo znanje. Smer je 
jasna, cilj je jasen. 

           Marjeta Mikuž
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Uvod

V imenu Kulturagende 1 se veselimo, da lahko predložimo zaključno poročilo prve evalvacije 47 javno 
financiranih muzejev v Sloveniji. 
Za Kulturagendo je bila velika čast delati na tem zanimivem projektu, ki ga je marca 2009 naročila Služ-
ba za premično kulturno dediščino in muzeje. V teku raziskave sta se obseg in trajanje projekta posto-
poma izoblikovala in oboje je bilo vsem udeležencev velik izziv. Kljub temu smo zbrali reprezentativne 
rezultate, ki jih predstavljamo v trodelnem poročilu. Skozi dolgotrajne postopke smo vse podatke vnesli 
v podatkovno bazo, ki jo bo mogoče uporabljati za nadaljnje interpretacije in primerjave.
Prisrčno se zahvaljujemo vsem direktorjem in zaposlenim v muzejih za vloženi čas in prizadevanje, za 
potrpežljivost pri izpolnjevanju vprašalnika in za posredovanje podrobnosti v pogovorih. Iskreno se za-
hvaljujemo predstavnicama naročnika, dr. Marjeti Mikuž in mag. Maji Oven Stanič, kakor tudi dr. Mateji 
Kos in Miroslavu Vuteju. Imenovani so se izmenjali pri obiskih muzejev in galerij in zbrali podatke, ki 
jih je bilo treba deloma prevesti v angleščino, preden je Kulturagenda lahko opravila vnos podatkov in 
začela z obsežno analizo. 
Prav posebno se zahvaljujemo tudi ministrici za kulturo Majdi Širci za pogumno odločitev o izvedbi in 
financiranju tako pomembnih postopkov evalvacije.
Kulturagenda se že veseli razprav o rezultatih raziskave in o priporočilih in verjame, da bo ministrica 
v celoti podprla proces izboljšanja kakovosti in tako nadaljevala razvoj, ki ga je Ministrstvo za kulturo 
2008 začelo s sprejetjem Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD).

             dr. Renate Goebl in mag. Christian Waltl, Kulturagenda
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1 Slovenski javno financirani muzeji in galerije v ključnih številkah

2008 je vlada Republike Slovenije muzejem in galerijam namenila skoraj 31 milijonov €: • okrog 
15 milijonov 12 nacionalnim muzejem in 16 milijonov 35 regionalnim muzejem.
Državne subvencije so se od 2006 do 2008 povečale za 14,3%, lokalne•  subvencije pa so se v 
istem obdobju znižale za 22% - na 4.051.914 €.
2008 je povprečni proračun v nacionalnih muzejih znašal 1.370.274 €• , v regionalnih muzejih  
662.660 €.

70% vseh 47 javno financiranih slovenskih muzejev • domuje v zgodovinskih stavbah– te so opre-
deljene kot stavbe starejše od 120 let – in samo 15,9% vseh stavb je bilo namensko zgrajenih. 
Številne stavbe so v kritičnem stanju.
Okrog 60% muzejev je splošnih • (med njimi je samo en nacionalni muzej), 19% je specialnih 
muzejev (vseh devet je nacionalnih muzejev) in 21% je umetnostnih galerij.
36% • vseh javno financiranih muzejev sodi v kategorijo velikih ali srednjih muzejev in 28% je 
majhnih muzejev.

67% muzejev (vsi so nacionalni muzeji) nudi dodatne storitve za • obiskovalce s posebnimi potrebami.
53% muzejev (okrog 92% je nacionalnih) ima vsaj za del stavbe • neoviran dostop za vozičke.
Samo 26% muzejev ima • garderobo in garderobne omarice (18% regionalnih) in samo 22% sobo 
za previjanje dojenčkov (12% regionalnih).
74% vseh muzejev ima • muzejsko trgovino (v nekaterih muzejih je blago na prodaj v recepciji, ne 
v ločenem prostoru za trgovino) in 29,8% ali 14 muzejev navaja, da ima  kavarno, restavracijo ali 
bife za obiskovalce.

Skupna površina vseh 47 muzejev je okrog 150.000 m• 2. 
Vsi javno financirani slovenski muzeji imajo skupaj 61.300 m² stalnih razstavnih prostorov, • 
kar je povprečno 1.495 m² na muzej in skupaj 19.900 m²  občasnih razstavnih prostorov oz. 
povprečno 463 m² na muzej.

2008 so javno financirani slovenski muzeji imeli okrog • 1.244.000 obiskovalcev (brez dislociranih enot).
Šolske skupine • tvorijo okrog 40% obiskovalcev v vseh muzejih.
Največja starostna skupina,  38%,•  so mladi do 20 let,  najmanjša z 18% so starejši od 60 let.
V muzejih v raziskavi je bilo • 449 občasnih razstav, ki so jih postavili muzeji sami ali s partnerji – 
povprečje je 9 razstav na muzej. 
38 muzejev je imelo na ogledu • 134 različnih stalnih razstav, 29 od teh je bilo v devetih nacional-
nih muzejih in 105 v 29 regionalnih muzejih.
Od leta 2000 naprej je bila večina razstav prenovljena.• 
Okrog 96% vseh muzejev navaja, da ponuja • izobraževalne programe (97% regionalnih, 92% 
nacionalnih).
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2008 je 47 javno financiranih muzejev v hrambi imelo • 6,8 milijonov predmetov, od tega  2,1 
milijonov  (31%) v zbirkah nacionalnih muzejev. Okrog 4,7 milijonov predmetov (69%) je v hrambi 
35 regionalnih muzejev. 
2008 so muzeji skupaj pridobili•  862.082 novih predmetov, od tega 6% nacionalni muzeji in 94% 
regionalni muzeji.
Velika večina teh predmetov (91%) je izvirala iz arheoloških izkopavanj in le 35.789 predmetov • 
ali 4% je bilo pridobljenih z nakupom. Ostali izvirajo iz donacij (4,4%), zapuščin ali drugih virov. 
Skupni izdatki za pridobivanje vseh muzejev v raziskavi so 2008 znašali •  731.666 € in  53% teh 
sredstev je financirala država.
2008 so • vsi muzeji imeli okrog 30% svojih predmetov dokumentiranih na tradicionalni (analogni) 
način, in okrog 10% digitalno. V nacionalnih muzejih je 56% dokumentiranih analogno in 17% 
digitalno, v regionalnih muzejih 18% analogno in 6% digitalno. 
V povprečju je razstavljenih samo • 15% vseh predmetov, ostalih  85% je shranjenih v depojih s 
skupno površino okrog 41.300 m², ki so v hiši ali dislocirani. 
Dva nacionalna in pet regionalnih muzejev sploh • nima depojev v hiši.

Kustosi • tvorijo največjo posamezno skupino med zaposlenimi v slovenskem muzejskem sektorju: 
nacionalni muzeji zaposlujejo skupaj 80 kustosov (povprečno 6,6 na muzej), regionalni muzeji 
163,5 kustosov (povprečno  4,7 na muzej).
27 muzejev (57%) zaposluje • dokumentaliste.
Okrog 62% vseh muzejev ima • zaposlenega konservatorja; 83% nacionalnih in 54% regionalnih 
muzejev.
2008 je bilo skupaj konserviranih, restavriranih ali preventivno konserviranih 31.767 predmetov • 
– okrog 0,5% vseh predmetov v slovenskih muzejih oz. v povprečju 836 na muzej.
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2 Postopki evalvacije

V preteklem desetletju so se muzeji močno spremenili in Slovenija v tem pogledu ni izjema, čeprav 
poteka proces spreminjanja zelo počasi. Ker morajo muzeji upravičiti subvencije, ki jih prejemajo, in tudi 
dokazati, kako koristni so javnosti, morajo redefinirati svojo vlogo v družbi, v kateri je aktivni dialog z 
obstoječimi in potencialnimi obiskovalci enako pomemben kot druge temeljne naloge muzejev: zbiranje, 
dokumentiranje, shranjevanje in raziskovanja.
Muzeji igrajo lahko pomembno vlogo v javnosti predvsem v družbenem razvoju in vseživljenjskem učenju. 
Predstavljajo kulturne dosežke in ohranjajo in slavijo zgodovino in dediščino. Muzeji so tudi del širše 
industrije turizma in prostega časa in če se hočejo enakovredni boriti s tekmeci, je ključnega pomena, da 
so odprti za potrebe in želje obiskovalcev in hkrati sledijo poklicnim standardom in smernicam.
V tem kontekstu je Služba za premično kulturno dediščino in muzeje 2009 pri Kulturagendi  naročila eval-
vacijo 47 javno financiranih slovenskih muzejev in posnetek stanja njihovih storitev. Podatke smo v glav-
nem zbrali in analizirali za 2008, vendar smo zaradi lažje primerjave dodali tudi podatke za 2006 in 2007.

Vsi muzeji v raziskavi so vpisani v uradni razvid muzejev: 12 je nacionalnih muzejev in 35 regionalnih, ki 
so javno financirani do 80%:

1. Narodni muzej Slovenije

 2. Prirodoslovni muzej Slovenije

 3. Slovenski etnografski muzej

 4. Muzej novejše zgodovine Slovenije

 5. Slovenski gledališki muzej

 6. Slovenska kinoteka  

7. Tehniški muzej Slovenije

 8. Muzej krščanstva na Slovenskem

 9. Slovenski šolski muzej

10. Muzej športa

11. Narodna galerija

12. Moderna galerija

13. Posavski muzej Brežice

14. Pokrajinski muzej Celje

15. Muzej novejše zgodovine Celje

16. Mestni muzej Idrija

17. Gornjesavski muzej Jesenice

18. Medobčinski muzej Kamnik

19. Pokrajinski muzej Kočevje
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20. Pokrajinski muzej Koper

21. Gorenjski muzej Kranj

22. Muzej in galerije mesta Ljubljane

23. Muzej narodne osvoboditve Maribor

24. Pokrajinski muzej Maribor

25. Belokranjski muzej Metlika

26. Pokrajinski muzej Murska Sobota

27. Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica

28. Dolenjski muzej Novo Mesto

29. Pomorski muzej Sergej Mašera Piran

30. Notranjski muzej Postojna 

31. Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož

32. Muzeji radovljiške občine Radovljica

33. Knjižnjica Miklova hiša Ribnica

34. Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec

35. Loški muzej Škofja Loka

36. Tolminski muzej

37. Zasavski muzej Trbovlje

38. Tržiški muzej

39. Javni zavod Muzej Velenje

40. Pilonova galerija Ajdovščina

41. Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki

42. Arhitekturni muzej Ljubljana

43. Mednarodni grafični likovni center Ljubljana

44. Umetnostna galerija Maribor

45. Galerija Murska Sobota

46. Obalne galerije Piran

47. Koroška galerija likovnih umetnosti

Postopki evalvacije so izhajali iz naslednje domneve:
Številni muzeji v Sloveniji, ki prejemajo državne subvencije, le stežka izpolnjujejo osnovne poklicne stan-
darde in delujejo po lastnih načrtih brez ustreznega nadzora in predpisanega rednega poročanja. Trenut-
na sredstva pogosto temeljijo na zgodovinskih dosežkih in niso povezani z merljivimi kazalci uspešnosti.

2.1 Postopki zbiranja podatkov
Čeprav je bilo na začetku znotraj Ministrstva za kulturo nekaj birokratskega odpora proti temu, da bi 
raziskava vključevala obisk vseh 47 muzejev, je ministrica sprejela jasno odločitev v podporo teh obiskov, 
ki so jih izvedli zaposleni v Službi za premično kulturno dediščino in muzeje, kar je pomenilo, da so bili 
podatki zbrani iz prve roke.
Kot del metodologije sta Kulturagenda in naročnik skupaj izdelala obsežen vprašalnik v dveh delih za 
zbiranje podatkov, ki je vseboval tudi vprašanja povezana z veljavnimi merili financiranja in s tekočimi 
potrebami.2
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Ker je naročnik imel zelo ambiciozen časovni načrt in ker so bili datumi pogovorov v muzejih že določeni, 
se je zbiranje podatkov začelo z osnutkom vprašalnikov, kar je vplivalo na postopke zbiranja podatkov, ki 
so sledili pozneje. V teku projekta se je naročnik odločil, da evalvacijo 12 nacionalnih muzejev odloži na 
jesen 2009 (druga faza). Neposredna posledica je bila, da je bilo vmesno poročilo, ki smo ga oddali juli-
ja 2009, pomanjkljivo glede enega izmed glavnih ciljev, primerjave nacionalnih in regionalnih muzejev.

2.1.1 Prva faza 
Prvi del vprašalnika je  naročnik poslal vsem 35 regionalnim muzejem3.
Podatki pridobljeni s prvim delom se nanašajo predvsem na naslednje:

lokacija in vrsta•  muzeja (usmeritev zbirk) 
velikost•  (število dislociranih enot, odstotek razstavljenih predmetov)
razstave in publikacije• 
delovni čas in vstopnine• 
obiskovalci• 
trženje• 
dodatni prostori (ponudba)• 
izobraževalni programi in pojasnila• 

Drugi del vprašalnika4 so predstavniki Službe za premično kulturno dediščino in muzeje obravnavali 
med pogovori v vsakem muzeju; odgovore so zbrali in dokumentirali5. 

Podatki iz tega drugega dela se nanašajo predvsem na naslednje:
organizacija muzeja • 
kadri • 
sredstva • 
zbirke • 
upravljanje prostorov • 
varnost• 
zavarovanje•  

Drugi del vsebuje tudi vrsto vprašanj povezanih s prvim delom:
knjižnica• 
publikacije• 
trgovina• 
izobraževalni programi • 

Na nekatera vprašanja (npr. o izobraževalnih programih) naj bi muzeji odgovorili pozneje in podatke 
poslali naročniku. Finančni podatki so povzeti iz uradnih finančnih poročil posameznih muzejev.
Poleg vprašalnika v dveh delih je Kulturagenda oblikovala standardizirana navodila za naročnika, tako 
da so spraševalci lahko zbrali osebna mnenja direktorjev in zaposlenih o najnujnejših potrebah. Spra-
ševalce smo tudi spodbujali, da zapisujejo svoje osebne komentarje in vtise z obiskov v posameznih 
muzejih.

Spraševalci so obiske dokumentirali s fotografijami, ki so sestavni del zbiranja podatkov in nekaj jih v 
tem poročilu tudi objavljamo.
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2.1.2 Druga faza

Na osnovi izkušenj z regionalnimi muzeji smo se odločili za revizijo vprašalnika za  nacionalne muzeje in 
izdelali inačico, ki je bila uporabnikom bolj prijazna6. Pritegnili smo strokovnjaka, ki nam je pomagal razviti 
predlogo interaktivnega vprašalnika7, s katerim smo podatke lahko vnašali v podatkovno bazo8. Kultura-
genda je nato lahko analizirala ključne podatke s pomočjo posebnega analitičnega programa (SPSS).
Pripomniti moramo, da smo pri podatkih, ko smo jih vnašali v skupno podatkovno bazo, opazili številne 
nedoslednosti. Zaradi tega smo morali vrsto ustanov ponovno kontaktirati, kar je tudi eden od razlogov 
za zamudo poročila. Z veliko podporo Službe nam je skupaj uspelo razjasniti številne podatke; kljub 
temu jih je nekaj ostalo vprašljivih.9

2.2 Kategorije in vrste muzeja 

Za analizo podatkov smo opredelili vrsto meril in muzeje smo razdelili po velikosti in vrsti, tj. po obsegu 
proračuna, številu zaposlenih in na osnovi usmeritve zbirk.

V vmesnem poročilu smo tako razlikovali med velikimi, srednjimi in majhnimi regionalnimi muzeji in ne 
glede na obseg proračuna; poleg tega je bil odločilen faktor tudi število zaposlenih v ustanovi. Majhni 
muzeji so bili opredeljeni kot muzeji s proračunom do 400.000 € in z manj kot 10 zaposlenih. Srednji 
muzeji so bili opredeljeni kot muzeji s proračunom med 400.001 in 800.000 € in z 10 do 20 zaposleni-
mi. Kot velike muzeje smo šteli muzeje s proračunom nad 800.000 € in z več kot 20 zaposlenih. Čeprav 
je bilo pri tem nekaj odstopanj (npr., da je muzej po proračunu sodil v eno kategorijo, po številu zapos-
lenih pa v drugo) so se te kategorije izkazale kot koristne za primerjave. 
Z evalvacijo nacionalnih muzejev v zaključnem poročilu se k tem kategorijam vračamo samo tam, kjer 
so rezultati pokazali izrazita odstopanja.

Kategorija muzeja skupaj % nacionalni regionalni

veliki muzeji 17 36,2 8 9

srednji muzeji 17 36,2 2 15

majhni muzeji 13 27,6 2 11

Tabela 1: Kategorija muzeja  po velikosti

Poleg razvrstitve po velikosti, smo muzeje dodatno razvrstili po vrstah glede na usmeritev njihovih zbirk, 
da bi tako lažje analizirali razlike in posebnosti.

Vrsta muzeja skupaj % nacionalni regionalni

splošni muzeji 28 59,6 1 27

specialni muzeji 9 19,1 9 -

umetnostne galerije 10 21,3 2 8

Tabela 2: Vrsta muzeja po usmeritvi zbirk 
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2.3 Kazalci uspešnosti

Za oceno poslovanja muzejev smo uvedli kazalce uspešnosti v skladu z glavnimi cilji raziskave. Upo-
raba večine teh kazalcev je mednarodno zelo razširjena, ker pomagajo tako muzejem kot vladam pri 
ocenjevanju in primerjanju storitev, pri izboljšanju učinkovitosti storitev in postopkov muzejev in hkrati 
pri določanju pravičnih, dogovorjenih standardov in politik, na katerih lahko temeljijo prihodnja merila 
financiranja.
Za namene te evalvacije smo muzeje primerjali znotraj kategorij in vrst, ki smo jih zgoraj opisali; upora-
bili smo osnovne podatke in kazalce uspešnosti za analizo v skladu z naslednjim seznamom:

obseg ustvarjenih prihodkov (deleži vseh dejavnosti, ki ustvarjajo prihodke)1. 

obseg javnih subvencij 2. 

subvencije na obiskovalca in na zaposlenega3. 

število zaposlenih na 1.000 obiskovalcev4. 

lastni prihodki kot delež vseh prihodkov5. 

prihodek od vstopnine na obiskovalca6. 

prihodek trgovine na obiskovalca7. 

vsi stroškovni faktorji kot deleži  izdatkov (kadri, obratovalni stroški, zbirke, trženje, programi, 8. 

stavbe, raziskovanje, knjižnica, trgovina)

stroški dela na zaposlenega 9. 

sredstva namenjena dodatnemu izobraževanju/usposabljanju zaposlenih kot delež skupnega 10. 

proračuna

število obiskovalcev11. 

stroški  (kosmati izdatki) na obiskovalca 12. 

stroški trženje na obiskovalca13. 

Glede analize teh podatkov moramo jasno povedati, da sta kakovost muzeja in kakovost doživljanja 
obiskovalcev zelo kompleksna pojma, o katerih ne smemo soditi zgolj na osnovi številčnih podatkov.  
Število obiskovalcev in uporabnikov sicer kaže na to, kaj je mogoče doseči v specifičnih okoliščinah, 
vendar ga moramo presojati tudi v kontekstu zbirk, poslanstva in namena muzeja, potreb ciljnih skupin 
muzeja in v kontekstu lokalnega/regionalnega okolja.

Zato je treba upoštevati tudi nekaj »mehkih« kazalcev:
zbiralna politika, nega, dokumentacija in predstavitve zbirk1. 
raziskave in statistike obiskovalcev2. 

storitve in dodatna ponudba za obiskovalce3. 

razstave4. 

publikacije5. 

pojasnila 6. 

izobraževalni programi7. 



18

2.4 Preverjanje podatkov

Zbiranje in preverjanje podatkov je bilo zahtevno in zamudno delo. Natančno navzkrižno preverjanje je 
razkrilo, da nekateri podatki niso dovolj zanesljivi oz. nekoliko nekonsistentni. Tako je, na primer, večina 
muzejev potrdila uporabo raznih trženjskih gradiv in oglaševalnih aktivnosti, vendar hkrati navedla malo 
ali nič stroškov trženja. V podobnem smislu so navedeni podatki o konserviranju, niso pa navedeni 
stroški za konserviranje ali restavriranje predmetov, čeprav so nekaj tega dela opravili zunanji izvajalci.
Drug primer je povezan s statistiko obiskovalcev: nekateri muzeji imajo sicer zelo podrobno statistiko 
obiskovalcev, vendar večina sploh ne opravlja raziskav obiskovalcev, niti nima naprednega sistema 
prodaje vstopnic.
Za premagovanje teh težav smo v poročilu zbrali obsežno število osnovnih podatkov, ki lahko služijo kot 
izhodiščne vrednosti v bodočih evalvacijah.
Poročilo predstavlja pregled dejanskega stanja v 47 javno financiranih muzejih, poudarja primere visoke 
in nizke uspešnosti in jih tudi umesti v mednarodni kontekst.

2.5 Struktura poročila

Poročilo je sestavljeno iz treh delov. Glavni del vsebuje analizo podatkov in kontekstualni okvir. Vse 
ustrezne tabele so skupaj z vprašalnikoma zbrane v prilogi. Poleg tega je Kulturagenda izdelala tudi 
preglednice, ki prikazujejo glavne kazalce za vsak muzej. Ker ima vsaka preglednica osem strani na 
muzej, so dvostransko natisnjene v 3. delu.
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3 Kontekst kulturne politike

Slovenska vlada si zelo prizadeva uveljaviti kulturno dediščino kot pomemben inštrument sodobne kul-
turne politike. V kulturni dediščini ne vidi samo ključa do nacionalne identitete, ampak tudi priložnost za 
družbene spremembe in gospodarsko rast, ki jo je treba raziskovati in naprej razvijati.10

Eden glavnih ciljev te politike je izboljšati javne storitve na področju kulturne dediščine. Ministrstvo za 
kulturo se je zato osredotočilo na vlogo muzejev kot javnih ustanov in na izboljšanje poslovanja in sto-
ritev muzejev v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (ZVKD) iz 2008 in z njegovimi načeli.11

 Definicija javnega interesa • 
Nove razsežnosti dediščine• 
Opredelitev pravic in odgovornosti • 

Glavne teme načela javnega interesa so v skladu z najpomembnejšimi nalogami sodobnega integra-
tivnega muzeja 21. stoletja:

identificiranje dediščine, njeno dokumentiranje, preučevanje in interpretiranje, ohranitev • 
dediščine in preprečevanje škodljivih vplivov nanjo
omogočanje dostopa do dediščine ali do informacij o njej vsakomur, še posebej mladim starejšim • 
in invalidom, 
vključevanje vedenja o dediščini v vzgojo, izobraževanje in usposabljanje• 
spodbujanje kulturne raznolikosti s spoštovanjem različnosti dediščine in njenih interpretacij ter • 
sodelovanje javnosti v zadevah varstva• 

3.1 Razvid muzejev

87. člen12 obravnava razvid muzejev:  »(1) Razvid muzejev je javna listina, v katero se vpisujejo muzeji, ki 
izpolnjujejo osnovne prostorske, finančne in kadrovske zahteve za hranjenje dediščine in njeno varstvo.« 

»(5) Muzej izpolnjuje merila za vpis v razvid muzejev, če: 
zagotavlja dostopnost javnosti do zbirk  • 
ima izdelan načrt fizičnega in tehničnega varovanja ter škodnega zavarovanja muzejskih• 

    zbirk, ki ga potrdi ustanovitelj
izpolnjuje druge minimalne strokovne, prostorske in tehnične zahteve, določene s   predpisom iz • 
52.13 člena tega zakona

V skladu z novim Zakonom o kulturi obstajata dve različni evidenci muzejev.  Prvi je tako imenovani 
razvid muzejev,14 v katerega so bili javno financirani muzeji avtomatično vpisani. Za zdaj je v tem razvidu 
47 muzejev.15
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Vpis v razvid pomeni, da muzej izpolnjuje pogoje, da se prijavi za financiranje projektov s strani Ministr-
stva za kulturo in je predpogoj za prijavo za drugi seznam, tj. za pooblastilo za opravljanje državne javne 
službe. Tudi muzeji na tem drugem seznamu morajo izpolnjevati določene kriterije16 in predložiti vrsto 
dokumentov, ki potrjujejo uspešno poslovanje v skladu z zahtevami iz zadevnih členov Zakona o kulturi.  
Samo muzeji, ki so vpisani v ta drugi seznam, lahko prejemajo javne subvencije do 80% svojega prora-
čuna.
90. člen  navaja kot enega od treh možnih razlogov, da se muzej izbriše iz razvida muzejev: »če se ugoto-
vi, da muzej ne izpolnjuje več zahtev iz petega odstavka 87. člena tega zakona«.
 S tega vidika je zanimivo, da nacionalni muzeji niso dolžni dokazati, da izpolnjujejo katerakoli merila.

3.2 Ocena trenutnega stanja

Služba za premično kulturno dediščino in muzeje je bila ustanovljena in organizirana kot posebno telo 
v okviru Narodnega muzeja Slovenije v Ljubljani za presojo trenutnega stanja kulturne dediščine in za 
oblikovanje učinkovitih strategij, s katerimi bi v skladu z načeli ZVKD zagotovili visoke standarde dela v 
muzejih in galerijah.

Naloge službe so:
dajanje mnenj ministrstvu v upravnih postopkih povezanih s premično dediščino in muzeji• 
izvajanje analiz muzejske dejavnosti in priprava letnih poročil • 
priprava tehničnih standardov• 
pomoč muzejem pri koordinaciji njihovega dela• 
koordinacija programov za usposabljanje in vseživljenjskega učenja • 

Ena glavnih nalog Službe je evidentiranje in ocenjevanje vlog regionalnih muzejev, vpisanih v razvid mu-
zejev, za  pridobitev pooblastila za opravljanje državne javne službe, ki je pogoj za javno sofinanciranje.
Za oblikovanje zanesljivih in razumnih priporočil Ministrstvu za kulturo je Služba na začetku 2009 začela 
z načrtovanjem postopkov za evalvacijo muzejev s pomočjo obsežne raziskave. Podatki iz raziskave naj 
bi omogočili vpogled v delovanje posameznih muzejev, izpostavili primere najboljših praks na različnih 
področjih muzejskega dela in pomagali pri določanju sprejemljivih poklicnih standardov za izboljšanje 
kakovosti muzejskega sektorja v Sloveniji, tako v smislu doživljanja obiskovalcev, kot v smislu temeljnih 
dejavnosti in odgovornosti muzejev.

Služba je to fazo načrtovanja zaključila z odločitvijo, da se loti obsežne evalvacije, ki naj bi vključila vrsto 
podatkov o kakovosti, pridobljenih s pomočjo obiskov in pogovorov v muzejih. Nato si je služba zagotovi-
la sodelovanje Kulturagende za pomoč pri izdelavi vprašalnikov, za analizo podatkov in zato, da vključi  
zunanje, nepristranske strokovnjake.
Na koncu je bila raziskava oblikovana tako, da upošteva različne navedene kriterije in tudi pomembne 
vidike Nacionalnega programa za kulturo 2008-2011, ki znova razglaša ambiciozne cilje glede poslan-
stva in uspešnega delovanja slovenskih muzejev. 

Ti cilji vključujejo:17

hitrejši in boljši dostop za mladino in invalide• 
izboljšanje dostopnosti muzejskih zbirk in informacij • 
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predstavitve gradiva iz premične kulturne dediščine za uveljavljanje njenega identifikacijskega in • 
vzgojnega potenciala
izboljšati razmerje med obratovalnimi stroški in stroški programov in projektov• 
skupaj z ustanovitelji javnih zavodov zagotoviti najnujnejše prostorske pogoje za depoje za zbirke • 
državnega pomena18 

doseči višjo raven strokovne usposobljenosti zaposlenih• 
boljši finančni nadzor nad javnimi zavodi s strani financerjev • 
integracija teh ustanov v okolje ob hkrati večji odgovornosti ustanoviteljev za uspešno delovanja • 
javne varstvene službe (združitve, preoblikovanje javnih zavodov). 
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4 Posnetek stanja javno subvencioniranih muzejev v Sloveniji

4.1 Finančno stanje in kontekst

Slovenski muzeji so bili v preteklosti močno odvisni od javnih sredstev, tako kot je bilo tudi v drugih 
državah Srednje Evrope. V Sloveniji je javno subvencioniranih 47 muzejev (od ca. 25019) ali okrog 20% 
slovenskega muzejskega sektorja. Ker je javno financiranje vse bolj restriktivno, javna poraba pod 
drobnogledom in pridobivanje sredstev vse težje, morajo muzeji dokazati, kako učinkoviti so in močno 
promovirati svoje storitve v korist družbe nasploh in lastne skupnosti. Za razvijanje dodatnih možnosti 
financiranja morajo muzeji jasno razumeti osnovna načela ustvarjanja prihodka.
Eden izmed ciljev tega poročila je zagotoviti osnovo za učinkovit sistem finančnega upravljanja muzejev 
in olajšati izvajanje postopkov, s katerimi muzeji lahko izkoriščajo vse možnosti za ustvarjanje dodatnih 
prihodkov za boljše poslovanje in nudenje visokokakovostnih programov in javnih storitev.
Pomembno je, da muzeji kot neprofitne ustanove, ne zanemarjajo svojih temeljnih nalog ohranjevanja, 
zbiranja in interpretacije. Vendar muzeji zaostajajo pri izkoriščanju svojega ekonomskega potenciala, s 
katerim bi lahko izboljšali svoje pridobitne aktivnosti in hkrati poklicne standarde.
Analiza podatkov na splošno kaže, da so vsi zajeti muzeji močno odvisni od nacionalnih ali lokalnih sub-
vencij, kar je tudi razvidno iz diagrama spodaj. Razmerja med lokalnimi subvencijami, nacionalnimi sub-
vencijami in lastnimi prihodki so označena v različnih barvah in s primerjavo treh kategorij (vsi muzeji, 
nacionalni muzeji, regionalni muzeji).

4.1.1 Prihodki iz javnih subvencij 

Javno financirani muzeji v Sloveniji vključujejo 12 nacionalnih muzejev, ki na splošno prejemajo skoraj 
ves proračun od vlade in 35 regionalnih muzejev, ki po vladni direktivi prejemajo do 80 % sredstev.

Državne subvencije
Državne subvencije 12 nacionalnim muzejem so se v obdobju 2006-2008 povečale za 13,2% oz. na 
14.837.936 €, kar je okrog 47,8% vseh sredstev, ki jih država namenja muzejem.
Za primerjavo: državne subvencije 35 regionalnim muzejem so se v istem obdobju povečale za 14,3% 
oz. na nekaj čez 16 milijonov € (52,2% vseh državnih subvencij muzejem), medtem ko so se lokalne 
subvencije zmanjšale za 22%, na 4.051.914 €.
Nacionalni muzeji prejemajo glavnino sredstev od Ministrstva za kulturo in manjše subvencije od Minis-
trstva za šolstvo in šport. Najvišjo subvencijo prejema Narodni muzej Slovenije (2008: 3.042.881 €), ki 
mu sledi Narodna galerija (2008: 2.330.685€), kar odraža njun status kot največji in najpomembnejši 
muzej in galerija v državi.
Kljub vladnim direktivam je 10 regionalnih muzejev 2008 prejelo več kot 80 % proračuna iz državnih 
virov.
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Seznam regionalnih muzejev z državnim financiranjem nad 80%
% %

Koroška galerija likovnih umetnosti 88,9 Pokrajinski muzej Celje       81,9

Posavski muzej Brežice 84,9 Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec       81,2

Zasavski muzej Trbovlje 84,0 Pokrajinski muzej Koper       81,0

Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki 82,8 Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož       80,5

Galerija Murska Sobota 82,7 Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica       80,3

Tabela 3: Regionalni muzeji z državnim financiranjem nad 80%

Najvišjo državno subvencijo, 88,9%, je prejela Koroška galerija likovnih umetnosti, ki ji s 84,9 % sledi 
Posavski muzej Brežice. 
2008 je država muzejem skupaj namenila skoraj 31 milijonov € (+ 14,6 % v primerjavi z 2006).

Diagram 1 pokaže, da se je državno financiranje v obdobju 2006-2008 povečalo, vendar so lokalne 
skupnosti v istem obdobju znatno skrčile subvencije.

Lokalne subvencije

Kot smo zgoraj omenili, so se subvencije lokalnih skupnosti v zadnjih treh letih (2006-2008) zmanjšale 
in zdi se, da so državne subvencije nadomestile del tega izpada, tako da v muzejih ni prišlo do hujše 
finančne krize.

 

Graf 1: Subvencije 2006 – 2008 
Diagram 1: Subvencije 2006 – 2008
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Lokalne skupnosti skoraj v celoti financirajo tri muzeje: Gornjesavski muzej Jesenice iz tega vira prejema 
92% svojega proračuna, Tržiški muzej 84% in Miklova hiša Ribnica 70%. Prva dva muzeja imata tudi 
večje število dislociranih enot.
Najvišjo lokalno subvencijo v absolutnem znesku prejemajo Muzej in galerije mesta Ljubljane (2008: 
582.000 €), sledita Gornjesavski muzej Jesenice (2008: 397.040 €) in Gorenjski muzej Kranj (2008: 
253.435 €). 
2008 so lokalne skupnosti regionalnim muzejem skupaj namenile nekaj čez 4 milijone evrov 
(- 22% v primerjavi z 2006).
Skupne javne subvencije muzejem v Sloveniji so v istem letu znašale 35 milijonov €.

Kazalec uspešnosti  subvencija na obiskovalca
Naša raziskava stanja javno financiranih muzejev razkriva, da je subvencija na obiskovalca v nacional-
nih muzejih (dobrih 73 €) v povprečju več kot dvakrat toliko kot v regionalnih (ca. 34 €), kar je pomemb-
na razlika. Že vmesno poročilo je pokazalo, da prejemajo večji muzeji znatno višje subvencije na obisko-
valca kot manjše ustanove.

Razmerje med javno subvencijo in številom obiskovalcev je eden izmed kazalcev uspešnosti, ki jih 
potrebujemo za določanje uporabnih primerjalnih faktorjev za poslovanje muzejev. Čeprav je ta indeks 
tesno povezan z drugimi parametri – z obsežnostjo fonda, raziskovalnimi dosežki, izobraževalnimi de-
javnostmi, velikostjo muzeja v smislu fizičnega prostora in s človeškimi viri – javnim financerjem, vendar 
nudi vpogled v to, kako koristno muzeji ravnajo s subvencijami. Čim nižji je ta indeks, tem bolje, vendar 
ga moramo tudi gledati v pravi perspektivi. Nacionalni oz. večji muzeji imajo po navadi več zaposlenih, 
več raziskovalnih dosežkov, večje površine in običajno tudi bolj dragocene zbirke (vendar ne nujno tudi 
več predmetov). Ti vplivni faktorji se zdijo najbolj pomembni, vendar je navzkrižno primerjanje pokazalo, 
da je faktor z največjim vplivom število posebnih razstav. Več posebnih razstav pomeni, da je subvencija 
na obiskovalca sorazmerno nižja.

Tabela 4: Kazalec uspešnosti: Javna subvencija na obiskovalca

Tabela 4 pokaže, da nacionalni muzeji v povprečju prejemajo znatno višje subvencije na obiskovalca kot 
regionalni muzeji. Muzeji in galerije z nizkim indeksom izkazujejo večjo korist, vendar imajo nekate-re 
ustanove izredno visok indeks, npr. Slovenski gledališki muzej, Muzej novejše zgodovine Slovenije in Muzej 
športa. Prvi in zadnji imata zelo nizko število obiskovalcev, pravzaprav najmanj med vsemi 47 muzeji in gal-
erijami. Podobno regionalni muzeji z visokim indeksom ravno tako beležijo zelo nizka števila obiskovalcev. 

Nacionalni muzeji (povpre!je) !"#!$%& Regionalni muzeji (povpre!je) "'#'(%&

)*+,-.%/.)01 2 Muzej kr"!anstva na Slovenskem 22#!2%& Lo"ki muzej #kofja Loka 3#("%&

4 5./,61.%7.80/*9. 4(#2"%& Muzeji radovlji"ke ob!ine Radovljica :#!;%&

" Tehni"ki muzej Slovenije 4!#(!%& Muzej novej"e zgodovine Celje :#3;%&

1*<-.%/.)01 2 Slovenski gledali"ki muzej 4('#(3%& Pokrajinski muzej Maribor 2'4#;"%&

4 Muzej novej"e zgodovine Slovenije 24:#!2%& Gori"ki muzej Kromberk - Nova Gorica 24'#32%&

" Muzej "porta 22(#''%& Pokrajinski muzej Celje :4#(!%&

!"#"$%&'()*%+,-). /"0,"')(10%,&23"',"'-12)4-0"$&"'5*-0*67'0'89
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4.1.2 Lastni prihodki

Spodnji diagram pokaže, da lastni prihodki (zeleno označeni) predstavljajo samo majhen delež skup-
nega proračuna. Lastni prihodki vseh muzejev so se v obdobju 2006- 2008 v absolutnem znesku samo 
rahlo povečali (+ 2%) in to kljub znatnemu zmanjšanju v regionalnih muzejih (- 6,5%).

 Diagram 2: Odstotki prihodkov

Poleg subvencij se je za mnoge muzeje kot poseben izziv izkazalo iskanje virov za ustvarjanje dodatnih 
prihodkov. Pogosto je laže pridobiti dodatna sredstva za naložbe v infrastrukturo (gradnje).
Muzeji v Srednji Evropi so šele v zadnjem desetletju razvijali bolj poslovni pristop k ustvarjanju prihodka, 
delno zaradi višjih pričakovanj obiskovalcev ob hkratnem znižanju javnih sredstev, a tudi zaradi višjih 
stroškov za visoko kakovostne storitve.
Diagram 3 kaže absolutne številke lastnih prihodkov v zadnjih treh letih. 2008 so jih slovenski muzeji 
skupaj ustvarjali okrog 4.658.010 € oziroma 2% več kot 2006 (4.563.478 €). Zvišanje lahko v veliki 
meri pripisujemo prizadevanjem nacionalnih muzejev, ki jim je v teh letih uspelo povečati lastne prihod-
ke, medtem ko so v regionalnih muzejih zabeležili manjši padec.

Kazalec uspešnosti – lastni prihodki
Ustvarjanje dodatnih prihodkov z drugimi sredstvi ustanovi lahko pomaga pri nudenju boljših storitev 
in zadovoljevanju potreb obiskovalcev. Odstotek lastnih prihodkov v skupnem finančnem proračunu je 
ključni kazalec za delovanje muzeja; pove nam, kako uspešna je ustanova pri povečanju prihodkov ob 
hkratnem izboljšanju storitev in programov.
Pomemben kazalec za uspešno delovanje muzeja v prihodnosti bo vzdržno razmerje med državnimi 
subvencijami in lastnimi prihodki.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

vsi muzeji nacionalni muzeji regionalni muzeji

Odstotki prihodkov

drugi prihodki

lastni prihodki

lokalne subvencije

državne subvencije



26

 Diagram 3: Lastni prihodki

Lastni prihodki zajemajo bruto prihodke muzeja iz pridobivanja sredstev in vstopnin, dobiček od trgov-
skih dejavnosti in prihodke, ki jih muzej ustvarja z različnimi dejavnostmi. Izključene pa so vse javne 
subvencije. Lastni prihodki torej izvirajo iz:

prodaje vstopnic• 
vodenih ogledov • 
prodaje v trgovini (vključno s publikacijami ali s koncesijo zunanjega upravitelja)• 
izobraževalnih programov (delavnice, dejavnosti itd.)• 
pridobivanja sredstev (donacije, zapuščine itd.)• 
sponzorstva• 
prireditev• 
oddajanja prostorov v najem (rojstnodnevne zabave, najemi iz podjetniškega sektorja itd.)• 
licenc• 
izposojevalnin• 
gostinstva (kavarna – ali iz koncesije zunanjega upravitelja)• 
drugih storitev (svetovanje, parkiranje itd.)• 

Povprečni lastni prihodki slovenskih muzejev znašajo okrog 12%. Regionalni muzeji v povprečju ust-
varjajo 12,5% proračuna iz lastnih prihodkov, nacionalni muzeji samo 10,7%. Najvišji odstotek med 
nacionalnimi muzeji je 17,8% (2008, Narodna Galerija), vendar je 2008 štirim regionalnim muzejem 
uspelo ustvarjati več kot 20% proračuna iz lastnih prihodkov: Mestni muzej Idrija, Arhitekturni muzej 
Ljubljana, Miklova hiša Ribnica in Pokrajinski muzej Murska Sobota (glej tabelo 3).
Komaj kaj lastnih prihodkov ustvarjajo Muzej športa (0,3%), Slovenski gledališki muzej in Pilonova 
galerija Ajdovščina (oba 2,6%). Tako Slovenski gledališki muzej kot Muzej športa ter Pilonova galerija ne 
zaračunavajo vstopnine, kar pa je samo eden od razlogov za nizko raven lastnih prihodkov.
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Tabela 5: Kazalec uspešnosti: lastni prihodki

Podatki kažejo, da nacionalni muzeji na splošno ustvarjajo več lastnih prihodkov s prodajo vstopnic 
(32%), s prireditvami (16%) in na druge načine (18%), medtem ko regionalni muzeji ustvarjajo večino 
lastnih prihodkov s prodajo vstopnic (25%), z zbiranjem sredstev (13%) in z izposojevalninami (11%). 
(Glej diagram 4)

Diagram 4: Povprečni lastni prihodki

Naslednji diagram primerja umetnostne galerije s splošnimi in specialnimi muzeji. Umetnostne galerije 
ustvarjajo precej več prihodkov z oddajanjem prostorov v najem in nekoliko več s prodajo v trgovini, kot 
ostali dve kategoriji. Videti je, da samo specialni muzeji ustvarjajo prihodke s kavarno.

Nacionalni muzeji (povpre!je) !"#$%& Regionalni muzeji (povpre!je) !'#()&

*+,-./01/*23 ! Narodna galerija !$#)& Mestni muzej Idrija ')#!&

' Tehni"ki muzej Slovenije !$#4& Arhitekturni muzej Ljubljana '(#5&

4 Narodni muzej Slovenije !!#)& Miklova hi"a Ribnica '"#)&

3+6./01/*23 ! Muzej "porta "#4& Pilonova galerija Ajdov"!ina '#5&

' Slovenski gledali"ki muzej '#5& Koro"ka galerija likovnih umetnosti (#%&

4 Muzej novej"e zgodovine Slovenije 4#7& Zasavski muzej Trbovlje (#)&

!"#"$%&'()*%+,-). /")0,1'*213-451'65-0'7'*2-2"8(,"9

Povprečni lastni dohodki
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 Diagram 5: Povprečni lastni prihodki v umetnostnih galerijah, splošnih in specialnih muzejih

Zanimivo je, da glede višine lastnih prihodkov ni bistvene razlike med muzeji z vstopnino in tistimi 
brez vstopnine.

Prihodki muzejskih trgovin 
Muzejske trgovine ustvarjajo dodatne prihodke, vendar imajo tudi vlogo podaljška muzeja in pomemb-
no izobraževalno in socialno vlogo tudi v odnosih z javnostjo. Kako uspešna je muzejska trgovina, je 
močno odvisno od vrste faktorjev: prava ureditev, najboljša lokacija in oblikovanje prostora, prave cene 
in zaloge blaga. Zato, da je trgovina lahko uspešna, mora imeti dovolj obiskovalcev. Muzejska trgovina 
mora biti donosna, pa naj deluje samostojno ali v sklopu prodaje vstopnic, če hočemo, da dejansko in 
pomembno prispeva k prihodkom muzeja.
Raziskava je ugotovila, da ima trgovino 75% nacionalnih muzejev in 71% regionalnih muzejev. Vsi na-
cionalni muzeji, ki imajo trgovino, jo upravljajo kot kombiniran prostor za prodajo vstopnic in trgovino, 
kar je na splošno dokaj domiselna in učinkovita ureditev. 

  Diagram 6: Muzeji s trgovino
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Kazalec uspešnosti – prihodki trgovine na obiskovalca

Uspešnost trgovine merimo s kazalcem uspešnosti, ki je določen kot razmerje med prihodki trgovine in 
številom obiskovalcev.

 

 Diagram 7: Povprečni prihodki na obiskovalca v €

Diagram 7 pokaže, da je povprečni prihodek na obiskovalca znatno višji od prodaje vstopnic kot od 
prodaje v trgovini.
Povprečni prihodek iz prodaje v trgovini v nacionalnih muzejih je 0,55 €, nekoliko višji je v regionalnih 
muzejih – 0,70 € (glej podrobnosti v tabeli 6). Razlika ni velika, vendar primerjave med posameznimi 
muzeji kažejo, da so nacionalni muzeji na splošno nekoliko manj uspešni pri prodaji v trgovini kot pa 
regionalne ustanove.

Tabela 6: Kazalec uspešnosti: Prihodek trgovine na obiskovalca

Galerija Murska Sobota je poseben primer – prodaja v trgovini te galerije se zdi zelo visoka, ker znaša 
prihodek na obiskovalca kar 7,39 €, kar je daleč nad povprečjem, ki znaša 0,70 €. Visoko številko pa 
lahko pripisujemo dejstvu, da galerija komisijsko prodaje umetnine in iztrži 10-20% prodajne cene. To 
tudi pojasnjuje, zakaj galerija nima večjih stroškov s trgovino.
Slovenski muzeji skupaj ustvarjajo slabih 500.000 € s prodajo v svojih trgovinah in očitno je, da s to 
dejavnostjo ustvarjajo samo skromne dodatne prihodke.

Nacionalni muzeji (povpre!je) 0,55 " Regionalni muzeji (povpre!je) 0,70 "

visoka raven 1 Slovenski gledali#ki muzej 1,56 " Galerija Murska Sobota 7,39 "

2 Narodna galerija 0,96 " Miklova hi#a Ribnica 3,23 "

3 Slovenski #olski muzej 0,64 " Pokrajinski muzej Celje 2,03 "

nizka raven 1 Slovenska kinoteka 0,21 " Obalne galerije Piran 0,03 "

2 Tehni#ki muzej Slovenije 0,31 " Lo#ki muzej $kofja Loka 0,04 "

3 Moderna galerija 0,36 " Pokrajinski muzej Ptuj - Ormo% 0,04 "

!"#"$%&'()*%+,-). /012-3%4'506-71,%',"'-81)4-7"$&"'9*-7*0:'7';<
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Prodaja vstopnic
83,3% nacionalnih in 88,6% regionalnih muzejev zaračunava vstopnino (glej diagram 8). Prihodek iz 
prodaje vstopnic je neposredno povezan s številom obiskovalcev, vendar je tudi močno odvisen od 
cen vstopnic in politike vstopnine, npr. od popustov in politike prostega vstopa. Vstopnine na splošno 
pomenijo največji lastni prihodkovni tok, tako za nacionalne (povprečje je 32,4%), kot za regionalne 
muzeje (povprečje je 24,7%).

   Diagram 8: Muzeji z vstopnino

Samo dva nacionalna muzeja ne zaračunavata vstopnine: Muzej športa in Slovenski gledališki muzej.
Polna cena vstopnice v nacionalnih muzejih se giblje od 3 do 7 € (povprečje je 4,17 €). V regionalnih 
muzejih je v povprečju nižja za 32% in se giblje od 1,50 € do 5 € (povprečje je 2,84 €).
Narodna galerija od vseh muzejev ustvarja največ prihodka, 224.395 €, s prodajo vstopnic, sledita 
Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož s 129.145 € in Tehniški muzej Slovenije s 102.522 € (vsi podatki so za 
2008).

Kazalec uspešnosti– prihodek vstopnine na obiskovalca 
Kazalec uspešnosti - prihodek od vstopnine na obiskovalca je razmerje med skupnim prihodkom od vs-
topnin in številom obiskovalcev. Povprečni prihodek od prodaje vstopnic na obiskovalca je v nacionalnih 
muzejih 1,59 €, v regionalnih muzejih pa je znatno nižji, namreč 0,89 € (za podrobnosti glej tabelo 7).

Tabela 7: Kazalec uspešnosti: Prihodek od vstopnine na obiskovalca

Nacionalni muzeji (povpre!je) 1,59 " Regionalni muzeji (povpre!je) 0,89 "

najbolj#i 1 Slovenska kinoteka 2,59 " Pokrajinski muzej Maribor 2,54 "

2 Narodna galerija 2,52 " Javni zavod Muzej Velenje 2,16 "

3 Tehni#ki muzej Slovenije 2,27 " Pokrajinski muzej Ptuj - Ormo$ 1,90 "

najslab#i 1 Slovenski #olski Muzej 0,71 " Pilonova galerija Ajdov#!ina 0,04 "

2 Slovenski etnografski Muzej 0,92 " Umetnostna galerija Maribor 0,05 "

3 Narodni muzej Slovenije 1,07 " Obalne galerije Piran 0,15 "

!"#"$%&'()*%+,-). /012-3%4'-3'5)6-*,1,%',"'-71)4-5"$&"'85'9:
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Ker imajo nižje vstopnine, ne preseneča, da je povprečni prihodek od vstopnine v regionalnih muzejih 
(21.465 €) samo tretjina prihodka v nacionalnih muzejih (64.331 €), zato je kazalec uspešnost pač nižji.
Drug faktor, ki vpliva na ta kazalec uspešnosti, je razmerje med prostim vstopom in plačanim vstopom. 
Uspešna muzeja kot Narodna galerija ali Tehniški muzej Slovenije so odobrili prost vstop 45,8% oz. 
16,7% obiskovalcev. Slovenski etnografski muzej odobri prost vstop 57% obiskovalcem, kar je gotovo 
eden izmed razlogov, zakaj ima v tej kategoriji nižji kazalec uspešnosti.

       Diagram 9: Prost vstop/ znižana vstopnina /polna vstopnina

Diagram 9 ponazarja podrobnosti o povprečnih razmerjih med prostim vstopom, znižano vstopnino 
in polno vstopnino. Nacionalni muzeji imajo v povprečju 12% polne vstopnine, kar je precej manj od 
regionalnih muzejev, kjer je ta delež 37%. Nacionalni muzeji imajo višji delež znižanih vstopnin (45% 
proti 8%). V nacionalnih muzejih prost vstop predstavlja slabo polovico vseh obiskovalcev, v regionalnih 
muzejih malo čez polovico.

Prihodki iz drugih dejavnosti
Kot je omenjeno zgoraj (glej diagrama 4 in 5) imajo muzeji še drugi možnosti za ustvarjanje dodatnih 
prihodkov.

Kavarna• 
Muzeji naj bi vedno upoštevali potrebe obiskovalcev in zato je kavarna del primerne ponudbe. Poslo-
vanje kavarne pa je močno odvisno od njene lokacije, števila obiskovalcev, kadrovskih virov, prostora 
in zakonskih omejitev. Obstaja zelo široka paleta možnosti za strežbo hrane in pijač v muzejih, od 
avtomatov s pijačami in prigrizki do prave restavracije, kjer hrano in pijačo gostom strežejo.
V vprašalniku je skupaj 14 muzejev (ali 29,8%) navedlo, da ima kavarno, vendar so samo štirje 
muzeji navedli povezane prihodke iz poslovanja kavarne (glej diagrama 4 in 5). To pomeni, da so 
skupni prihodki iz kavarn zelo skromni, čeprav Slovenski etnografski muzej s svojo kavarno ustvarja 
21,7% lastnih prihodkov (31.475 €).

Zbiranje sredstev in sponzorstvo • 
Pri ustvarjanju prihodkov z zbiranjem sredstev in s sponzorji zbrani podatki kažejo, da imajo region-
alni muzeji nekoliko višji povprečni prihodek iz teh dveh virov (12,9% + 10,8%  glej diagrama 4 in  5) 
kot nacionalni muzeji, kjer sta povprečji 4,7% in 2,3%. Ponovno je edini nacionalni muzej, ki se ak-
tivno ukvarja z zbiranjem sredstev Slovenski etnografski muzej (32.405 €), regionalna muzeja Mestni 
muzej Idrija (137.973 €) in Dolenjski muzej Novo mesto (46.750 €) sta dosegla celo višje zneske.
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Prireditve• 
Vodilna ustanova pri ustvarjanju prihodka s prireditvami je Narodni muzej. 2008 je ta največji muzej 
v Sloveniji s prireditvami ustvarjal skoraj 50% lastnih prihodkov (188.703 €) , sledijo Obalne galerije 
Piran20 z 41.242 € in Narodna galerija z 31.597 €. Na splošno je vredno omembe, da imajo naciona-
lni muzeji po navadi višji delež prihodkov iz prireditev kot regionalni. 

Izposojevalnine • 
Tri ustanove ustvarjajo znatne prihodke z izposojevalninami: Arhitekturni muzej Ljubljana s 115.195€ 
(45,9% lastnih prihodkov), Narodna galerija z 92.550 € (18,3%) in Muzej narodne osvoboditve Mari-
bor s 33.000 € (46,7%). Številke prvih dveh ustanov kažejo, da vodita zelo aktivno politiko izposo-
janja zbirk, ki so zaradi svoje dragocenosti tudi zelo zanimive za tujino.

Najemnine• 
Za muzeje, ki razpolagajo z odlično opremljenimi prostori, je oddajanje v najem zunanjim organizaci-
jam dobra priložnost za ustvarjanje dodatnega prihodka. Za uspešno poslovanje mora muzej imeti 
strogo določeno politiko in postopke oddajanja v najem. Vsak muzej mora upoštevati etične in pro-
gramske (vsebinske) vidike in tudi lastno podobo, tako da ne ogroža integritete muzeja.
Zanimivo je, da regionalni muzeji bolje izkoriščajo svoje prostore, ker najemnine v povprečju tvorijo 
11,1% njihovih lastnih prihodkov, v primerjavi z nacionalnimi muzeji, kjer je povprečje samo 2,2%. 
Številka se ujema z dejstvom, da umetnostne galerije ustvarjajo bistveno višje prihodke z najemni-
nami kot ostali dve kategoriji.
Najvišji prihodek iz najemnin ustvarjajo Muzej in galerije mesta Ljubljane, namreč 130.013 € ali 
44,6% prihodka. Dejstvo, da ima ustanova svoje prostore v Ljubljani gotovo vpliva na višino teh pri-
hodkov, kar kaže na to, da muzeji lahko pričakujejo višje prihodke iz najemnin, če so locirani v večjih 
mestih ali v prestolnici.

4.1.3 Proračun (stroški)

Glavni cilj zdravega finančnega upravljanja je razvijati in ohranjati vzdržno finančno stanje, ki muzeju 
omogoča, da se posveča izpolnjevanju ciljev svojega poslanstva in vsem uporabnikom zagotavlja visoko 
kakovostne storitve. Ena izmed temeljnih nalog upravljanja muzeja je izdelava uravnoteženega letnega 
proračuna, ki ustanovi omogoča nemoteno sprotno poslovanje in ki tudi odraža razmerje med stroški in 
prihodki poslovanja.
Medtem, ko prihodki iz poslovanja zajemajo vse subvencije in lastne prihodke, stroški poslovanja 
pomenijo vsa sredstva, ki jih je treba zagotoviti za storitve muzeja in vključujejo stroške za plače zapos-
lenih, vzdrževanje, upravljanje zbirk, trženje, programe, itd. Razliko med prihodki in odhodki je treba 
uravnotežiti in se izogniti primanjkljaju.
2008 je povprečni proračun v nacionalnih muzejih znašal 1.370.274 € in se je gibal med 61.583 € 
(Muzej športa) in 3.504.212 € (Narodni muzej Slovenije). Skupna vsota proračunov vseh nacionalnih 
muzejev se je med 2006 in 2008 povečala za 13.1%. (od 14.533.002 € na 16.443.285 €).
V istem letu je povprečni proračun v regionalnih muzejih znašal 662.660 € in se je gibal med 167.34€ 
(Pilonova galerija Ajdovščina) in 2.023.672 € (Muzej in galerije mesta Ljubljane). Skupna vsota 
proračunov vseh regionalnih muzejev se je med 2006 in 2008 povečala za 5,4% (od 22.010.021 € na 
23.193.103 €). 
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Proračunska merila
V skladu z merili, ki v Sloveniji veljajo za javno financirane muzeje, naj bi ustanove imele pozitivne finančne 
izide v zadnjih dveh letih.21 Vendar je samo 19 muzejev (ali 40,4%) izpolnilo ta pogoj in samo dva sta nacio-
nalna muzeja (Tehniški muzej Slovenije in Narodna galerija).
Zdi se, da je treba ponovno pretehtati to merilo in da bi bilo najbrž bolje, če bi upoštevali časovni okvir treh 
let in muzeju omogočali presegati porabo za določen odstotek finančnega proračuna. Vendar bi moral 
muzej v tem primeru dokazati, kako bo ravnal s temi sredstvi in kako bo primanjkljaj odpravil v teh letih.

Izdatki po stroškovnih mestih 

Diagram 10: Izdatki

Diagram 10 pričakovano pokaže, da so stroški dela glavna postavka izdatkov. Nacionalni muzeji v 
povprečju porabijo 49% za stroške dela, regionalni muzeji malenkost več (56%).
Diagram11 jasno pokaže, da umetnostne galerije na splošno porabijo manj za stroške dela, kot 
ustanove v drugih kategorijah.
Drugi največji izdatek, kjer pa ni bistvenih razlik med nacionalnimi in regionalnimi muzeji so programi 
(17,1% in 16,1%). Očitno je tudi, da umetnostni muzeji v povprečju porabijo precej več za programe kot 
drugi muzeji (glej diagram 11).
Ostali pomembni stroškovni faktorji so obratovalni stroški, stroški za stavbe in posebne projekte in 
stroški za upravljanje zbirk.

.

  Diagram 11: Izdatki - umetnostne galerije, splošni muzeji, specialni muzeji
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Stroški dela (plače, zavarovanje itd.)
V muzejskem sektorju po Evropi znašajo stroški dela običajno od 45% do 65%, kar pa je močno odvisno 
od posameznih in regionalnih okoliščin in od vrste muzeja. Če presegajo 65% velja, da je proračun 
neuravnotežen, ker ostane zelo malo sredstev za tisto, kar naj bi muzej dejansko počel.
Pri nacionalnih muzejih v Sloveniji je razpon med 22,3% (Slovenska kinoteka) in 96,7% (Muzej športa). 
Najvišje stroške dela kot delež proračuna ima med vsemi v raziskavo vključenimi muzeji Muzej športa, 
vendar je ta podatek nekoliko vprašljiv, ker muzej ne navaja nobenih drugih stroškov razen obratovanje 
prostorov. 
Zanimivo je tudi, da ima med vsemi večjimi muzeji in galerijami Narodna galerija najnižje stroške dela 
(33%), kar je neposredno povezano z dejstvom, da ima galerija sorazmerno malo zaposlenih (glej kazalec 
uspešnosti število zaposlenih na 1.000 obiskovalcev (tabela 10). Podatki tudi pokažejo, da imajo večji 
muzeji v povprečju nižje skupne stroške dela kot delež skupnega proračuna. Pri regionalnih muzejih je 
razpon teh stroškov od 40,6% (Obalne galerije Piran) do 77,1% (Notranjski muzej Postojna).
Najvišje stroške dela med regionalnimi muzeji ima Notranjski muzej Postojna, ki porabi 77% proračuna 
za zaposlene, sledi Posavski muzej Brežice s 75,2%. Muzej v Postojni je sicer kategoriziran kot manjši 
muzej, vendar ima zelo obsežne in raznolike zbirke v primerjavi z drugimi muzeji v tej kategoriji. Zaradi 
posebnih potreb ima sorazmerno veliko zaposlenih: zaposluje štiri kustose, konservatorja in dokumen-
talista. Ta primer jasno kaže, da čim stroški dela presegajo 70% vseh stroškov, muzeju ostane le malo 
proračunske prožnosti in ima skrajno omejene možnosti za izboljšanje storitev in nudenje privlačnih 
programov.
Obalne galerije Piran imajo najnižje stroške dela kot delež proračuna (40,6%), podobno je v Mestnem 
muzeju Idrija (40,7%) – oba sta kategorizirana kot velika muzeja,22 vendar imata manj kot 20 zapos-
lenih (Obalne galerije Piran 10; Mestni muzej Idrija 13). Poleg tega je fond Obalnih galerij Piran med 
najmanjšimi od vseh muzejev (nekaj več kot 1.000 predmetov).

Obratovalni stroški
V raziskavi so obratovalni stroški muzeja opredeljeni kot stroški za najemnine, vzdrževanje (stavb 
in opreme), storitve (elektrika, telefon itd.), IT in opremo, ter stroški za upravo, vključno z nabavo 
pisarniškega materiala in potrebne opreme.
Vsi muzeji skupaj so za obratovalne stroške v povprečju porabili 12,7%, kar je v skladu s primerjalnimi 
muzeji (kjer so od 10% do 15%). V primerjavi imajo nacionalni muzeji znatno višje obratovalne stroške 
(16,3%) kot regionalni muzeji (10,2%) (glej diagram 10).
Raziskava jasno kaže, da je proračun muzeja močno odvisen od sredstev, ki jih mora ustanova namenja-
ti najemu prostorov ali stavb. 2008 je 9 nacionalnih muzejev ali 75% in 29 regionalnih muzejev ali 83% 
plačalo najemnino za svoje prostore ali stavbe.
Za boljšo primerjavo obratovalnih stroškov smo izdelali diagram 12, ki v absolutnih številkah primerja 
obratovalne stroške med Narodnim muzejem Slovenije in Tehniškim muzejem Slovenije. Podatki kažejo, 
da Narodni muzej Slovenije, največji muzej v državi, plačuje mnogo manj najemnine kot Tehniški muzej 
Slovenije. 
Čeprav ima Tehniški muzej Slovenije za skoraj dve tretjini več uporabne površine kot Narodni muzej 
Slovenije, ima precej nižje stroške vzdrževanja (67.915 € proti € 20.502 €). Zanimivo je tudi, da so v 
Tehniškem muzeju Slovenije stroški za informacijsko tehnologijo (IT) in opremo bistveno nižji (17.075 €) 
kot v Narodnem muzeju Slovenije (102.417 €). Zaradi večje površine in dejstva, da imajo tehnični muzeji 
po navadi visoke stroške vzdrževanja opreme, zlasti interaktivne, bi pričakovali precej višje stroške. 
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Diagram 12: Primerjava obratovalnih stroškov

Najemnine
Plačila za najemnine se izredno razlikujejo in očitno je, da samo peščica muzejev plačuje tolikšne na-
jemnine, da vpliva na njihove proračunske potrebe. Primera sta Prirodoslovni muzej Slovenije (109.477 
€) in Moderna galerija (150.806 €).
Nekateri muzeji ne plačujejo nobenih najemnim: trije nacionalni muzeji (Muzej krščanstva na Sloven-
skem, Muzej športa, Narodna galerija) in pet regionalnih (Gornjesavski muzej Jesenice, Pokrajinski 
muzej Koper, Tržiški muzej, Javni zavod Muzej Velenje, Arhitekturni muzej Ljubljana).
Boljšo sliko daje primerjava najemnine na kvadratni meter: Slovenski šolski muzej plačuje najvišjo 
najemnino, 37,4 € na kvadratni meter, sledi mu Moderna galerija s 35,6 €. Od regionalnih muzejev 
najvišjo najemnino plačujeta Miklova hiša Ribnica (12,9 €) in Dolenjski muzej Novo mesto (10,2 €).
Miklova hiša Ribnica porabi okrog 20% proračuna za obratovalne stroške (vključno z najemnino), Tržiški 
muzej samo 4%. Obratovalni stroški Tržiškega muzeja se zdijo presenetljivo nizki, ker ima muzej sedem 
dislociranih enot, vendar ne plačuje najemnine in ga financira lokalna skupnost.
Očitno je, da imajo muzeji, ki plačujejo visoke najemnine, nadpovprečne obratovalne stroške v vseh 
kategorijah in da to vpliva na njihov skupni proračun in finančne potrebe.

Pridobivanje gradiva23

2008 so vsi muzeji, razen treh, pridobivali nove predmete in skupaj porabili nekaj manj kot 440.000 
€ (povprečno 48.800 € na muzej ali 2,7% skupnega proračuna vseh muzejev). Ta povprečna vsota je 
skoraj petkrat višja od povprečne tovrstne porabe na regionalni ravni, kjer so porabili 9.700 € na muzej. 
2008 so regionalni muzeji skupaj porabili 291.000 € za nove pridobitve.
V kategoriji nacionalnih muzejev je za nove pridobitve največ porabil Muzej krščanstva na Slovenskem, 15,8% 
vseh stroškov poslovanja, sledita Slovenska kinoteka z 9,1% in Muzej novejše zgodovine Slovenije s 6,3%.
Pridobivanje gradiva z nakupi ima še manjšo vlogo v večini regionalnih muzejih v raziskavi. Iz podatkov 
je razvidno, da predvsem umetnostne galerije porabijo več za pridobivanje predmetov, kot drugi muzeji, 
ki imajo bolj pestre zbirke, vendar je bila povprečna tovrstna poraba samo 1,3% proračuna regionalnih 
muzejev.
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Največji porabnik pri pridobivanju predmetov je bila Galerija Murska Sobota, ki je 2008 porabila 7,2%, 
sledita Mednarodni grafični likovni center Ljubljana s 5,4% in Pokrajinski muzej Celje s 4,7% skupnega 
proračuna.
Zanimivo je, da večji muzeji v povprečju porabijo precej manj za pridobivanje gradiva kot manjši in 
srednji muzeji. Podatki tudi kažejo, da večina muzejev zaradi proračunskih omejitev nabavam za zbirke 
namenja le skromna sredstva.

Konservatorstvo/Restavratorstvo24

Od 12 nacionalnih muzejev so samo štirje (ali 33%) navedli stroške za konservatorsko in restavratorsko 
delo v letu 2008. Skupni stroški so znašali 154.400 € in pri tem sta Narodni muzej Slovenije in Priro-
doslovni muzej navedla najvišje vsote. Zanimivo je, da tako Narodna galerija kot Slovenski etnografski 
muzej nista navedla stroškov za restavriranje. Razlog je verjetno v tem, da imata osem oz. štiri zapos-
lene restavratorje in da sami opravljajo restavratorske posege, vendar bi morala imeti vsaj nekaj mate-
rialnih stroškov. 
Samo sedem regionalnih muzejev (20%) je navedlo stroške za konserviranje v 2008 in ti so znašali 
od 0,03% (Mestni muzej Idrija) do 3,8% (Gornjesavski muzej Jesenice) vseh stroškov. 28 muzejev je v 
vprašalniku potrdilo, da so konservirali, restavrirali ali preventivno konservirali predmete iz svojih zbirk. 
Ti muzeji so tudi navedli število predmetov, ki je bilo obdelano.

Publikacije
Publikacije imajo v slovenskem muzejskem sektorju pomembno vlogo. Polovica nacionalnih muzejev 
je navedla namenske stroške za publikacije in v povprečju so zanje porabili okrog 2,2% proračuna, kar 
kaže na to, da so ti muzeji močno znanstveno usmerjeni. 2008 je največ sredstev porabila Narodna 
galerija s 122.361 €, na drugem mestu je bil Narodni muzej Slovenije s 74.258 €.
Majhni regionalni muzeji imajo nekoliko večji delež stroškov za publikacije (v povprečju 5%) kot veliki. 
V nekaterih celo presega 10% proračuna, npr. Pilonova galerija Ajdovščina ali Zasavski muzej Trbovlje. 
Miklova hiša Ribnica je edini regionalni muzej, ki ni navedel stroškov za publikacije. 
Posebni razstavni katalogi so običajno del proračuna za publikacije, vendar domnevamo, da je bilo 
nekaj teh stroškov plačanih iz sredstev za programe.

Programi25

Podatki kažejo, da so v Sloveniji takoj za kadri in v povprečju programi najvišji strošek. Med nacionalnimi 
muzeji, ki porabijo v povprečju 17,1% proračuna za programe in regionalnimi muzeji, kjer je povprečni 
odstotek 16,1%, ni bistvene razlike. Razlike pa so zelo velike, ko jih gledamo kot delež skupnih stroškov: 
gibljejo se od 1,1% do skoraj 25%. Višina izdatkov je seveda neposredno povezana s številom program-
ov in programska pestrost je kazalec živahnega, aktivnega muzeja. Večina tega stroškovnega faktorja je 
povezan s posebnimi razstavami in s stroški zanje. Podatki kažejo, da veliki muzeji za programe porabijo 
več kot majhni muzeji.
Večina muzejev, ki je navedla zelo nizke izdatke za programe (manj kot 10%) ni navedla informacij o teh 
aktivnostih, vendar je očitno, da imajo muzeji, ki nudijo razne programe, višje stroške.

Kazalec uspešnosti – izdatki na obiskovalca
Podatki kažejo, da obstaja pomembna povezava med številom obiskovalcev in skupnimi stroški muzeja. 
Višje številke obiskovalcev pomenijo višje skupne stroške in obratno.
Stroškovni faktor povezan z obiskovalci je eden izmed izbranih kazalcev uspešnosti in znaša v Sloveniji 
v povprečju 49,51 €.
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Tabela 8: Kazalec uspešnosti: Izdatki na obiskovalca

Podobno kot kazalec uspešnosti ‘subvencija na obiskovalca’, nam tudi ta faktor pove, da nižja stopnja 
pomeni večjo korist. Jasno je, da imajo nacionalni muzeji znatno višji faktor: povprečna poraba v njih je 
75,32 € na obiskovalca, precej več kot v regionalnih muzejih, kjer znaša 40,40 €.

4.2 Kadri 

Učinkovita organizacija, ki lahko dolgoročno privlači obiskovalce, potrebuje usposobljene in dobro 
izobražene kadre z različnih področij in različnih poklicev, ki so ključni za uspeh muzeja v 21. stoletju. Ta 
potreba je enaka v Sloveniji, zato se mora premik k bolj odprtemu in obiskovalcem prijaznemu muzeju, 
odražati tudi v strukturi in kadrovanju muzejev. 
Raziskava je skušala oceniti zasedbo delovnih mest na osnovi vladnih direktiv,26 ki sodijo k merilom za 
financiranje muzejev. Po teh merilih so javno financirani muzeji morali predložiti organigrame in imeti v 
delovnem razmerju vsaj tri osebe s strokovnim nazivom iz muzejskega področja.

konservator (razen, če se posegi zaupajo zunanjim izvajalcem in samo, če fond vsebuje občutljive • 
predmete)
dokumentalist• 
delavci v izobraževanju in odnosih z javnostjo• 
delavci v storitvah za obiskovalce • 
tehnik • 
knjižničar (če ima muzej več kot 15.000 knjig) • 

Ko se je raziskava osredotočila na delovna mesta, ravni kadrovanja in obseg poslovanja, se ni pose-
bej ukvarjala z upravljanjem človeških virov ali z učinkovitostjo organizacijske strukture posameznih 
ustanov. To je lahko del druge faze v postopku evalvacije in priporočil, ki jih bo poročilo podalo za razvoj 
učinkovite organizacije in kako s tem izboljšati muzejske storitve.
V okviru ankete smo direktorje vprašali, kaj so njihove najbolj nujne potrebe. 67% direktorjev nacional-
nih muzejev je na prvem mestu uvrstilo kadrovske potrebe in enako 51% direktorjev regionalnih muze-
jev; tik za tem je bila prostorska stiska. Direktorje je skrbela raven kadrovanja in kako povečati proračun 
za več in bolj učinkovite storitve.

Nacionalni muzeji (povpre!je) 75,32 " Regionalni muzeji (povpre!je) 40,40 "

nizka stopnja 1 Muzej kr#!anstva na Slovenskem 13,72 " Lo#ki muzej $kofja Loka 10,19 "

2 Narodna galerija 31,22 " Muzej novej#e zgodovine Celje 11,34 "

3 Tehni#ki muzej Slovenije 33,43 " Pokrajinski muzej Ko!evje 12,40 "

visoka stopnja 1 Slovenski gledali#ki muzej 286,82 " Pokrajinski muzej Maribor 157,66 "

2 Muzej novej#e zgodovine Slovenije 111,71 " Gori#ki muzej Kromberk - Nova Gorica 155,45 "

3 Moderna galerija 90,21 " Pokrajinski muzej Murska Sobota 108,68 "

!"#"$%&'()*%+,-). /#0"123',"'-43)2-5"$&"'6*-5*7%89%'5':;
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4.2.1 Obseg poslovanja in kadrovske ravni
Podatki raziskave kažejo, da ni pomembne povezave med številom dislociranih enot in številom zapo-
slenih v posameznem muzeju. Muzeji s številnimi dislociranimi enotami nimajo nujno sorazmerno več 
zaposlenih. Dober primer je Tržiški muzej, ki ima 7 dislociranih enot, a samo 4,5 zaposlenih, kar je med 
najmanjšimi zasedbami v vseh muzejih. Podobno je v Goriškem muzeju Kromberk - Nova Gorica, ki 
ima 17 dislociranih enot in samo 23 zaposlenih. V obeh muzejih določene storitve, npr. varnost, IT ali 
vzdrževanje opravljajo zunanji izvajalci.

Diagram13 ponazarja, da muzeje in galerije v Sloveniji v glavnem upravljajo kustosi. Zaposleni v kate-
goriji »Zbirke in razstave«, ki zajema kustose, konservatorje, dokumentaliste, raziskovalce-asistente in 
oblikovalce razstav, v povprečju tvorijo skoraj polovico vseh zaposlenih (48%). Zanimivo je, da v tem 
pogledu skoraj ni razlike med nacionalnimi in regionalnimi muzeji.

  Diagram 13: Kadri

Drugi največji delež zaposlenih sodi v kategorijo »Obratovanje in uprava« z nekaj več kot četrtino za-
poslenih (26,8%) in s podobnimi razmerji v nacionalnih in regionalnih muzejih; večina zaposlenih v tej 
kategoriji dela v vzdrževanju.
V kategorij ‘Programi in izobraževanje’ so razlike med nacionalnimi in regionalnimi muzeji zelo majhne 
in zdi se, da imajo nacionalni muzeji v povprečju več zaposlenih v izobraževanju kot regionalni muzeji, 
vendar razlika ni izrazita (1,6 zaposlenega na muzej v nacionalnih proti 1,1 v regionalnih muzejih).
Kategorija ‘Druge storitve’ sicer razkriva nekaj razlik, a tudi tu niso izrazite. V to kategorijo sodijo 
knjižničarji, arhivisti,  fotografi, vzdrževalci, tehniki, varnostniki in hišniki, a tudi delavci v drugih storit-
vah, npr. čiščenje, trgovina in kavarna.
Če primerjamo umetnostne muzeje s splošnimi in specialnimi muzeji, vidimo, da imajo umetnostni 
muzeji v povprečju znatno nižje število zaposlenih v kategoriji »Zbirke in razstave«, a nekoliko več v kat-
egoriji »obratovanje in uprava«. V vseh drugih kategorijah so razlike neizrazite (glej diagram 14).
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      Diagram 14: Primerjava kadrov: umetnostne galerije – splošni muzeji – specialni muzeji

4.2.2 Kadrovska zasedba
Kot smo že omenili, tvorijo kustosi večino vseh poklicnih muzejskih delavcev v slovenskem muzejskem 
sektorju. Nacionalni muzeji skupaj zaposlujejo 80 kustosov (povprečno 6,6 na muzej) in regionalni 
muzeji 163,5 kustosov (povprečno 4,7 na muzej).

       Diagram15: Kadri za zbirke in razstave

Navzkrižna primerjava podatkov je pokazala, da obstaja izrazita povezava med številom kustosov in 
številom predmetov, tj. večje število predmetov pomeni več kustosov in obratno.
V povprečju je vsak kustos odgovoren za 27.966 predmetov in vsak zaposleni v dokumentaciji v 
povprečju za 153.029 predmetov. V nasprotju s kustosi ni korelacije med številom zaposlenih v doku-
mentaciji in številom predmetov, oziroma več predmetov ne pomeni nujno več zaposlenih v dokumen-
taciji. Dokumentalist v povprečju skrbi za 142.611 predmetov v nacionalnih muzejih in za 158.327 
predmetov v regionalnih muzejih.
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  Diagram16: Število predmetov na kustosa in na dokumentalista

Čeprav je registratura pomembna služba v muzejih z velikimi zbirkami, je delovno mesto vodje registra-
ture omenjeno samo enkrat v anketi (Narodna galerija; glej diagram 15). 
27 muzejev (57%) ima zaposlene v dokumentaciji, vendar navzkrižna primerjava podatkov kaže, da 
ni izrazite povezave med številom zaposlenih v dokumentaciji in povprečnim številom dokumentiranih 
predmetov.27

16 regionalnih muzejev (46%) in dva nacionalna (17%) muzeja nimata lastnega zaposlenega konserva-
torja (ali pomočnika).
Vsak izmed 78 konservatorjev (ali pomočnikov) (34 v nacionalnih, 44 v regionalnih muzejih) skrbi v 
povprečju za 87.300 predmetov, pri čemer je število višje v regionalnih muzejih (106.151) kot v naciona-
lnih (62.917). 35 muzejev je navedlo, da restavratorske posege zaupajo zunanjim izvajalcem.

  Diagram17: Število predmetov na konservatorja
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Zaskrbljujoče je nizko število zaposlenih v izobraževanju. 14 od 35 regionalnih muzejev (40%) in 
5 od 12 nacionalnih muzejev (42%) nima nobenega zaposlenega, ki bi bil izključno zadolžen za 
izobraževanje. Vendar podatki iz drugega dela vprašalnika kažejo, da tudi tisti muzeji, ki nimajo za-
poslenih v izobraževanju, nudijo vrsto izobraževalnih programov za šole in druge ciljne skupine. Iz tega 
lahko sklepamo, da so kustosi močno angažirani v izobraževalnih dejavnostih, vendar se vlogi kustosa 
in poklicnega pedagoga zelo razlikujeta glede temeljnih veščin in obsega dela.
Diagram 18 prikazuje nekaj absolutnih številk zaposlenih v izobraževanju, prireditvah in vodenju ogledov.
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  Diagram 18: Kadri za programe in izobraževanje

Pomanjkljivo skrb za obiskovalce ponazarja tudi omejeno število zaposlenih v storitvah za obiskovalce 
(glej diagram 19 z absolutnimi številkami). Samo 10 od 35 regionalnih muzejev (28,5%) in 6 nacionalnih 
muzejev (50%) ima zaposlene v tej kategoriji. Očitno je, da postanejo ta delovna mesta bolj pomembna, 
čim velja muzej kot srednji ali velik muzej, vendar se zdi, da tudi v teh kategorijah storitve za obiskovalce 
niso prioriteta. Nacionalni in regionalni muzeji imajo skupaj 21,5 zaposlenega s polnim delovnim časom 
za storitve za obiskovalce, kar pomeni, če izračunamo povprečje vseh 47 muzejev, da ne dosega niti pol 
zaposlenega s polnim delovnim časom.

             Diagram 19: Tehnični in upravni delavci

 

 

 

Graf 19:  Tehni!ni in upravni delavci 
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Drugo področje, kjer je zaposlenih zelo malo, je trženje in odnosi z javnostjo. Samo pet regionalnih 
muzejev (14%) in štirje nacionalni muzeji (33%) imajo zaposlenega za trženje (skupaj jih je samo devet). 
To je neposredno povezano s skromnim deležem proračuna ki je namenjen trženju. Ker pa večina muze-
jev vendar izvaja razne aktivnosti trženja,28 lahko sklepamo, da imajo drugi zaposleni v svojem obsegu 
nalog tudi dodatne trženjske odgovornosti. Dva muzeja, Slovenski gledališki muzej in Slovenska kinote-
ka, sta navedla, da direktor in drugi višji kadri izvajajo trženjske aktivnosti. V Slovenskem šolskem muze-
ju vsi zaposleni sodelujejo v trženju, v Moderni galeriji je trženje del nalog oddelka za izobraževanje.
Osem od 35 regionalnih (23%) in devet od 12 nacionalnih muzejev (75%) zaposluje knjižničarja. Stroški 
za knjižnice, navedeni v proračunu so zelo skromni, vendar so muzeji s knjižničarjem porabili precej več 
kot muzeji brez knjižničarja. Sicer imajo predvsem veliki muzeji knjižničarja med zaposleni, ker imajo 
pač večje knjižne fonde. Vladna politika financiranja zahteva tudi zaposlitev knjižničarja, čim fond pre-
sega 15.000 enot.

  Diagram 20: Delavci v drugih službah 

Glede varnostne službe in števila zaposlenih imata samo dva muzeja, Narodni muzej Slovenije in Mestni 
muzej Idrija, lastno varnostno osebje, osem muzejev ima nekakšno kombinacijo lastnih in zunanjih var-
nostnikov in v veliki večini muzejev (37 = 79%) varnostne naloge opravljajo zunanji izvajalci.
34 muzejev (72%) ima lastno čistilno službo (med njimi so trije, ki imajo tudi zunanje izvajalce), zato ne 
preseneča, da je v tej kategoriji med največ zaposlenih. Čistilno osebje se giblje od enega do pet zapos-
lenih na muzej.
Samo dva nacionalna muzeja in osemnajst regionalnih muzejev ima hišniško službo z največ dvema 
delavcema. 
Zanimiv podatek je, da 6 nacionalnih muzejev (50%) skupaj zaposluje 9  fotografov. Narodna galerija, 
Moderna galerija in Muzej novejše zgodovine Slovenije imajo po dva  fotografa, Narodni muzej Slovenije, 
Prirodoslovni muzej Slovenije in Slovenski etnografski muzej po enega.

 

 

 

Graf 20: Delavci v drugih slu"bah  
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4.2.3 Stroški dela 
V letu 2008 so stroški dela v nacionalnih muzejih znašali 26.426 € na zaposlenega, kar se ne razli-
kuje bistveno od regionalnih muzejev, ki so porabili 25.663 € na zaposlenega. V nacionalnih muzejih 
so znatne razlike, npr. od 14.760 € v Muzeju krščanstva na Slovenskem do 32.637 € v Slovenskem 
gledališkem muzeju. V regionalnih muzejih se ti stroški gibljejo med 15.731 € (Pilonova galerija 
Ajdovščina) in 35.055 € (Obalne galerije Piran).

Tabela 9: Kazalec uspešnosti: Stroški dela na zaposlenega

Iz Diagram 21 je razvidno, da imajo umetnostne galerije manj stroškov dela kot vse druge ustanove.
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2 Prirodoslovni muzej Slovenije 31.105 " Tolminski muzej 30.984 "

3 Muzej #porta 29.769 " Gori#ki muzej Kromberk - Nova Gorica 30.768 "
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  Diagram 21: Stroški dela na zaposlenega



44

4.2.4  Število zaposlenih 
Število zaposlenih na 1.000 obiskovalcev je naslednji kazalec uspešnosti, ki ga moramo upoštevati, ker 
nam pove stopnjo zaposlenosti v posameznem muzeju ali galeriji. Lahko rečemo, da imajo javno finan-
cirani muzeji in galerije v Sloveniji v povprečju enega zaposlenega na 1.000 obiskovalcev. Zanimiva je 
razlika med regionalnimi muzeji (0,93 zaposlenega) in nacionalnimi muzeji (1,51).
Mednarodno primerljivi muzeji kažejo, da je ta indeks v obiskovalcem prijaznih muzejih lahko okrog 
0,20, kar pomeni, da muzeji v tujini lahko uspešno delujejo tudi z manj zaposlenimi. 
V nacionalnih muzejih se kazalec giblje med 0,41 v Narodni galeriji in 5,04 v Slovenskem gledališkem 
muzeju, ki ima tudi najvišji kazalec med vsem muzeji. V regionalnih muzejih so kazalci nekoliko nižji in 
se gibljejo med 0,15 v Obalnih galerijah Piran in 4,37 v Pokrajinskem muzeju Maribor.

Tabela 10: Kazalec uspešnosti: Zaposleni na 1.000 obiskovalcev

18 direktorjev regionalnih in 8 direktorjev nacionalnih muzejev je izražalo velike skrbi glede trenutne 
kadrovske zasedbe, zato je zanimiv bolj podroben pogled, kakšen je kazalec zaposlenih na 1.000 obis-
kovalcev v teh muzejih.
Izmed tistih, ki jih je skrbela skromna kadrovska zasedba, se izkaže da imajo regionalni muzeji: Pokra-
jinski muzej Maribor (4,37), Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica (3,10), Pokrajinski muzej Celje (2,25) 
in Galerija Murska Sobota (1,11) veliko višji kazalec kot v povprečju in v teh primerih se zdi, da bi lahko 
oporekali njihovim željam po več zaposlenih. Enako velja za tri nacionalne muzeje: Slovenski gledališki 
muzej (5,04), Muzej novejše zgodovine Slovenije (2,70) in Moderna galerija (1,75).
Na drugi strani so muzeji z zelo nizkimi kazalci: Loški muzej Škofja Loka (0,21), Muzeji radovljiške 
občine Radovljica (0,28), Muzej novejše zgodovine Celje (0,30), Belokranjski muzej Metlika (0,32) in 
Pomorski muzej Piran (0,38) izmed regionalnih, in med nacionalnimi Narodna galerija (0,41), Muzej 
krščanstva na Slovenskem (0,49) in Tehniški muzej Slovenije (0,73) – tu se zdijo zahteve za več zapos-
lenih pristne in zelo nujne.29

4.2.5 Izobraževanje kadrov 
Sredstva, ki jih v slovenskih muzejih namenjajo izobraževanju na zaposlenega, so na splošno zelo 
skromna. Zdi se, da izobraževanje kadrov ni bila finančna postavka za dva nacionalna muzeja, Tehniški 
muzej Slovenije in Muzej športa ter dva regionalna muzeja, Medobčinski muzej Kamnik in Pilonova gale-
rija Ajdovščina, kjer 2008 niso porabili nobenih sredstev za izobraževanje ali razvoj kadrov.
Poraba regionalnih muzejev za izobraževanje kadrov se je gibala med 393 € (Pokrajinski muzej Murska 
Sobota) in 20 € (Pomorski muzej Piran), nacionalni muzeji pa so porabili znatno manj, namreč med 

Nacionalni muzeji (povpre!je) 1,51 Regionalni muzeji (povpre!je) 0,93

visoka stopnja 1 Slovenski gledali"ki muzej 5,04 Pokrajinski muzej Maribor 4,37

2 Muzej "porta 2,74 Gori"ki muzej Kromberk - Nova Gorica 3,10

3 Muzej novej"e zgodovine Slovenije 2,70 Pokrajinski muzej Murska Sobota 2,32

nizka stopnja 1 Narodna galerija 0,41 Obalne galerije Piran 0,15

2 Muzej kr"!anstva na Slovenskem 0,49 Lo"ki muzej #kofja Loka 0,21

3 Slovenska kinoteka 0,57 Muzeji radovlji"ke ob!ine Radovljica 0,28

!"#"$%&'()*%+,-). /"*-)$%,0',"'12333'-40)5-6"$&%6
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217 € (Slovenski šolski muzej) in 44 € (Muzej novejše zgodovine Slovenije). 
Zdi se, da izobraževanje nekoliko bolj resno jemljejo v regionalnih muzejih kot v velikih muzejih. Kljub 
temu je samo 7 muzejev (20%) - Loški muzej Škofja Loka (1,1%), Pokrajinski muzej Murska Sobota 
(1,6%), Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki (1,2%), Muzej novejše zgodovine Celje (1,2%), Pokra-
jinski muzej Ptuj - Ormož (1,5%) in Muzej in galerije mesta Ljubljane (1,3%) - izobraževanju namenilo več 
kot 1% proračuna za zaposlene. V nacionalnih muzejih temu nikjer niso namenili več kot 1% proračuna 
za zaposlene.

4.2.6 Vloga prostovoljcev
22 muzejev (47%) uporablja prostovoljce v vsakodnevnem poslovanju, vendar so številke zelo nizke. 
Največ prostovoljcev (60)30 ima Prirodoslovni muzej Slovenije, ostali muzeji imajo okrog 4 prostovoljce 
vključene v delo. Priporočila o sodelovanju prostovoljcev pri nadaljnjem razvoju muzejev bomo podali v 
5. poglavju. 

4.3 Stavbe 

70% vseh 47 javno financiranih slovenskih muzejev ima svoje prostore v zgodovinskih stavbah – te so 
opredeljene kot stavbe starejše od 120 let – in samo 15,9% vseh stavb je bilo namensko zgrajenih (glej 
slike v nadaljevanju).
Na splošno je izrazita razlika med umetnostnimi galerijami in muzeji: 30% galerij je v namensko grajenih 
stavbah, a samo 8% muzejev.
Razlike so tudi med 12 nacionalnimi in 35 regionalnimi muzeji. Polovica nacionalnih muzejev je v stav-
bah izpred 20. stoletja (dve sta bili zgrajeni kot muzeja v poznem 19. stoletju), 77% regionalnih muzejev 
je v zgodovinskih stavbah, vključno z okrog tretjino v gradovih. Noben regionalni muzej in nobena stavba 
izpred 20. stoletja ni bila namensko zgrajena.
Ostalih osem regionalnih muzejev31 domuje v stavbah iz 20. stoletja, vendar sta samo dve namensko 
zgrajeni. Ti faktorji močno vplivajo na poslovanje muzejev, ker prostori komaj zadoščajo funkcionalnim 
zahtevam, tako v smislu doseganja visokokakovostnih standardov, kot potreb in pričakovanj obiskovalcev.

Slika 1 Tehniški muzej Slovenije Slika 2 Muzej novejše zgodovine Slovenije
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Zavarovanje stavb 
10 nacionalnih in 30 regionalnih muzejev je odgovorilo na vprašanje glede zavarovanja njihovih stavb. Iz 
pridobljenih podatkov lahko ugotovimo naslednje:

Devet nacionalnih muzejev ima svoje stavbe zavarovane, vendar je samo šest navedlo vrednost •	

zavarovanja: znaša od 332.965 € (Slovenski gledališki muzej) do 14.000.000 € (Narodna galerija).
Od 30 regionalnih muzejev jih ima 26 stavbe zavarovane za vrednost (pri 19, ki so jo navedli) od •	

116.851€ (Pilonova galerija Ajdovščina) do 5.882.569 €(Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož).

Struktura zavarovalne vrednosti je naslednja:

do 
200.000 
€

201.000 do 
500.000 €

501.000 do 
1.000.000 €

1.000.001 do 
10.000.000 €

nad  
10.000.000 €

največ

6 nacionalnih muzejev - 2 1 1 2 14.000.000

19 regionalnih muzejev 4 5 3 7 - 5.882.569

Tabela 11: Zavarovalna vrednost stavb

Slika 5 Notranjski muzej Postojna Slika 6  Medobčinski muzej Kamnik

Slika 3 Miklova hiša Ribnica Slika 4 Javni zavod Muzej Velenje
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Ko primerjamo proračune muzejev moramo upoštevati dejstvo, da je 14 od 26 regionalnih muzejev 
navedlo, da zavarovalne premije plačujejo iz lastnih sredstev. Za 10 drugih muzejev premije plačuje 
lastnik/občina/mesto in v dveh primerih se plačila premij financirajo iz drugih virov.

Dislocirane enote
Šest nacionalnih muzejev (ali 50%) ima dislocirane enote: trije imajo po eno dislocirano enoto in dva 
muzeja imata po tri.
Kar 80% regionalnih muzejev ima dislocirane enote: 75% od ene do pet, 18% šest ali sedem. Ostali (7%) 
so izjemni primeri, npr. Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica s 17 in Koroški pokrajinski muzej Slovenj 
Gradec s 35 dislociranimi enotami.
Zato ni presenetljivo, da je pet od sedmih regionalnih muzejev, ki nimajo dislociranih enot, majhnih 
muzejev. 

4.3.1 Stanje
Raziskava je ugotovila, da je mnogo stavb regionalnih muzejev v kritičnem stanju; nekatere med njimi 
čakajo na začetek prenove, v drugih bo prenova končno opravljena in v obojih so te okoliščine močno 
vplivale na delovanje muzeja. Slike spodaj ilustrirajo nekaj primerov trenutnega stanja.
Na vprašanje o treh najhujših ali najnujnejših problemih je 26% direktorjev regionalnih muzejev na 
tretjem mestu navedlo prenovo in vzdrževanje stavb, takoj za boljšo kadrovsko zasedbo in ustreznimi 
depoji.
V vprašalniku je vzorec 26 ustanov ocenil stanje stavb s povprečno oceno 2,2 na lestvici od 1 (odlično) 
do 4 (kritično). A to zveni manj alarmantno, kot je v resnici, ker je 35% muzejev v slabem ali kritičnem 
stanju in nekateri muzeji z očitnimi problemi (na primer Pokrajinski muzej Maribor), oziroma stavbe, ki 
jih že dalj časa prenavljajo (npr. Pokrajinski muzej Celje), niso zajeti v vzorec 26 ustanov. Kljub temu 
67% muzejev iz tega vzorca načrtuje prenovo stavb. 
Potreba po prenovi in novih prostorih se zdi neskončna, ker je stanje problematično celo v muzejih, ki 
teh problemov niso poudarili.
Samo dva izmed 12 direktorjev nacionalnih muzejev sta omenila slabo stanje stavbe kot enega od treh 
glavnih problemov. Potreba po številnih nujnih prenovitvenih posegih je na primer očitna v Tehniškem 
muzeju Slovenije. 

Slika 7 Umetnostna galerija Maribor Slika 8 Pokrajinski muzej Celje



48

Ker podatki, ki smo jih prejeli od regionalnih muzejev (prva faza), po našem mnenju niso odražali prave-
ga stanje, smo v vprašalnik za nacionalne muzeje vnesli več podrobnih vprašanj.

Slika 9 Pokrajinski muzej Maribor Slika 10 Obalne galerije Piran

Slika 11 Gornjesavski muzej Jesenice Slika 12 Posavski muzej Brežice

Sliki 13, 14 Tehniški muzej Slovenije
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Tabela 12 prikazuje povprečne številke iz ocen o zgradbah in inštalacijah (razen za Moderno galerijo, 
kjer prenova še poteka):

Zgradba Inštalacije 
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1,77 1,59 2,18 2,09 2,00 1,93 2,14 2,05 2,23 2,14 2,14

Tabela 12: Stanje stavb – ocenjeno na lestvici od 1 (odlično) do 4 (kritično)

S povprečno oceno 2 je stanje v nacionalnih muzejih nekoliko boljše kot v regionalnih muzejih (2,2). 
Tabela 12 pokaže, da so inštalacije slabše ocenjene kot same zgradbe.
Najboljši oceni, 1,91 in 1,73, so prejeli protipožarni sistemi in varnostni sistemi. En muzej je priznal, da 
nima izhoda v sili.32

Štirje nacionalni muzeji imajo načrt za prenovo stavbe, vendar je treba upoštevati, da ustanove, v kate-
rih so direktorji označili prenovo stavbe kot nujno, nimajo takega načrta.

Tekoče prenove 
Poleg Moderne galerije, v kateri poteka popolna prenova, sta samo dva nacionalna muzeja navedla 
načrte (eden je povezan s sistemom nadzora mikroklime v depojih), medtem ko je 15 regionalnih muze-
jev podalo informacije o načrtih prenove. 
Skupaj je 11 muzejev navedlo stroške teh načrtov in 10 celo vire financiranja, vendar podatki o obeh 
vidikih niso na voljo za vse muzeje. 
Stroški načrtov prenove segajo od 6.000 € (Belokranjski muzej Metlika) do 4.013.000 € (Moderna 
galerija).

4.3.2 Splošna uporaba površine 
Skupna površina vseh 47 javno financiranih muzejev v Sloveniji je okrog 150.000 m2.
Pri oceni površine, ki je v uporabi, je pomembno, da poiščemo najboljše prakse in standardne modele. 
Standardna norma za namembnost prostorov v muzejih kot izhodišče jemlje, da naj bo okrog 60% povr-
šine namenjene javni coni in 40% nejavni coni (glej diagram 22). Ti dve coni lahko še naprej razdelimo 
na štiri kategorije z idealnimi prostorskimi razmerji:

javni prostor brez zbirk (20%)•	 nejavne zbirke (20%)•	

javne zbirke (40%)•	 nejavni prostor brez zbirk (20%)•	

Javna cona ima prostor z javnimi zbirkami, ki vključuje stalne in občasne razstavne prostore in javni 
prostor brez zbirk, ki zajema vhodne in sprejemne prostore, hodnike, trgovino, kavarno, prostore za 
izobraževanje, itd.
Nejavna cona se deli na prostor brez zbirk, ki zajema pisarne in prostore s strojno opremo in prostor za 
shranjevanje zbirk, delo z zbirkami ali konserviranje.
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  Diagram 22: Muzejski prostori – standardna norma - slovenski muzeji

Podatki kažejo, da je v povprečju 55% ali nekaj več kot polovica muzejskih površin v raziskavi namen-
jenih razstavnim prostorom, kar je veliko več kot standardno priporočilo za uporabo prostora. Okrog 10% 
površine je namenjene storitvam za obiskovalce, vključno s predavalnicami in prostori za izobraževalne 
dejavnosti, trgovino in kavarno/restavracijo.
Samo ena tretjina površine je namenjena nejavni uporabi, večji del te površine je namenjen zbirkam (na 
primer shranjevanju), manjši del pisarnam (13,5%).

  Diagram 23: Muzejski prostori v nacionalnih in regionalnih muzejih

Če primerjamo prostorsko razdelitev v nacionalnih muzejih in regionalnih muzejih vidimo, da skoraj ni 
razlike med deleži za javne prostore brez zbirk, so pa razlike v vseh drugih segmentih.
Regionalni muzeji imajo v povprečju večji delež prostora (58%) namenjenega razstavam kot nacionalni 
muzeji (samo 49%). Na drugi strani je v regionalnih muzejih manj nejavnega prostora brez zbirk in tudi 
manj prostora za pisarne kot v nacionalnih muzejih.

4.3.3 Depoji 
Skupni lastni depoji vseh 47 muzejev obsegajo 26.934 m² in poleg tega imajo še 14.400 m² najetih 
depojev.33

V nacionalnih muzejih je razmerje med lastnimi in najetimi depoji 9.282 m²/4.035 m², v regionalnih 
muzejih 17.652 m² proti 10.366 m².
To pomeni, da je od skupnih 6.800.000 predmetov 85% shranjenih v depojih s skupno površino 41.300 
m² in da je ostalih 15% razstavljenih.34
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Omeniti moramo tudi, da dva nacionalna in pet regionalnih muzejev nima depojev v lastni hiši.35

Dislocirani depoji (lastni ali najeti) so pogosta rešitev za prostorsko stisko v muzejih: 64% vseh muzejev 
uporablja dislocirane depoje (en depo je v pripravi). 2008 je tako 50% nacionalnih in 66% regionalnih 
muzejev uporabljalo dislocirane depoje.

Zagotavljanje ustreznih depojev je med najbolj nujnimi  problemi v muzejih iz raziskave– za mnogo 
direktorjev je to prednostni problem, bodisi ker muzej potrebuje nove depoje ali, ker želi prenoviti in 
posodobiti obstoječe depoje, tako da bodo zbirke varno in ustrezno shranjene. Ker ne gre za nov prob-
lem, so nekatere zbirke že utrpele poškodbe in predmeti so marsikje izpostavljeni hujšim poškodbam, ki 
bodo ponekod nepopravljive.
Dobra polovica regionalnih muzejev je depoje navedla kot eden najnujnejših problemov in skupaj s kad-
rovsko problematiko so bili depoji največkrat navedeni.
V nacionalnih muzejih so depoji (s 33%) drugi največji problem, za kadri in skupaj s prostorsko stisko in 
infrastrukturnimi problemi.

Slike z obiskov muzejev ponazarjajo alarmantno stanje v nekaterih depojih.

Slika 15 Prirodoslovni muzej Slovenije Slika 16 Tehniški muzej Slovenije

Slika 17 Obalne galerije Piran Slika 18 Pomorski muzej Sergej Mašera Piran
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Problemi s shranjevanjem in prostorske stike niso nobeno presenečenje, če upoštevamo, 
da ima večina muzejev obsežne zbirke in da je razmerje med razpoložljivo površino (v m2) 
in številom predmetov zelo neugodno, kot kaže tabela 13:

% shranjenih 
predmetov

povprečna površina depojev 
na muzej v m² (lastni, najeti, v 
hiši, dislocirani)

povprečno število 
shranjenih 
predmetov na 
muzej

m² na predmet

Nacionalni muzeji 90,83% 1.110 171.752 0,0065

najslabši primer

Muzej novejše zgodovine       

Slovenije

98% 1.248.535 0,00042 

najboljši primer

Tehniški muzej Slovenije 80% 3.117 12.482 0,24971

Regionalni muzeji 82,68% 849 102.609 0,0078

najslabši primer

Pokrajinski muzej Celje

Notranjski muzej Postojna

70%

97%

3.000

92

1.799.777

51.992

0,0017

0,0018

najboljši primer

Obalne galerije Piran 76% 345 760 0,4534

Tabela 13: Predmeti v depojih

Drug problem v obstoječih depojih je ponekod zelo pomanjkljiv nadzor mikroklime in varnostni stan-
dardi. Upoštevati je treba, da 30% regionalnih muzejev ni odgovorilo na to vprašanje. Po razpoložljivih 
podatkih imata samo dve tretjini lastnih in 20% dislociranih depojev ustrezni nadzor mikroklime. Več 
podrobnosti je v tabeli 14: 

Slika 19 Muzej narodne osvoboditve Maribor Slika 20 Slovenska kinoteka
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Depoji v hiši

brez nadzora mikroklime delni nadzor mikroklime nadzor mikroklime

nacionalni regionalni nacionalni regionalni nacionalni regionalni

1 3 2 6 7 17

Dislocirani depoji

brez nadzora mikroklime delni nadzor mikroklime nadzor mikroklime

nacionalni regionalni nacionalni regionalni nacionalni regionalni

1 10 2 3 3 4

Tabela 14: Nadzor mikroklime v lastnih in dislociranih depojih

Vsi ti podatki potrjujejo, da prostorska stiska in stanje depojev resno ogrožata varnost slovenske kultur-
ne dediščine. Problem je nedvomno kritičen v regionalnih muzejih; nacionalni muzeji imajo na splošno 
boljšo infrastrukturo za shranjevanje.

4.3.4 Razstavni prostori
46 izmed 47 slovenskih javno financiranih muzejev36 skupaj razpolaga z okrog 81.300 m² (stalnih ali 
občasnih) razstavne površin. 

Stalni razstavni prostori
Po podatkih iz 2. vprašalnika en nacionalni muzej in pet regionalnih nima stalnih razstavnih prostorov 
(Slovenski gledališki muzej in Notranjski muzej Postojna, Mednarodni grafični likovni center Ljubljana, 
Umetnostna galerija Maribor, Galerija Murska Sobota in Koroška galerija likovnih umetnosti).
Kar nekaj regionalnih muzejev čaka na prenovo dodatnih prostorov, drugi sicer imajo prenovljene 
razstavne prostore, a za zdaj niso zmogli finančnega bremena postavitve novih stalnih razstav, kot je 
razvidno iz slik spodaj.

Slika 21 Belokranjski muzej Metlika Slika 22 Notranjski muzej Postojna
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Sedem direktorjev regionalnih muzejev je pomanjkanje prostora za stalno razstavo navedlo kot enega 
od treh najhujših problemov, kar ta problem uvršča na četrto mesto med navedenimi hudimi problemi.
Vsi javno financirani slovenski muzeji imajo skupaj 61.300 m² stalnih razstavnih prostorov ali v po-
vprečje 1.495 m² na muzej.

11 nacionalnih muzejev ima skupaj 17.724 m² stalnih razstavnih prostorov. Najmanj prostora ima Sloven-
ski šolski muzej (90 m²), največ Tehniški muzej Slovenije (7.646 m²). Povprečna površina je 1.611  m². 
30 regionalnih muzejev ima stalne razstavne prostore s površino od 81 m² (Tržiški muzej) do 3.967 m² 
(Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec) – skupna površina je 43.576 m², povprečje 1.452.5 m² na 
muzej.

Za boljšo primerjavo smo stalne razstavne prostore razdelili na pet kategorij glede na površino (v m²):

do 
100 m²

101 do 500 
m²

501 do 
1.000 m²

1.001 do 
2.000 m²

2.001 to 
3.000 m²

nad 3.000 
m²

največ

11 nacionalnih muzejev
2 2 2 2 2 1 7.646 m²

18,2% 18,2% 18,2% 18,2% 18,2% 9%

30 regionalnih muzejev 1 5 9 7 2 6 3.967 m²

3% 17% 30% 23% 7% 20%

Tabela 15: Stalne razstave – površine 

Polovica regionalnih muzejev in 55% nacionalnih ima manj kot 1.000 m² stalnega razstavnega prostora. 
Bolj pomembna pa je razlika v kategoriji nad 3.000 m², kjer najdemo šest (20%) regionalnih muzejev, a 
samo en nacionalni muzej (9%).

Občasni razstavni prostori
Podatki kažejo, da dva nacionalna muzeja - Slovenska kinoteka in Muzej športa – nimata namenskih 
razstavnih prostorov in enako velja za dva regionalna muzeja - Notranjski muzej Postojna in Pomorski 
muzej Piran. 

Javno financirani slovenski muzeji (n=43) imajo skupaj 19.900 m² občasnih razstavnih prostorov oziro-
ma v povprečju 463 m² na muzej.
Velikost občasnih razstavnih prostorov v 10 nacionalnih muzejih sega od 90 m² (Slovenski šolski muzej) 
do 2.225 m² (Narodna galerija). Skupna površina je 7.094 m², povprečje na muzej 709 m². 33 regi-
onalnih muzejev ima skupno tovrstno površino 12.896 m² ali v povprečju 391 m² na muzej. Velikost 
sega od 30 m² (Miklova hiša Ribnica) do 1.800 m² (Muzej in galerije mesta Ljubljane).

Za boljšo primerjavo porazdelitve občasnih razstavnih prostorov, glej tabelo 16:

do 

100 m²

101 do 500 

m²

501 do 

1.000 m²

1.001 do 

2.000 m²
nad 2.000 m² največ

10 nacionalnih muzejev
1 5 -- 3 1 2.225 m²

10% 50% 30% 10%
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33 regionalnih muzejev
3 22 6 2 -- 1.800 m²

9% 67% 18% 6%

Tabela 16: Občasne razstave – površine

Podatki potrjujejo, da ima 60% od 10 nacionalnih muzejev in 76% od 33 regionalnih muzejev razstavne 
prostore do površine 500 m². Razlika je še bolj očitna pri večjih površinah: več kot 1.000 m² za posebne 
razstave imajo štirje nacionalni muzeji (40%), a samo dva regionalna muzeja. 

4.4 Zbirke

Zbirke so jedro muzejskega dela in določajo profil posameznega muzeja, kakor tudi vse aktivnosti in 
programe, ki se odvijajo okrog njih.
Muzeji lahko krepijo svoj profil in privlačnost s pridobivanjem gradiva in novih predmetov. Te pridobitve 
morajo biti povezane s poslanstvom muzeja in strateškimi cilji nadaljnega izboljšanja muzejskih zbirk. 
Pomen stalnega zbiranja je očiten, vendar ga, najbrž zaradi proračunskih omejitev, ni ravno veliko. V 
slovenskih muzejih prevladujejo potrebe nege obstoječih zbirk, predvsem njihovo dokumentiranje, 
konserviranje in shranjevanje. Poleg tega so močno prisotne tudi potrebe po določenih publikacijah in 
raziskovalnih člankih, ki bodo prispevale k ustreznemu širjenju znanja.

4.4.1 Težišče fondov in razstavljenih zbirk
2008 je 47 javno financiranih muzejev skrbelo za okrog 6,8 milijonov predmetov. 2,1 milijona (31%) je 
v fondih nacionalnih muzejev. Narodna galerija ima najmanjši fond (13.908 predmetov), Muzej novejše 
zgodovine Slovenije največjega (1.274.015 predmetov).37

Za okrog 4,7 milijonov predmetov (69%) skrbi 35 regionalnih muzejev. Najmanjše število predmetov ima 
Galerija Murska Sobota (567), največ jih ima Pokrajinski muzej Celje (2.571.110).

do 
20.000

20.001 do 
50.000

50.001 do 
100.000

100.001 do 
200.000

200.001 do 
500.000

nad 500.000 največ

število nacionalnih 
muzejev / 
 
povprečno število 
predmetov na muzej

5 3 --- 1 2 1

16.000 22.600 --- 108.663 295.000 1.274.015 1.274.015

število regionalnih 
muzejev / 
 
povprečno število 
predmetov na muzej

16 8 7 1 2 2

7.900 111.600 72.700 117.700 320.000 1.500.000 2.571.110

Tabela 17: Število predmetov 
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Tabela 17 povzema podrobnosti o muzejih kategoriziranih po številu predmetov in o povprečnem številu 
predmetov na muzej v posamezni kategoriji.

Težišče zbirk
Glede na različne zbirke smo določili tri glavne vrste muzejev:

umetnostne galerije,• 
drugi specialni muzeji• 
splošni muzeji• 

Samo eden izmed 12 nacionalnih muzejev je pravi splošni muzej: Narodni muzej Slovenije; dve sta um-
etnostni galeriji (Narodna galerija in Moderna galerija), ostalih devet je specialnih muzejev.
Profil 35 regionalnih muzejev je povsem drugačen: večina je splošnih muzejev s širokim spektrom zelo 
različno usmerjenih zbirk in osem je umetnostnih galerij (vsi so majhni in srednji muzeji)..38

Diagram 24 ponazarja težišče zbirk v treh kategorijah regionalnih muzejev. V majhnih in srednjih mu-
zejih prevladuje zgodovina (predzgodovina, prazgodovina, srednji vek, zgodnja moderna doba, sodob-
na zgodovina in socialna zgodovina), ki je 100% zastopana, sledi umetnost (stari mojstri, moderna in 
sodobna umetnost, folklora in umetniška obrt) ter etnologija.
V kategoriji srednjih muzejev je zgodovina udeležena v 85% muzejih in je na drugem mestu za umet-
nostjo in etnologijo (obe 92%). Arheologija je na četrtem mestu v vseh treh kategorijah (okrog 60% v 
majhnih in srednjih muzejih in 50% v vseh velikih muzejih).
17% vseh muzejev je navedlo, da imajo še druge zbirke, ki pa so jih le delno opredelili.
Zanimivo je, da so zelo redke naravoslovne, geološke, znanstvene in tehnološke zbirke, ker jih ima samo 
26% vseh regionalnih muzejev. Nizek odstotek naravoslovnih in geoloških zbirk je še zlasti presenetljiv, 
ker mnogi lokalni in regionalni muzeji običajno vodijo take zbirke kot del lokalne identitete.

  Diagram 24: Regionalni splošni muzeji – težišče zbirk

Pogled na vseh 47 muzejev in primerjava med nacionalnimi in regionalnimi muzeji (diagram 25) potrjuje 
visoko stopnjo zastopanosti vseh tem v zbirkah regionalnih muzejev in to je tudi razumljivo, če upošteva-
mo, da med njimi prevladujejo splošni muzeji.

 

 

 

Graf 24: Regionalni splo#ni muzeji – Zbiralna politika 
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  Diagram 25: Težišče zbirk 

Ta pogled vendarle ne daje informacije o odstotkih predmetov znotraj posamezne kategorije v primerjavi 
z nacionalnimi in regionalnimi muzeji. To razmerje prikazuje diagram 26.
Največje očitno odstopanje je pri temi »arheologija«: v diagramu vidimo, da ima več kot 49% regionalnih 
muzejev arheološko zbirko, vendar hranijo kar 98% vseh arheoloških predmetov; edini nacionalni muzej 
z arheološko zbirko hrani ostala dva odstotka.
Za podrobne primerjave moramo upoštevati, da je 31% vseh predmetov v fondih nacionalnih muzejev 
in 69% v regionalnih muzejih. V tem kontekstu dejstvo, da je etnologija zastopana v skoraj treh tretjinah 
regionalnih muzejev, pomeni, da 78% etnoloških predmetov, ki jih hranijo regionalni muzeji, ni ravno 
presenetljivo. Skupaj z drugim dejstvom - da nacionalni muzeji hranijo 31% vseh predmetov - nam to 
pove, da so etnološki predmeti v nacionalnih muzejih slabo zastopani. Na drugi strani so naravoslovni in 
geološki predmeti (94%) ter zgodovina (77%) v nacionalnih muzejih zastopani daleč nad povprečjem.

  Diagram 26: Odstotki predmetov po strokah 

 

Graf 25: Zbiralna politika 
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Skupno število predmetov na kategorijo
Če hočemo imeti natančen vpogled v razsežnosti zbirk, moramo pogledati absolutna števila predmetov 
in njihovo porazdelitev po javno financiranih muzejih. 
Diagram 27 nam omogoča tak vpogled:

Diagram 27: Število predmetov

Največja skupina predmetov je arheologija s 3.860.000 predmetov, od katerih jih je 98% v zbirkah 35 
regionalnih muzejev. Sledi zgodovina z okrog 1.750.000 predmetov, od katerih jih je 77% v nacionalnih 
muzejih. Tretja največja skupina je umetnost in umetna obrt z okrog 400.000 predmetov s ca. 47% v re-
gionalnih in 53% v nacionalnih muzejih. Druga velika odstopanja najdemo v naravoslovnih in geoloških 
zbirkah, kjer je okrog 94% vseh predmetov v nacionalnih muzejih, predvsem zaradi Prirodoslovnega 
muzeja.
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Razstavljene zbirke 
V povprečju je razstavljenih samo okrog 16% vseh predmetov, ostalih 84% je shranjenih v depojih39

V regionalnih muzejih je odstotek razstavljenih predmetov okrog 17% oz. 7% več kot v nacionalnih 
muzejih.

  Diagram 28: Število razstavljenih predmetov / predmetov v depojih

Zelo nizek odstotek razstavljenih predmetov v umetnostnih galerijah (8,4%) je očitno tudi povezan s 
tem, da štiri od desetih galerij trenutno nimajo stalnih razstavnih prostorov.

  Diagram 29: Število razstavljenih predmetov/predmetov v depojih po vrsti muzeja
 

Graf 29: %tevilo razstavljenih predmetov/predmetov v depojih po vrsti muzeja 
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Stalne razstave
V tem delu bomo obravnavali težišče stalne razstave muzeja v primerjavi s težiščem njegovih zbirk.
Naprej moramo omeniti, da raziskava analizira samo stalne razstave v glavnih stavbah 38 muzejev, ne 
pa tistih v dislociranih enotah. Zakaj ravno 38? Trije nacionalni muzeji in šest regionalnih nima razstav-
ljenih predmetov ali niso imeli predstavitev zbirk v letu 2008: Slovenska kinoteka, ki ima 350m² za 
predstavitev filmov, Slovenski gledališki muzej, ki nima stalnih razstavnih prostorov in Moderna galerija, 
v kateri je 2008 še potekala prenova in reorganizacija. Gorenjski muzej Kranj, eden izmed šestih regi-
onalnih muzejev, ki 2008 ni imelo predmetov razstavljenih na stalni razstavi, je bil v podobnem položa-
ju: v času, ko so prenavljali dve muzejski stavbi, je muzej domoval v tekstilni tovarni. Ostalih pet muze-
jev, ki nimajo stalnih razstav: Notranjski muzej Postojna40, Mednarodni grafični likovni center Ljubljana, 
Umetnostna galerija Maribor, Galerija Murska Sobota in Koroška galerija likovnih umetnosti.
38 muzejev je skupaj imelo 134 različnih stalnih razstav na površini okrog 59.000 m².41

29 stalnih razstavah je bilo na ogledu v devetih nacionalnih muzejih, na skupni površini okrog 16.500 m².
105 stalnih razstav je bilo na ogledu v 29 regionalnih muzejev, na skupni površini okrog 42.600 m².
Med njimi so tudi majhne razstave na 9 ali 14 m² (»protheus anguinus» ali »Zoisova zbirka mineralov»), 
obe v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Druge zasedajo 1.000 m² in več: »Promet » (1.500 m², Tehniški 
muzej Slovenije), »Umetna obrt » (1.481 m², Narodni muzej Slovenije) ali »Slikarstvo in kiparstvo v Slove-
niji od 13. do 20. stoletja » (1.390 m², Narodna galerija).42

Naslednja dva grafa prikazujeta, kako je težišče zbirk zastopano na stalni razstavi. Diagram 30 pred-
stavlja število razstav v nacionalnih in regionalnih muzejih po temah; pokaže, na primer, odstotek 
zgodovinskih razstav v nacionalnih in regionalnih muzejih.
 

Diagram 30: Težišče stalnih razstav

Diagram 31 prikazuje porazdelitev razstavnih tem znotraj treh glavnih kategorij muzejev (vsi muzeji, 
nacionalni muzeji, regionalni muzeji).

 

 

 

Graf 30: Jedro stalnih razstav 
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Oba pristopa dajeta delno pričakovane in delno nepričakovane rezultate

  Diagram31: Težišče stalnih razstav po kategoriji muzeja

Število razstav, posvečenih določeni zbirki, očitno ni vedno povezano z njeno obsežnostjo. Tako ima ar-
heologija, na primer, največje zbirke predmetov v raziskanih muzejih, vendar ima najnižje število razstav 
v stalnih razstavnih prostorih. V nadaljevanju obravnavamo ta vidik v podrobnostih:

Arheologija• , ki ima največji fond predmetov, je po pričakovanjih zelo slabo zastopana na razsta-
vah vseh muzejev: s skupaj osmimi razstavami (6% vseh) ima enako (najmanjše) število razstav 
kot naravoslovje in geologija. Zanimivo je tudi, da sta dve od teh osmih razstav v nacionalnih 
muzejih, ki hranita samo 2% vseh arheoloških predmetov.
Zgodovina• , ki ima drugi največji fond predmetov s širokim izborom zgodovinskih predmetov – 
vključno s socialno in kulturno zgodovino in z zelo posebnimi segmenti kot športom in vero – je 
na prvem mestu s skupaj 63 razstavami (47%). V nacionalnih muzejih najdemo osem razstav 
(13% vseh zgodovinskih razstav) s poudarkom na zgodovini, v regionalnih 55 (87%). Glede na ve-
likost zbirk, bi pričakovali obratno podobo, ker nacionalni muzeji hranijo 77% vseh zgodovinskih 
predmetov.
Umetnost in umetna obrt, • tretji največji fond predmetov, vendar daleč za zgodovino, je na tretjem 
mesto s skupaj 19 razstavami (14%). Kljub temu, da je dobra polovica tovrstnih predmetov v 
fondih nacionalnih muzejev, je 84% vseh razstav v regionalnih muzejih.

 

Graf 31: Jedro stalnih razstav po kategoriji muzeja 
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Prenove ali posodobitve stalnih razstav
Drug zanimiv podatek je, kdaj so bile stalne razstave postavljene in kdaj so bile prenovljene. 

  Diagram 32: Število postavljenih/prenovljenih razstav

Tabela 18 predstavlja podrobnosti o razstavah, ki so ostale bodisi nespremenjene ali pozneje prenovlje-
ne.43

Tabela razkriva, da je bila večina razstav prenovljenih po letu 2000.44

Leto stalne razstave /nacionalni muzeji stalne razstave /regionalni muzeji

neprenovljena od prve 
postavitve 

prenovljena 
neprenovljena od prve 

postavitve
prenovljena

1933 1 in 2009
1945 + -- -- 2 1 in 2000 +
1950 + 1 1 in 2000 + -- 6 in 2000 +
1960 +

1
1 in 1990 +
2 in 2000 +

--
1 in 1990 +
2 in 2000 +

1970 + 1 1 in 2000 + 5
1 in ??

2 in 1990 +
3 in 2000 +

1980 +
2 + 1 (a)

1 in 1990/2000 +
1 in 2000 +

5
1 in 1990/2000 +

2 in 2000 +
1990 + - 1 in 1990 +

1 in 2000 +
1 in 2009

15 *) 3 in 2000 +
1? in 2009 *)

2000 +
9 1 in 2000 + 27

1 in 2000 +
1 in 2009

2009 1 4

*) več kot 12 razstav je bilo prenovljenih v devetdesetih letih, nekaj 2009

Tabela 18: Stalne razstave – leta postavitve in prenove 

 

 

 

Graf 32: %tevilo postavljenih/prenovljenih razstav 
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Kljub temu, da so še vedno na ogledu razstave iz 40-ih, 50-ih in 60-ih let prejšnjega stoletja (zlasti »ar-
heologija» in »etnologija» v Posavskem muzeju Brežice, 1948, »stalna zbirka» v Prirodoslovnem muzeju 
Slovenije, 1950, »gozdarstvo»” v Tehniškem muzeju Slovenije, 1960), je odstotek razstav postavljenih 
ali prenovljenih od 2000 naprej impresiven: več kot dve tretjini v nacionalnih muzejih in okrog 62% v 
regionalnih.
Ker se raziskava ni ukvarjala z vprašanjem stopnje prenove, tudi ne more podati ocene o kakovosti pre-
nove. Spremembe so bile lahko tehnične (razsvetljava npr.) ali izobraževalne narave (pojasnila), razširi-
tev ali skoraj popolnoma nova postavitev z novim konceptom in oblikovanjem. Taka ocena bi zahtevala 
podrobno analizo vrste vidikov povezanih s pripovedjo, z izbiro predmetov in medijev, s pojasnili vseh 
vrst, z načinom postavitve in z grafičnim oblikovanjem ter z vsemi posledicami teh posegov.
Komentarji in slike skupine, ki je opravljala pogovore v muzejih, daje predstavo o muzeološkem stanju 
nekaterih razstav. Ti nam tudi povedo, da novejša postavitev ne pomeni avtomatično tudi višje kakovos-
ti. Izbor slik brez komentarja ponazarja trenutno stanje.

Slika 23 Posavski muzej Brežice Slika 24 Prirodoslovni muzej Slovenije

Slika 25 Narodna galerija Slika 26 Muzej krščanstva na Slovenskem
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Slika 27 Belokranjski muzej Metlika Slika 28 Zasavski muzej Trbovlje

Slika 29 Pokrajinski muzej Maribor Slika 30 Muzej novejše zgodovine Celje

Slika 31 Slovenski etnografski muzej Slika 32 Muzej športa
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Pojasnila
Skoraj vsi muzeji v raziskavi uporabljajo napise ob predmetih, ki vsebujejo osnovne podatke: tako je v 
91% nacionalnih in 94% regionalnih muzejev. Presenetljivo visok je odstotek drugih besedilnih pojasnil: 
tekstovni panoji za specifične teme in vprašanja najdemo v 89% vseh muzejev (91% nacionalnih in 88% 
regionalnih). Tekstovne panoje za posamezne sobe najdemo v 75% muzejev – tokrat jih je več v region-
alnih (79%) kot v nacionalnih muzejih (64%).
Znatno višja stopnja uporabe filma in videa v nacionalnih muzejih (91%) v primerjavi z regionalnimi 
(72%) je skoraj v celoti posledica zgoščene uporabe teh medijev v specialnih muzejih.
Računalniške terminale uporabljajo v 45% nacionalnih in 33% regionalnih muzejih, medtem ko skoraj ni 
razlike med obema kategorijama glede uporabe avdio postaj.
Samo dva muzeja sta navedla uporabo avdio vodnikov: Prirodoslovni muzej Slovenije in Umetnostna 
galerija Maribor.
Zanimivo je, da uporaba informativnih listov, klasičnih pripomočkov, ki so po navadi na voljo v prostorih 
galerij, ni zelo razširjena (samo 34% muzejev).

0% 20% 40% 60% 80% 100%

napisi ob predmetih

tekstovni panoji po temah

tekstovni panoji po sobah

informativni listi po sobah

film/video

avdio postaje

terminali

avdio vodniki

Pojasnila (n=44)

vsi muzeji

nacionalni muzeji

regionalni muzeji

Diagram 33: Pojasnila

Iz zbranih podatkov nismo mogli ocenjevati kakovosti in uporabe pojasnil, vendar nam vseeno nudijo 
vpogled v raven storitev. Kakovostna ocena bo možna šele po opravljeni obsežni raziskavi obiskovalcev.

4.4.2 Pridobivanje gradiva
Muzejske zbirke se povečujejo tudi takrat, ko ni nakupov predmetov. Muzeji pridobivajo gradivo tudi z 
donacijami, zapuščinami ali iz arheoloških izkopavanj. To lahko tudi ustvarja probleme, če ti predmeti 
niso v skladu s težiščem zbirk ali s politiko posameznega muzeja in tudi takrat, kadar predmeti, ki jih 
prejme muzej, niso v dobrem stanju. Dodaten problem je shranjevanje teh predmetov, zlasti ko gre za 
velike količine pridobljene, iz arheoloških izkopavanj.
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2008 so slovenski muzeji skupaj pridobili 862.082 novih predmetov – 6% v nacionalnih muzejih in 
94% v regionalnih.
Velika večina teh predmetov (91%) je v muzeje prišla iz arheoloških najdišč in 35.789 predmetov ali 4% 
je bilo nabavljenih. Ostale so muzeji pridobili z donacijami (4,4%), zapuščinami ali iz drugih virov.
Skupni izdatki za pridobivanje gradiva vseh muzejev so 2008 znašali 731.666 € in 53% teh sredstev je 
zagotovila država.46

Deset od 12 nacionalnih muzejev je skupaj porabilo 439.932 € za pridobitev 32.548 predmetov.
28 od 35 regionalnih muzejev je skupaj porabilo 291.734 € za nabavo 3.241 predmetov.

Nacionalni muzeji so skupaj pridobili 48.622 predmetov, kar je 6% vseh predmetov, ki so jih muzeji 
pridobili 2008, in 32.548 teh predmetov– ali 67% - je bilo kupljenih.47

Najmanj predmetov (73) je pridobila Slovenska kinoteka,48 sledi Moderna galerija (78).
Muzej novejše zgodovine Slovenije je od vseh nacionalnih muzejev pridobil največ predmetov - 38.836, 

49 sledi Prirodoslovni muzej Slovenije s 4.002 predmetov.50

Pokrajinski muzeji so pridobili 813.460 predmetov ali 94% vseh in samo 3.241 ali 0,4% teh predme-
tov so kupili. Večina pridobljenih predmetov je izviralo iz arheoloških najdišč (96%  glej diagram 34).
Najmanj novih pridobitev je bilo v Koroški galeriji likovnih umetnosti (1predmet) in v Pokrajinskem 
muzeju Ptuj - Ormož (19 predmetov).
Največ predmetov je pridobil Pokrajinski muzej Celje, 781.504, vendar jih je bilo 99,93% iz arheoloških 
izkopavanj; sledi Miklova hiša Ribnica z 8.319 predmetov.
Tabela 19 prikazuje podrobnosti o načinih pridobivanja gradiva v treh nacionalnih in treh regionalnih 
muzejih z najvišjim proračunom za pridobivanje gradiva v letu 2008:

Tabela 19: Kazalec uspešnosti: pridobitve/najvišja sredstva 2008

Nacionalni 
muzeji

skupno število 
pridobljenih 
predmetov

nabave donacije
arheološka 
izkopavanja

zapuščine drugo proračun

Slovenska 
kinoteka

73+DVD+knjige 100% - - - - 107.042 €

Muzej novejše 
zgodovine 
Slovenije

38.836 81% 19% - - - 85.795 €

Moderna 
galerija

78 91% 9% - - - 70.363 €

Regionalni 
muzeji

Mednarodni 
grafični 

likovni center 
Ljubljana

709 65,6% - - 34,4% - 40.952 €

Pokrajinski 
muzej Celje

781.504 0,1% 0,0% 99,9% - - 35.085 €

Umetnostna 
galerija Maribor

40 42,5% 55% 2,5% 21.188 €
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Kot kaže tabela 19, je večina navedenih muzejev, razen Pokrajinskega muzeja Celje, kupila precej več 
novih predmetov kot povprečni nacionalni (67%) ali regionalni (0,4%) muzej, kar je tudi pričakovano.

Diagram 34 prikazuje povprečja načinov pridobivaja gradiva za nacionalne in regionalne muzeje v letu 
2008.

  Diagram 34: Načini pridobivanje gradiva

Iz diagrama 34 je razvidno, da so regionalni muzeji večino pridobljenih predmetov dobili iz arheoloških 
izkopavanj in samo majhen delež z donacijami ali nakupi. Nasprotno so nacionalni muzeji večino novih 
pridobitev kupili.
Opazne razlike so med umetnostnimi, splošnimi in specialnimi muzeji, kar je razvidno iz diagrama 35. 
Specialni muzeji – 9 od 12 nacionalnih – so kupili skoraj tri četrtine novih pridobitev, umetnostni muzeji 
okrog četrtine in splošni muzeji manj kot pol odstotka.

  Diagram 35: Načini pridobivanje gradiva po vrsti muzeja

Za oceno, ali so se načini pridobivanja gradiva v letu 2008, ki smo jih zgoraj opisali, nadaljevali iz pre-
teklih let, tabele v nadaljevanju prikazujejo podrobnosti primerjav med leti 2006/2007 in 2007/2008.51

V regionalnih muzejih so bili predmeti iz arheoloških izkopavanj v preteklih treh letih stalno največja 
skupina novih pridobitev. 2008 izstopa izredno visok delež novih pridobitev arheoloških predmetov.
V vseh muzejih se odstotki pridobivanja gradiva, donacij in nakupov spreminjajo iz leta v leto.
Tabela 20 bolj podrobno prikazuje položaj v nacionalnih muzejih, kjer arheološke pridobitve ne prevla-
dujejo v takšni meri kot v regionalnih.

Nakupi so se znatno povečali od 2006 do 2007 (+ 661,1%, od 3.400 predmetov na okrog 25.600) in 
precej manj od 2007 do 2008 (+ 27,4%, na okrog 32.500 predmetov).

Nasprotno se je število donacij med 2006 in 2007 zmanjšalo za 91,5% (od okrog 52.000 predmetov 
l. 2006 na 4.400 l. 2007). To je bilo v glavnem posledica donacije 45.800 predmetov Muzeju novejše 
zgodovine Slovenije v letu 2006.

4,2%
4,4%

90,7%

0,1% 0,6%

vsi muzeji (n = 39)

66,9%

24,5%

1,4%
7,1%

nacionalni muzeji (n = 10)

0,4%
3,2%

96,1%

0,1%
0,3%

regionalni muzeji (n = 29)
nakupi

donacije

arheološka 
izkopavanja

zapuščine

24,8%

75,2%

umetnostne galerije
(n = 8) 0,3%

3,2%

96,1%

0,1%
0,3%

splošni muzeji (n = 24)

71,6%

20,7%

7,7%

specialni muzeji (n = 7)
nakupi

donacije

arheološka 
izkopavanja

zapuščine

drugo

drugo
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Nacionalni muzeji 2006 2007 2008

nakupi 
3.357 predmetov 25.550 predmetov 32.548 predmetov

+ 661,1% + 27,4%

donacije
52.151 predmetov 4.440 predmetov 11.929 predmetov

– 91,5% + 168,7%

arheološka izkopavanja
1.391 predmetov 231 predmetov 671 predmetov

– 83,4% + 190,5%

zapuščine -- -- --

drugo
3.472 predmetov 3.432 predmetov 3.474 predmetov

– 1,2% + 1,2%

Tabela 20: Število pridobitev v nacionalnih muzejih 2006-2008

Delež nakupov niha tudi v regionalnih muzejih – vendar ne tako skrajno, kot je razvidno iz spodnje tabe-
le 21:

Regionalni muzeji 2006 2007 2008

nakupi
4.911 predmetov 9.570 predmetov 3.241 predmetov

+ 94,9% – 66,1%

donacije
25.456 predmetov 15.963 predmetov 26.119 predmetov

– 3,3% + 63,6%

arheološka izkopavanja
140.781 predmetov 99.597 predmetov 781.457 predmetov

– 29,3% + 684,6%

zapuščine
4.946 predmetov 10.412 predmetov 529 predmetov

+ 110,5% – 94,9%

drugo
7.429 predmetov 388 predmetov 2.114 predmetov

– 94,8% + 444,8%

Tabela 21: Število pridobitev v regionalnih muzejih 2006-2008

Navzkrižna primerjava podatkov o pridobivanju gradiva s proračunskimi podatki (glej diagrama 36 in 
37) je pokazala podrobnosti o povečanju proračunu od 2006 na 2007 in tudi, da višji proračuni le delno 
pojasnjujejo znatno spremembo v načinih pridobivanja gradiva in 2007.
Skupni proračun nacionalnih muzejev za pridobivanje gradiva se je od 496.691 € v 2006 povečal na 
596.387 € v 2007 (+ 20%) in se je 2008 zopet zmanjšal – na 439.932 € (- 26%).52 Razlike so bile v 
glavnem posledica izrednega zmanjšanja namenskih sredstev za pridobivanje gradiva v Narodni galeriji 
in Narodnem muzeju Slovenije – vpliv je jasen v diagramih 36 in 37 in se je poznal v vseh štirih katego-
rijah: nacionalni muzeji, vsi muzeji, umetnostne galerije in splošni muzeji. Nasprotno so specialni muzeji 
zabeležili višje proračune (plus 70% 2007, plus 12% 2008), tako kot tudi regionalni muzeji. 
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Diagram 36: Skupna sredstva za pridobivanje 2006-2008
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Diagram 37: Skupna sredstva za pridobivanje 2006-2008 po vrsti muzeja
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Diagram 38 prikazuje vire, iz katerih so bili nakupi financirani:

  Diagram 38: Financiranje nakupov

53% vseh muzejskih nakupov je bilo financiranih iz državnih sredstev, sledijo sredstva mesta ali lokalne 
skupnosti (20%), druga sredstva (18%) in sredstva regionalne skupnosti (7%). Okrog 93% pridobitev 
nacionalnih muzejev je bilo financiranih iz javnih sredstev, ki so bila tudi vir za okrog tretjine pridobitev 
regionalnih muzejev.

4.4.3 Dokumentacija

Digitalizacija je ena glavnih prioritet slovenskega muzejskega sektorja, vendar podatki kažejo, da imajo 
le redki muzeji dovolj zaposlenih zadolženih za opravljanje te pomembne naloge. So pa tudi temeljne 
razlike pri obsegu dela zaradi velikosti zbirk in števila predmetov, zlasti pri arheoloških zbirkah, ki lahko 
zahtevajo ogromno časa za dokumentiranje.

2008 so vsi muzeji skupaj imeli 30% svojih predmetov dokumentiranih s klasično (analogno) metodo in 
samo 10% z digitalno metodo.
V nacionalnih muzejih je 56% predmetov dokumentiranih analogno in 17% digitalno.
V regionalnih muzejih sta stopnji mnogo nižji:18% analogno in 6% digitalno. 

 

Graf 38: Financiranje nakupov 
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  Diagram 39: Odstotki dokumentiranih predmetov

Za znatno nižja odstotka v regionalnih muzejih je več razlogov. Eden izmed njih je večje število predme-
tov v večini muzejev – zlasti arheoloških (glej poglavje 4.4.2).
Lahko bi domnevali, da je število dokumentalistov drug razlog za odstopanja, vendar podatki raziskave 
tega ne potrjujejo, ker je razlika med nacionalnimi muzeji (58% – oz. 7 od 12 muzejev ima dokumenta-
liste) in regionalnimi muzeji (57% – 20 od 35) samo en odstotek.
Hkrati lahko ugotovimo, da nekaj muzejev, ki so glede dokumentacije visoki uvrščeni, sploh nima doku-
mentalistov.

Tabela 22 prikazuje razvrstitev muzejev z najvišjimi in najnižjimi absolutnimi odstotki dokumentiranih 
predmetov (analogno ali digitalno) v nacionalnih in regionalnih kategorijah in glede na velikost muzeja, 
število zaposlenih v dokumentaciji, skupno število predmetov in uvrstitev muzeja.
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Galerija Murska Sobota s 0 567 31. 567 100% 567 100%
Pilonova galerija Ajdovš-

čina
s 0 1.534 29. 1.534 100% 1.465 95%

Galerija Božidar Jakac 

Kostanjevica na Krki
m 1 7.644 25. 7.644 100% 4.425 58%

najmanj uspešni

Pokrajinski muzej Celje m 2 2.571.110 1. 66.601 2.6% 18.124 0.7%
Belokranjski muzej 

Metlika
s 1 422.531 3. 14.078 3% 572 0.1%

Arhitekturni muzej Ljubl-

jana
v 0 117.732 5. 13.763 12% 566 0.5%

Tabela 22: Kazalec uspešnosti: dokumentacija predmetov

Nacionalni in regionalni muzeji so očitno različno uspešni: nacionalni muzeji z najboljšim stanjem doku-
mentacije niso – kakor bi pričakovali – tisti z najmanjšimi fondi, ampak muzeji, ki so na osmem, tretjem 
in šestem mestu po velikosti fonda in ti imajo analogno dokumentiranih od 84% do 97% predmetov. 
Najuspešnejši muzej nima zaposlenega dokumentalista.
Trije najmanj uspešni muzeji niso tisti, ki imajo največje fonde, ampak so glede tega na osmem, četrtem 
in drugem mestu in imajo predmete dokumentirane od 7% do 44%. Tudi ti muzeji nimajo zaposlenih 
dokumentalistov.
Nasprotno so regionalni muzeji z manjšimi fondi bolj uspešni. Vsi muzeji, ki imajo svoje predmete 100 % 
dokumentirane so v zadnji tretjini po velikosti fonda. Najmanj uspešni muzeji (dokumentiranih imajo od 
2.6% do 12% predmetov) imajo obsežne fonde in so glede tega na prvem, tretjem in petem mestu.
11 nacionalnih muzejev in 28 od 35 regionalnih, ki so podali zanesljive podatke vodi digitalno dokumen-
tacijo.
Samo en muzej ima vse svoje predmete dokumentirane tako analogno kot digitalno: Galerija Murska 
Sobota – muzej z najmanjšim fondom.

Programska oprema za dokumentacijo 
Vsi programi, ki jih muzeji uporabljajo za dokumentacijo, niso pravi dokumentacijski programi. Več 
muzejev je navedlo uporabo programa WORD (en regionalni muzej), EXCEL (dva regionalna), EXCEL in 
WORD (en nacionalni, dva regionalna muzeja) ali ACCESS (po en nacionalni in regionalni muzej).
Najbolj razširjeni program je GALIS (17 regionalnih, pet nacionalnih muzejev).
V desetih muzejih je GALIS zamenjal MINOK, ki ga še vedno uporabljajo en nacionalni muzej in dva regi-
onalna muzeja izmed tistih, od katerih smo prejeli podatke.
Štirje regionalni muzeji dokumentirajo predmete s programom FUNDUS, en nacionalni in trije regionalni 
muzeji s programom “Muzejske zbirke”. Štirje nacionalni in pet regionalnih muzejev je razvilo lastne 
programe in v kar precej muzejih je v rabi več programov za različne zbirke; nekateri kot SITULA ali PATI-
NA so posebno namenjeni arheološkim zbirkam.
Na žalost je okrog tretjina regionalnih muzejev navedla bolj ali manj nekonsistentne podatke, ki ne omo-
gočajo podrobnejše analize po zbirkah.53



73

4.4.4 Konserviranje
Pravilna skrb za predmete je drug zelo pomemben cilj muzejev. Nega vključuje vse preventivne ukrepe, 
npr. zagotavljanje ustrezne mikroklime (temperatura, vlaga) in razsvetljave (osvetljenost, UV obsevanost) 
v razstavnih prostorih in depojih, ter zlasti zagotavljanje ustrezne strokovne obdelave predmetov (preven-
tivno, konserviranje, restavriranje). Zato bi vsak muzej moral imeti načrt za preventivno konserviranje. 
Leta 2008 je samo 50% nacionalnih in okrog 49% regionalnih muzejev navedlo, da ima tak načrt.

2008 so v 38 muzejih (10 nacionalnih in 28 regionalnih) obdelali skupaj 31.767 predmetov – ca. 0,5% 
vseh predmetov v slovenskih muzejih in povprečno 836 na muzej - z eno od naslednjih treh metod: kon-
serviranje (ca. 47%), restavriranje (ca. 11%) ali preventivno konserviranje (ca. 42%).

Okrog 62% muzejev ima zaposlenega konservatorja; 83% nacionalnih in 54% regionalnih muzejev.
Tabela 23 prikazuje razmerja med konserviranjem v hiši, pri zunanjih izvajalcih in kombinirano v 38 
muzejih:

v hiši zunanji izvajalci oboje

nacionalni muzeji 50% 17% 33%

regionalni muzeji 17% 37% 46%

Tabela 23: Konserviranje v hiši – pri zunanjih izvajalcih – oboje

Odstotek konserviranja pri zunanjih izvajalcih je v regionalnih muzejih dvakrat večji kot v nacionalnih, 
medtem ko je odstotek konserviranja v lastni hiši v nacionalnih muzejih skoraj trikrat večji kot v regio-
nalnih; v tretjini nacionalnih muzejev so konserviranje opravljali tako v hiši kot pri zunanjih izvajalcih.
Naslednja tabela prikazuje podrobnosti o metodah, obdelavi in številu obdelanih predmetov v letu 
2008:

število kon-
serviranih 
predmetov

% vseh 
muzejskih 
predmetov

število restavri-
ranih predme-
tov

% vseh muzej-
skih predmetov

število preventiv-
no konserviranih 
predmetov

% vseh 
muzejskih 
predmetov

vsi muzeji 14.911 0,22% 3.440 0,05% 13.200 0,19%

nacionalni muzeji 9.145 0,43% 1.069 0,05% 2.003 0,09%

regionalni muzeji 5.766 0,12% 2.371 0,05% 11.197 0,24%

Tabela 24: Metode obdelave in število obdelanih predmetov 2008

Stopnja restavriranih predmetov je enaka v obeh kategorijah, za konservirane predmete je višja v naci-
onalnih muzejih, za preventivno konservirane predmete pa nekoliko višja v regionalnih muzejih.
Dve tretjini nacionalnih muzejev nista navedli nobenih stroškov za konserviranje, vendar samo dva od 
teh muzejev nista izvajala konserviranja, restavriranja ali preventivnega konserviranja.
Tabela 25 prikazuje podrobne številke za stroške restavriranja,54 število obdelanih predmetov – tudi v 
primerjavi s skupnim fondom predmetov v muzeju – in zaposlene konservatorje:
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nacionalni 
muzeji z najviš-
jimi sredstvi za 
konserviranje

sredstva
obdela-
ni pred-
meti

% vseh 
muzej-
skih 
predme-
tov

kadri

nacionalni muzeji z 
najvišjim številom 
obdelanih predme-
tov

obdela-
ni pred-
meti

% vseh 
muzej-
skih 
predme-
tov

sredstva kadri

Narodni muzej 

Slovenije
64.012 € 3.376 1,2% 8+4

Narodni muzej 

Slovenije
3.376 1,2% 64.012 € 8+4

Prirodoslovni 

muzej Slovenije
62.118 € 705 0,2% 355

Muzej novejše zgo-

dovine Slovenije
3.008 0,2% 10.276 € 2

Muzej krščan-

stva na Sloven-

skem

17.987 € 184 1% 1 Slovenska kinoteka 2.499 2,3% ------ 1

Tabela 25: Kazalec uspešnosti: Obdelani predmeti/sredstva/kadri - nacionalni muzeji

Iz tabele je razvidno število obdelanih predmetov in v treh muzejih z najvišjim proračunom se število 
giblje med 3.376 in 184 predmeti. Narodni muzej Slovenije ima ne samo najvišjega proračuna za kon-
serviranje, ampak tudi največ zaposlenih, 8 konservatorjev in štiri pomočnike in ima tudi največje število 
obdelanih predmetov.
Za primerjavo: Muzej novejše zgodovine Slovenije ima drugo največje število obdelanih predmetov, 
samo dva konservatorja in samo 16% proračuna ”vodilnega”.
Še bolj presenetljivi so podatki iz Slovenske kinoteke: ima zaposlenega konservatorja in konserviranje 
zaupa tudi zunanjim izvajalcem, vendar v proračunu ne navaja sredstev za konserviranje.
Tudi v regionalnih muzejih je stanje presenetljivo: samo 20% (7 muzejev) je 2008 navedlo proračunska 
sredstva za konserviranje, a kljub temu je 80% regionalnih muzejev navedlo podatke o konserviranih, 
restavriranih ali preventivno konserviranih predmetih. 

regionalni mu-
zeji z najvišjimi 

sredstvi za 
konservacijo

sredstva
obdelani 
predmeti

% vseh 
muzej-

skih 
predme-

tov

kadri

regionalni muzeji 
z najvišjim šte-

vilom obdelanih 
predmetov

obdelani 
predmeti

% vseh 
muzej-

skih 
predme-

tov

sredstva kadri

Dolenjski 
muzej Novo 

mesto
18.267 € 167 1,6% 2

Pokrajinski mu-
zej Celje

4.517 5,4% ------- 5

Gornjesavski 
muzej Jesenice

15.697 € 138 0,6% 1
Muzej in galerije  
mesta Ljubljane

4.280 6,4% ------- 4,5

Pokrajinski mu-
zej Ptuj - Ormož

10.532 € 147 0,03% 5
Goriški muzej 

Kromberk - Nova 
Gorica

1.701 2,4% ------- 5

Tabela 26: Kazalec uspešnosti: Obdelani predmeti/sredstva/kadri - regionalni muzeji

Pokrajinski muzej Celje in Muzej in galerije mesta Ljubljane sta navedla, da imata lastne konservatorje 
in zunanje izvajalce. Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica zaposluje 5 konservatorjev, vendar ne nava-
ja materialnih stroškov.56
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Mikroklimatski pogoji 
Dejstvo je, da pomanjkljiva skrb pri ravnanju s predmeti povzroča veliko škode. Pogosto podcenjujemo 
možne katastrofalne posledice neustrezne temperature in/ali vlage – še zlasti nihanj navzgor in navzdol 
– in premočna obsevanost z UV žarki: ti lahko poškodujejo in včasih celo uničijo dragocene predmete. 
Stabilni mikroklimatski pogoji so nujni za vse predmete, tako za razstavljene kot za shranjene.57

Samo dva nacionalna muzeja – Slovenski gledališki muzej in Slovenska kinoteka – ne spremljata stanja 
svojih zbirk in razstavnih prostorov.
Ostalih deset je navedlo, da redno merijo vlago in temperaturo z ročnimi napravami (štirje), z 
nameščenimi napravami (štirje) ali z obema metodama (Tehniški muzej Slovenije in Narodna gale-rija). 
Samo šest muzejev tudi redno spremlja UV obsevanost.
Trije regionalni muzeji niso navedli, da nadzorujejo svoje zbirke in razstavne prostore (Muzej narodne 
osvoboditve Maribor, Notranjski muzej Postojna in Tržiški muzej).
Na splošno se zdi, da podatki regionalnih muzejev niso najbolj konsistentni. Samo 17 muzejev navaja, 
kaj nadzoruje in kako: vseh 17 meri vlago (samo 3 z ročnimi napravami), 13 jih meri temperaturo (pet z 
ročnimi napravami) in štirje tudi UV obsevanost. Drugih šest muzejev navaja “aparati” ali ”kustos” brez 
nadaljnjega pojasnila.
Brez podrobnejšega preverjanja težko sodimo, kakšno je stanje teh naprav in kako redno se opravlja 
kontrola pogojev – zlasti v muzejih brez konservatorjev.

Varnost
Varnost je bistveni element upravljanja muzeja. Varnost in varno shranjevanje predmetov in stavb, v ka-
terih so predmeti shranjeni ali razstavljeni, je prednostna naloga. Ta vidik je tudi upoštevan v postopkih 
javnega financiranja, ki spodbuja vse muzeji k izdelavi varnostnega načrta.
Kljub tem merilom financiranja trije nacionalni muzeji (Muzej krščanstva na Slovenskem, Muzej športa 
in Moderna galerija) in pet regionalnih muzejev (Gornjesavski muzej Jesenice, Medobčinski muzej Kam-
nik, Pomorski muzej Piran, Miklova hiša Ribnica in Mednarodni grafični likovni center Ljubljana) navaja, 
da nima varnostnega načrta.
75% nacionalnih in 60% regionalnih muzejev je navedlo potrebo po izboljšanju varnosti.
Tabela 25 prikazuje število muzejev, v katerih so nameščene varnostne naprave: kamere, protivlomni 
alarmi ali infrardeči detektorji in detektorji telesne toplote:58

 

nadzorne kamere

zunanjost/ 

vhod stalne razstave posebne razstave nedoločeno
muzeji s nadzornimi 
kamerami 

nacionalni muzeji 9 6 5 --- 9

regionalni muzeji 4 5 5 10 16

protivlomni alarmi zunanjost/ vhod stalne razstave posebne razstave nedoločeno
muzeji s protivlomnimi 

alarmi

nacionalni muzeji 4 6 6 1 7

regionalni muzeji 10 14 17 11 28
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infrardeči detektorji zunanjost/ vhod stalne razstave posebne razstave nedoločeno
muzeji z infrardečimi 
detektorji

nacionalni muzeji 1 1 1 ---- 1

regionalni muzeji 1 2 3 5 8

detektorji telesne toplote zunanjost/ vhod stalne razstave posebne razstave nedoločeno
muzeji z detektorji telesne 
toplote 

nacionalni muzeji 1 1 1 1 1

regionalni muzeji 1 1 1 1 2

Tabela 27: Varnostna oprema

Alarmne naprave nameščene v vitrinah – bodisi brezžične ali priključene – sta navedla dva nacionalna in 
pet regionalnih muzejev. Na osnovi pridobljenih podatkov je na žalost težko oceniti varnostne standarde.

4.4.5 Publikacije

Izdajanje knjig in katalogov sodi med pomembne dosežke znanstvenega in akademskega dela v muze-
jih in je del širjenja znanja, ki se pričakuje od muzejev.
Nad 90% vseh muzejev je navedlo, da izdaja razstavne kataloge in 55% izdaja vodnike. Drugi podatki 
kažejo, da dve tretjini vseh muzejev izdaja splošne publikacije o posameznih muzejskih temah in vpra-
šanjih. Kot prikazuje diagram 40 več regionalnih muzejev izdaja kataloge in vodnike, medtem ko nekoli-
ko več nacionalnih muzejev izdaja knjige.

  Diagram 40: Publikacije

Vse umetnostne galerije izdajajo kataloge, vendar samo polovica tudi vodnike in samo 40% izdaja knji-
ge. Splošni muzeji imajo enako razmerje kot specialni muzeji za kataloge, vendar izdajajo več vodnikov 
in knjig kot specialni muzeji, kot je razvidno iz diagrama 41.
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  Diagram 41: Publikacije po vrsti muzeja

Naslednji diagram prikazuje povprečno število publikaciji v letu 2008. Zanimivo je, da nacionalni muzeji 
s povprečjem okrog deset publikacij na muzej izdajajo več kot dvakrat toliko publikacij kot regionalni 
muzeji (štiri publikacije).

  Diagram 42: Povprečno število publikacij 2008

Samo dva nacionalna muzeja nista navedla številk za publikacije v 2008 (Tehniški muzej Slovenije in 
Muzej športa). Najbolj produktivni nacionalni muzej je bila Narodna galerija z 31 naslovi, sledita Sloven-
ska kinoteka (20) in Moderna galerija (12). Od tistih, ki so navedli podatke, je bilo najmanjše število tri 
publikacije (Muzej novejše zgodovine Slovenije).
V primerjavi s tem pet regionalnih muzejev ni navedlo podatkov o publikacijah v letu 2008: Pokrajinski 
muzej Celje, Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica, Miklova hiša Ribnica, Tolminski muzej in Obalne gal-
erije Piran. Gornjesavski muzej Jesenice je izdal največ publikacij (16), sledijo Muzeji radovljiške občine 
Radovljica in Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki (vsak po 10). Šest muzejev je navedlo, da je 
izdalo po en naslov (Mestni muzej Idrija, Pokrajinski muzej Koper, Muzej narodne osvoboditve Maribor, 
Belokranjski muzej Metlika, Notranjski muzej Postojna in Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec).
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Tabela 28 prikazuje založniško dejavnost po kategorijah:

založništvo 
2008

1 naslov 2 to 5 naslovov
6 to 10 
naslovov

10 + naslovov
najmanj 
naslovov

največ 
naslovov

10 nacionalnih 
muzejev

4 muzeji 3 muzeji 3 muzeji 3 naslovi 31 naslovov

30 regionalnih 
muzejev

6 muzejev 15 muzejev 8 muzejev 1 muzej 1 naslov 16 naslovov

Tabela 28: Založniška dejavnost

Razpoložljivi podatki ne omogočajo analize stopenj po vrsti ali tematiki publikacij, ne primerjave z založ-
niško dejavnostjo v prejšnjih letih.59

4.5 Obiskovalci in storitve zanje

Če hočejo muzeji delovati v skladu z vladnimi načeli in s smernicami Zakona o varstvu kulturne, med 
drugim z ”definicijo javnega interesa” in z ”omogočanjem dostopa do dediščine ali do informacij o njej 
vsakomur, še posebej mladim, starejšim in invalidom”, morajo muzeji vedeti več o svojih obiskovalcih. 
Od kod so? Koliko so stari? Ali so moški ali ženske? Kdaj obiščejo muzej? Ali hodijo v muzej v skupini, z 
družino, sami, itd.? Kakšna so njihova pričakovanja in potrebe? Kako muzeji lahko najbolje izpolnjujejo 
ta pričakovanja? Ali muzejski programi in storitve privlačijo in zadovoljujejo ciljne skupine?

Če hočejo zvedeti več o svojih obiskovalcih, morajo muzeji redno opravljati strokovne raziskave obisk-
ovalcev, da lahko sprejmejo utemeljene odločitve o programskih aktivnostih in se učinkovito odzivajo 
na spremembe o vzorcih vedenja v družbi. To v praksi pomeni, da so raziskave obiskovalcev pomemben 
instrument upravljanja, ki bi moral oplajati vsa področja dela muzeja in voditi k izboljšanju kakovosti sto-
ritev kot celote. Zato, da lahko ponujajo pestro izbiro izkušenj, ki zadovoljujejo in privlačijo obiskovalce, 
bodo muzeji morali upoštevati specifične potrebe različnih ciljnih skupin in posameznim skupinam tudi 
pomagati v njihovem osebnem razvoju.
Raziskava je zbrala podatke za izbrane vidike dejanskih profilov obiskovalcev in poudarja storitve, ki jih 
nudijo posamezni muzeji.

4.5.1 Obiskovalci

Število obiskovalcev
Število obiskovalcev se pogosto navaja kot dokaz o uspešnosti in priljubljenosti, zlasti politikom in me-
dijem, vendar so te številke nemalokrat precenjene in ne pomenijo avtomatično visokih standardov ali 
niso povedne glede kakovosti muzeja. Število obiskovalcev in uporabnikov je gotovo del splošne uspeš-
nosti, ki ga je treba ocenjevati in je tudi pomembno v smislu ustvarjanja prihodka.

2008 so vsi javno financirani slovenski muzeji (brez dislociranih enot) imeli skupaj okrog 1.244.000 
obiskovalcev. To pomeni povprečje 27.043 obiskovalcev na muzej brez znatne razlike med nacionalnimi 
in regionalnimi muzeji.
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Umetnostne galerije so imele v povprečju 37.813 obiskovalcev, splošni muzeji 25.734 in specialni 
18.998.

Diagram 43 prikazuje drugačno porazdelitev: 28% obiskovalcev je obiskalo 12 nacionalnih muzejev, 
72% pa 34 regionalnih muzejev. To je sicer dokaj enakomerna porazdelitev, ker 12 nacionalnih muze-
jev predstavlja 26% vseh muzejev, ki so navedli število obiskovalcev.

              Diagram 43: Obiskovalci

Delitev na štiri skupine v naslednjem diagramu pokaže, da je 2008 največji delež obiskovalcev pred-
stavljalo število od 20.000 do 49.999 obiskovalcev, namreč v 30% vseh muzejev v tej kategoriji; samo 
17% vseh muzejev je imelo več kot 50.000 obiskovalcev.

         Diagram 44: Deleži obiskovalcev po kategoriji muzeja 
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Tabela 29 prikazuje števila za nacionalne in regionalne muzeje po najnižjem in najvišjem obisku:

2008
najmanj 

obiskovalcev 
največ obiskovalcev 

povprečno 
število 

obiskovalcev 
skupaj

12 
nacionalnih 

muzejev

Muzej športa (m)                 730 Narodna galerija (v)           89.209

29.242 350.901
Slovenski gledališki muzej (s)    1.784 Narodni muzej Slo (v)               72.952

Muzej novejše zgodovine Slo (v)  12.215 Tehniški muzej Slo (v)         45.070

34 
regionalnih 
muzejev59

Galerija Murska Sobota (m)       4.485
Muzej in galerije mesta 

Ljubljane (v)                 98.040

26.265 893.025Pokrajinski muzej Maribor (s)    4.805 Muzej novejše zgodovine 
Celje (v)                    74.541

Miklova hiša Ribnica (m)         6.566 Pokrajinski muzej Ptuj – 
Ormož (v)                  68.128

Tabela 29: Kazalec uspešnosti: Število obiskovalcev.

Po pričakovanju so veliki muzeji imeli največ obiskovalcev. 
Skupne številke obiska so bile dokaj konstantne v zadnjih treh letih z manjšimi odstopanji kot npr. neiz-
razita konica 2007, ko je bilo 0,9% več obiskovalcev kot 2008 in 3,8% več kot 2006.

  Diagram 45: Skupno število obiskovalcev 2006-2008

Če številke primerjamo med umetnostnimi galerijami, splošnimi in specialnimi muzeji vidimo nekoliko 
drugačne trende, ker imajo samo specialni muzeji stalno rastoče število obiskovalcev, čeprav na nizki 
stopnji. Umetnostne galerije so bolj popularne: z 22% vseh ustanov v raziskavi so 2008 pritegnile 30,4% 
vseh obiskovalcev, 2006 celo 36,2%.
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  Diagram 46: Skupno število obiskovalcev 2006-2008 po vrsti muzeja 

Statistika in raziskave obiskovalcev
Uporaba sodobnih sistemov prodaje vstopnic je lahko praktičen način zbiranja splošnih podatkov za 
statistiko obiskovalcev. Najmanj, kar tako dobimo, so podatki o vrstah vstopnic, o številu obiskovalcev, o 
času vstopa in načinih plačila in z bolj naprednimi sistemi celo, od kod so obiskovalci.
57,5% vseh muzejev v raziskavi (58% nacionalnih (n = 12) in 57% regionalnih (n = 28)) je potrdilo upo-
rabo sistema prodaje vstopnic, vendar se zdi, da evidentiranje in sporočanje statistike obiskovalcev ni 
zelo razširjeno.
Poleg tega je 27% vseh muzejev (45% nacionalnih (n = 11) in 21% regionalnih (n = 33)) navedlo, da 
„redno opravlja raziskave obiskovalcev“, vendar muzeji v nadaljnjo analizo niso priložili niti enega 
poročila o raziskavi obiska ali vzorca podatkov.

  Diagram 47: Raziskave obiskovalcev in sistemi prodaje vstopnic
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Ker ni bilo na voljo podrobne statistike, smo lahko dokumentirali samo katere metode zbiranja podat-
kov so bile v rabi (sistem prodaje vstopnic/raziskave obiskovalcev). Zbrani podatki tudi kažejo, da so 
specialni muzeji navedli veliko višjo frekvenco raziskav obiskovalcev.
Preseneča, da so skoraj vsi muzeji, ki nimajo sistema prodaje vstopnic, v vprašalniku navedli zelo 
natančne podatke o številu obiskovalcev. Zato je vprašljivo, kako zanesljivi so ti podatki, zlasti za 
specifične kategorije, npr. starostne skupine ali regionalni izvor obiskovalcev.

Struktura obiskovalcev
Zanimivo je, da tvorijo šolske skupine v vseh muzejih okrog 40% vseh obiskovalcev, kar je med 
najvišjimi odstotki v mednarodni primerjavi. Diagram 48 vendar pokaže na razlike: nižji obisk v umet-
nostnih galerijah (23%) nadomešča veliko višji obisk v splošnih in specialnih muzejih (ca. 44%).

  Diagram 48: Odstotek šolskih skupin

Starostne skupine
Podatki iz 33 muzejev61 kažejo, da je največja skupina obiskovalcev slovenskih muzejev v starostni 
skupini do 20 leti (38% v vseh muzejih), sledijo skupina 41- 60 let (24%), skupina 21 - 40 let (20%) in 
skupina starih nad 60 let (18%).
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Graf 49: Starostne skupine Diagram 49: Starostne skupine
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Zdi se, da imajo specialni muzeji najbolj uravnoteženo starostno strukturo obiskovalcev, splošni muze-
ji imajo največ mladih obiskovalcev do 21. leta starosti in največji delež starih od 41 do 50 let obišče 
umetnostne galerije.

Izvor obiskovalcev
Ker so pridobljeni podatki o izvoru obiskovalcev delno nekonsistentni, moramo rezultate jemati z za-
držkom. Vendar se zdi, da so v vseh slovenskih muzejih obiskovalci iz vseh koncev Slovenije največja 
skupina (35%), sledijo lokalni obiskovalci (33%), obiskovalci iz regije (20%) in tuji obiskovalci (14%).62

Tabeli 30 in 31 prikazujeta v povzeti obliki izvor obiskovalcev in tudi, kot primera, najnižje in najvišje 
število v navedenih muzejih:

obiskovalci
povprečni 
odstotek

muzeji, ki so 
navedli podatke

najnižji odstotek najvišji odstotek

nacionalni muzeji

iz tujine 14,0% 11
5%: Slovenski gledališki muzej 

in Slovenski šolski muzej
30%: Moderna galerija

iz drugih regij Slovenije 38,6% 9 10%: Slovenska kinoteka
84%: Prirodoslovni muzej 

Slovenije

iz regije 25,0% 9
10%: Muzej krščanstva na 

Slovenskem

70%: Slovenski etnografski 

muzej

lokalni 32,5% 8
10%: Muzej krščanstva na 

Slovenskem

75%: Slovenski gledališki 

muzej

regionalni muzeji

iz tujine 15% 32 1% Zasavski muzej Trbovlje
40% Pokrajinski muzej Koper 
in Goriški muzej Kromberk - 

Nova Gorica

iz drugih regij Slovenije 33,5% 29
8% Umetnostna galerija 

Maribor
80% Koroški pokrajinski 

muzej Slovenj Gradec

iz regije 18,8% 26
7% Arhitekturni muzej 

Ljubljana
40% Pokrajinski muzej 

Murska Sobota

lokalni 33,1% 27
2% Koroški pokrajinski muzej 

Slovenj Gradec
75% Umetnostna galerija 

Maribor

Tabela 30: Izvor obiskovalcev – nacionalni muzeji in Tabela 31: Izvor obiskovalcev – regionalni muzeji 

Glavne ciljne skupine
Večina muzejev je navedla vrsto različnih ciljnih skupin in zato je opredelitev ”glavnih” nekoliko vprašljiva.
Najpomembnejša ciljna skupina so šole – več kot 90% vseh muzejev je šole navedlo kot glavno ciljno 
skupino, sledijo upokojenci (79%), vrtci (50%), študenti (43%), družine (21%) in skupine s posebnimi 
potrebami (10%).
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  Diagram 50: Glavne ciljne skupine

Zanimivo je, da večina regionalnih muzejev družin ne vidi kot glavne ciljne skupine.
Če primerjamo podatke po različnih vrstah muzejev, najdemo zanimiva odstopanja (glej Diagram 51):
vse umetnostne galerije navajajo osnovne in srednje šole kot glavni ciljni skupini in šole, vključno z vrtci, 
so nadpovprečno zastopane med ciljnimi skupinami.
Podpovprečno zastopane so šole, razen osnovnih, med ciljnimi skupinami splošnih muzejev;  za special-
ne muzeje sta najbolj zanimivi skupini študenti in družine, skupina s posebnimi potrebami pa komaj. 
Samo s pravimi raziskavami obiskovalcev bi lahko ugotovili, ali se struktura obiskovalcev ujema z dolo-
čenimi ciljnimi skupinami ali ne.

  Diagram 51: Glavne ciljne skupine po vrsti muzej

 

 

 

 

Graf 50: Glavne ciljne skupine 

 

 

 

Graf 51: Glavne ciljne skupine po vrsti muzeja 
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4.5.2 Storitve za obiskovalce

Storitve za obiskovalce vključujejo njihov sprejem v muzej in vsa prizadevanja, da bi bile njihove izkušnje 
prijetne, nepozabne in visoke kakovosti.
Zbrani podatki o storitvah za obiskovalce se nanašajo predvsem na dodatne prostore in storitve za 
obiskovalce, npr. garderoba in garderobne omarice, prostor za previjanje dojenčkov, sobe za prireditve, 
kavarna/restavracija/bife, specialne knjižnice, in muzejsko trgovino.
Drugi spremni elementi ponudbe so neoviran dostop za obiskovalce s posebnimi potrebami in vrsta 
pojasnil, tudi v drugih jezikih, zato da tudi tuji obiskovalci lahko doživljajo razstavljene zbirke.

Neoviran dostop 
67% vseh muzejev, med njimi vsi nacionalni muzeji, ima dodatne storitve za obiskovalce s posebnimi 
potrebami. Diagram 52 primerja različne ravni teh storitev.
53% vseh muzejev (in ca. 92% nacionalnih muzejev) ima vsaj za del stavbe neoviran dostop za vozičke. 
Ker večina slovenskih muzejev domuje v zgodovinskih stavbah, je dostop z vozičkom do vseh njih prob-
lematičen. 

Okrog 27% vseh muzejev ima posebne storitve za obiskovalce, ki so gluhi ali naglušni in okrog 24% ima 
posebne storitve za slepe in slabovidne. Za obiskovalce z učnimi težavami je posebna pomoč na voljo 
samo v nacionalnih muzejih.

Diagram 52: Muzeji z neoviranim dostopom

Če upoštevamo uradni poudarek na dostopnosti za invalide in to skupino najdemo tudi navedeno kot 
eno izmed glavnih ciljnih skupin, bo vsaj za nekatere muzeje zagotovitev neoviranega dostopa v nasled-
njih letih hud izziv.

 

Graf 52: Muzeji z neoviranim dostopom 

 

za osebe 
z učnimi 

težavami 
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Dodatna ponudba
Obiskovalci muzejev so vse bolj navajeni na visokokakovostne storitve, predvsem glede določenih 
(spremnih) storitev. Če jih muzej nima ali so slabe kakovosti, jih lahko odvrača od obiska. Muzeji morajo 
zagotoviti, da je dodatna ponudba na primerni ravni in da izpolnjuje določene standarde kakovosti; stre-
meti morajo k nadaljnjemu razvoju v sodobne, obiskovalcem prijazne ustanove.

          Diagram 53: Dodatna ponudba

Podatki kažejo, da večina muzejev ponuja “specialno knjižnico” (83% nacionalnih, 79% regionalnih 
muzejev), kar je zelo tradicionalna ponudba, ki je osredotočena na poslanstvo znanstvenega vedenja in 
širjenja znanja.
Okrog 72% vseh muzejev ima tako imenovano “sobo za prireditve” (pogosto so to njihove predavalnice – 
zlasti v regionalnih muzejih).

 

Graf 53: Posebni prostori 

 

Slika 33 Muzej krščanstva na Slovenskem Slika 34 Slovenski etnografski muzej
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Samo 26% muzejev ima garderobo in garderobne omarice (18% regionalnih muzejev) in samo 22% 
prostor za previjanje dojenčkov (12% regionalnih muzejev). To bi moralo biti standardna storitev za 
obiskovalce in bi ga morali imeti vsi muzeji. 74% regionalnih muzejev ima muzejsko trgovino (nimajo vsi 
namenske trgovine, ampak blago prodajajo v recepciji). 

29,8% ali 14 muzejev je navedlo, da ima kavarno/restavracijo/bife za obiskovalce, vendar samo štirje (od 
teh trije nacionalni) so navedli proračunske prihodke. V 11 muzejih kavarno upravljajo zunanji upravitelji, 
v treh jo sami upravljajo.

Slika 35 Pokrajinski muzej Maribor Slika 36 Belokranjski muzej Metlika

Slika 37 Narodni muzej Slovenije Slika 38 Tehniški muzej Slovenije

Slika 39 Dolenjski muzej Novo Mesto Slika 40 Pokrajinski muzej Celje
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Pojasnila v različnih jezikih
Obiskovalci niso vsi sposobni brez pojasnil slediti vsebinskim povezavam med razstavljenim gradivom. 
Ker muzeji želijo nagovoriti širše skupine javnosti in skušajo narediti zbirke bolj dostopne javnosti, mora-
jo naprednejše oblike pojasnil postati pomemben element privlačnosti muzejev.
Muzeji, ki kot eno glavnih ciljnih skupin, želijo privlačiti tudi tuje turiste, morajo poskrbeti za prevode 
pojasnil v glavne jezike turistov. 
Nacionalni muzeji imajo pojasnila skoraj izključno v angleščini kot tujem jeziku, vendar ima po en muzej 
tudi filme/video posnetke v “drugih jezikih” (Slovenska kinoteka), pojasnila v nemščini in italijanščini 
(Muzej krščanstva na Slovenskem) in avdio vodnik v francoščini (Prirodoslovni muzej Slovenije).
Tabela 32 prikazuje, koliko nacionalnih in regionalnih muzejev ponuja tekstovna pojasnila v tujih jezikih:

tekstovni panoji po 
temi

tekstovni panoji po sobah informativni listi po 
sobah

napisi 
ob predmetih 

nacionalni 
muzeji

10 angleščina 7 angleščina 2 angleščina 10 angleščina

regionalni muzeji 16 angleščina  
1 + italijanščina 
1 + nemščina 
1 + hrvaščina

19 angleščina  
2 + italijanščina 
1 + nemščina

9 angleščina 
2 + italijanščina

16 angleščina

Tabela 32: Tekstovna informacija – razstave – tuji jeziki

Naslednja tabela prikazuje ponudbo avdiovizualnih medijev v tujih jezikih:

film/video avdio postaje terminali avdio vodniki

nacionalni 
muzeji

10 angleščina 
1 nemščina 
1 italijanščina 
1 več jezikov 

2 angleščina 2 angleščina 2 angleščina 
1 + francoščina 

regionalni 
muzeji

10 angleščina 
1 + nemščina

1 angleščina 4 angleščina 
1 italijanščina

-----

Tabela 33: AV mediji – razstave–tuji jeziki

Slika 41 Slovenski etnografski muzej Slika 42 Muzej novejše zgodovine Celje
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Na splošno več nacionalnih muzejev ponuja pojasnila za tuje turiste.
V nacionalnih muzejih so trije najbolj pogosti pripomočki, v tekstovni kategoriji, napisi ob predmetih in 
tekstovni panoji po temah, sledijo tekstovni panoji po sobah.
V regionalnih muzejih je več tekstovnih panojev po sobah, kot napisov ob predmetih in tekstovnih pano-
jev po temah.
Film in video sta najbolj pogosta avdiovizualna medija v vseh muzejih. 
Vodnike ponujajo v 83% nacionalnih muzejih in 80% regionalnih muzejev.63

Angleški vodniki so na prodaj v šestih nacionalnih muzejih (50%)64 in 21 regionalnih (60%). Dva regi-
onalna muzeja ponujata italijanske vodnike65, dva druga hrvaške vodnike,66 oziroma nemške67 .
Dva od treh nacionalnih muzejev, ki ponujajo vodnike za otroke, prodajata tudi angleške izdaje.68 
Od osmih regionalnih muzejev, ki izdajajo tudi vodnike za otroke, imata dva tudi angleške izdaje69 in en 
muzej hrvaško.70

4.6 Programi 

Obiskovalcem prijazni muzej ustvarja dinamičen odnos med programskimi dejavnostmi in obiskovalci, 
zato je bogat javni program ključen za uspeh muzeja. Navdušujoča predstavitev zbirk na stalni razstavi 
je ključnega pomena in skupaj s posebnimi razstavami, različnimi oblikami pojasnil in publikacijami, 
muzej lahko privlači obiskovalce iz vseh slojev.

4.6.1 Občasne razstave
Poleg stalnih razstav, tudi občasne in posebne razstave služijo temu, da muzej privlači dodatne in 
večkratne obiskovalce in so zato zelo pomembne. Skupaj z izobraževalnimi dejavnostmi in prireditvami 
pripomorejo k temu, da muzej ostaja privlačen in da se obiskovalci vračajo.
Vsi muzeji so navedli, da postavljajo občasne razstave, celo tisti, ki nimajo namenskih prostorov zanje.

2008 je bilo v muzejih v raziskavi skupaj 449 občasnih razstav, v povprečju devet na muzej. Od teh so 
muzeji sami postavili 301 razstavo (67%) in skupaj s partnerji 148 (33%). V povprečju torej šest, oziro-
ma tri razstave obeh kategorij na muzej.

Poleg tega so slovenski muzeji postavili 96 gostujočih razstav in navedli, da so postavili še 54 drugih 
razstav.

Število posebnih razstav je presenetljivo visoko, tako pri tistih, ki so jih muzeji sami postavili in pri dru-
gih, ki so jih skupaj s partnerjem.
Kot je razvidno iz diagramov 54 in 55, so regionalni muzeji s povprečjem okrog 7 lastnih razstav, nekoli-
ko bolj produktivni kot nacionalni muzeji, kjer je povprečje okrog pet razstav na muzej. Na drugi strani so 
postavili nekaj manj razstav s partnerji (v povprečju tri na regionalni muzej in štiri na nacionalni muzej).
Gostujoče razstave so bile na ogledu v 58% nacionalnih in 80% regionalnih muzejev. Povprečje je okrog 
tri na nacionalni muzej in dve na regionalni muzej.
“Druge razstave” so postavili v 42% vseh nacionalnih muzejev (povprečno okrog 6 na muzej) in v 20% 
regionalnih muzejev (povprečno okrog tri na muzej).
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Diagram 54: Skupno število posebnih razstav 2008

Diagram 55: Povprečno število posebnih razstav 2008

 

Graf 54: Skupno #tevilo posebnih razstav 2008 

 

 

 

 

Graf 55: Povpre!no #tevilo posebnih razstav 2008 

 

Povprečno število posebnih razstav 2008
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Najnižje, najvišje in povprečne številke v tabelah 34 in 35 ponazarjajo visoko število občasnih razstav v 
nekaterih ustanovah.

nacionalni muzeji
občasne razstave 

2008
v lastni organizaciji skupaj s partnerjem gostujoče razstave druge

skupaj 58 v 12 muzejih 32 v 8 muzejih 23 v 7 muzejih 32 v 5 muzejih

povprečje na muzej 5 4 3 6
do 5 9 muzejev 6 muzejev 6 muzejev 3 muzeji

6 do 10 2 muzeja 2 muzeja 1 muzej 1 muzej
11+ 1 muzej ------ ------- 1 muzej

najmanj

1
Muzej krščanstva na 

Slovenskem 
Muzej športa 

Moderna galerija

1
Prirodoslovni muzej 

Slovenije 
Slovenski šolski muzej

1
Prirodoslovni muzej 

Slovenije 
Slovenski gledališki 

muzej 
Muzej krščanstva na 

Slovenskem

1
Slovenski etnografski 

muzej

največ
16

Narodna galerija
9

Narodna galerija
10

Tehniški muzej Slovenije
14

Moderna galerija

Tabela 34: Število občasnih razstav / Kategorija nacionalnih muzejev

Moderna galerija izstopa med nacionalnimi muzeji, ker je za 14 od skupaj 15 razstav navedla, da je šlo 
za “druge” razstave.71

Če pogledamo, kateri muzeji so imeli najmanj in največ razstav, dobimo naslednjo razvrstitev:

Prvi trije
lastne in s 
partnerjem 

gostujoče 
in druge

skupaj

1. Narodna galerija (nacionalna umetnostna galerija) 25 --- 25

2. Muzej novejše zgodovine Slovenije (nacionalni specialni muzej) 11 12 23
3. Pokrajinski muzej Kočevje (regionalni specialni muzej) 6 13 19

Zadnji trije

10. Muzej krščanstva na Slovenskem (regionalni specialni muzej) 5 1 6
11. Slovenski gledališki muzej (srednji specialni muzej) 2 1 3
12. Muzej športa (majhni specialni muzej) 1 -- 1

Tabela 35: Kazalec uspešnosti: Občasne razstave v nacionalnih muzejih

Med regionalnimi muzeji izstopajo Obalne galerije Piran: 2008 so imele kar 36 lastnih razstav, 7 skupaj 
s partnerji in šest gostujočih. 
Izstopajo visoka povprečja vseh vrst razstav, ki jih postavljajo umetnostne galerije. 
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Tabela 36: Kazalec uspešnosti: Število občasnih razstav / Kategorija regionalnih muzejev

Tabela 37: Kazalec uspešnosti: Občasne razstave v regionalnih  muzejih

regionalni muzeji
občasne razstave 

2008 v lastni organizaciji skupaj s partnerjem gostujoče razstave druge

skupaj 243 v 35 muzejih 116 v 35 muzejih 74 v 28 muzejih 22 v 7 muzejih

povprečje na muzej 5 2 2 2

do 5 21 muzejev 30 muzejev 25 muzejev 6 muzejev
6 do 10 6 muzejev 3  muzejev 2 muzeja 1 muzej

11+ 8 muzejev 2 muzeja 1. muzej ----

najmanj

1
Belokranjski muzej 
Metlika 
Pomorski muzej Piran 
Miklova hiša Ribnica

1
Pokrajinski muzej 

Kočevje 
Pokrajinski muzej 

Kočevje 
Muzej narodne 

osvoboditve Maribor 
Pokrajinski muzej 

Maribor 
Belokranjski muzej 

Metlika 
Pomorski muzej  Piran 

Notranjski muzej 
Postojna 

Pokrajinski muzej Ptuj 
– Ormož 

Miklova hiša Ribnica 
Tržiški muzej 

Koroška galerija 
likovnih umetnosti

1
Posavski muzej Brežice 

Pokrajinski muzej 
Kočevje 

Pokrajinski muzej Koper 
Belokranjski muzej 

Metlika 
Goriški muzej Kromberk 

- Nova Gorica 
Notranjski muzej 

Postojna 
Muzeji radovljiške 
občine Radovljica 
Tolminski muzej 

Zasavski muzej Trbovlje 
Tržiški muzej 

Arhitekturni muzej 
Ljubljana 

1
Medobčinski muzej 

Kamnik

največ

36
Obalne galerije Piran

12
Gorenjski muzej Kranj 

Koroški pokrajinski 
muzej Slovenj Gradec

15
Gorenjski muzej Kranj

10
Muzej novejše 

zgodovine Celje

Prvi 3

lastne in s 
partnerjem 

gostujoče in 
druge

skupaj

1. Obalne galerije Piran (velika umetnostna galerija) 43 6 49

2. Umetnostna galerija Maribor (srednji splošni muzej) 29 15 44

3. Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica (velik splošni muzej) 24 3 27

Zadnji tri 
33. Pomorski muzej Piran (srednji splošni muzej) 2 3 5

34. Notranjski muzej Postojna (majhen splošni muzej) 3 1 4

35. Miklova hiša Ribnica (majhen splošni muzej) 2 ---- 2
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Zanimivo je tudi, da 89% vseh muzejev izdaja razstavne kataloge (92% nacionalnih in 89% regionalnih 
muzejev). Vse umetnostne galerije izdajajo spremne kataloge k razstavam.
V četrtem poglavju, ki povzema glavne ugotovitve, primerjamo te podatke s številkami za kustose in 
izdatke.

Diagram 56: Povprečno število posebnih razstav 2008 po vrsti muzeja

4.6.2 Izobraževalni programi

Okrog 96% vseh muzejev navaja, da organizira izobraževalne programe (97% regionalnih in 92% na-
cionalnih), vendar niso vsi navedli podrobnosti. Nekateri muzeji tudi nimajo namenskih prostorov za 
izobraževalne aktivnosti (6 nacionalnih in 13 regionalnih muzejev) ali navajajo mešano uporabo preda-
valnic (1 nacionalni muzej, 12 regionalnih).
Slika 31 prikazuje redek primer skorajda razkošnega prostora za izobraževalne dejavnosti, ker je integri-
ran v razstavni prostor, ne pa v posebni sobi daleč od razstavljenih izvirnih predmetov.
Splošni vodeni ogledi so najbolj razširjeni programi in so na prvem mestu s številom 11.410 v 34 muze-
jih, sledi 2.533 interaktivnih programov za šole v 30 muzejih in 2.177 posebnih ogledov v 32 muzejih. 
Za boljšo primerjavo med kategorijami muzejev, diagrama 57 in 58 prikazujeta povprečno zastopanost 
vseh ponujenih programov.

 

Graf 56: Povpre!no #tevilo posebnih razstav 2008 po vrsti muzeja 

Povprečno število posebnih razstav 2008 po vrsti muzeja
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Diagram 57: Povprečno število izobraževalnih programov 2008

Podatki kažejo, da nacionalni muzeji nudijo precej več vodenih ogledov kot regionalni in tudi več izobra-
ževalnih programov.
Drugi diagram pokaže, da specialni muzeji v povprečju nudijo več izobraževalnih programov kot muzeji v 
drugih kategorijah, razen za vodene oglede.

Diagram 58: Povprečno število izobraževalnih programov 2008 po vrsti muzeja

 

 

 

Graf 57: Povpre!no #tevilo izobra"evalnih programov 2008 

 

 
Graf 58: Povpre!no #tevilo izobra"evalnih programov 2008 po vrsti muzeja 
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Tabela 38 prinaša več podrobnosti o treh najbolj pogostih programih in jih povezuje z zaposlenimi za 
izobraževanje. Trije izmed 12 muzejev, katerih uspešnost je prikazana, nimajo zaposlenih za izobraže-
vanje in eden izmed njih ponuja največ interaktivnih programov v nacionalnih muzejih.

splošni vodeni ogledi % ponudbe povprečje najmanj
izobraž.

kadri
največ

izobraž.
kadri

nacionalni muzeji 67% 448
22 Prirodoslovni 
muzej Slovenije

2
1.455 Narodna 

galerija
2

regionalni muzeji 74% 340
12 Galerija 

Murska Sobota
1

1.407 Muzej novejše 
zgodovine Celje

1

interaktivni programi 
za šole

nacionalni muzeji 67% 112
6 Slovenski 

gledališki muzej
0

445 Slovenski šolski 
muzej

0

regionalni muzeji 63% 76
2 Arhitekturni 

muzej Ljubljana
1,5

437 Loški muzej 
Škofja Loka

1

posebni ogledi

nacionalni muzeji 67% 114
3 Tehniški muzej 

Slovenije
1

412 Prirodoslovni 
muzej Slovenije

2

regionalni muzeji 69% 57
3 Notranjski muzej 

Postojna
0

412 Gorenjski muzej 
Kranj

1

Tabela 38: Kazalec uspešnosti: Izobraževanje

4.7 Trženje in odnosi z javnostjo

Raziskava kaže na to, da so sredstva za trženje v slovenskih muzejih v povprečju na zelo nizki ravni, ven-
dar so se zadnja leta skupaj povečala od 375.625 € l. 2006 na 404.496 € l. 2008, oziroma za 7,7%. To 
je predvsem posledica povečanja sredstev za trženje v regionalnih muzejih za 27,3% v zadnjih treh letih, 
medtem ko so se v nacionalnih muzejih znižala za 6,5%.
Nacionalni muzeji trženju namenjajo okrog 1,2%, regionalni muzeji pa 0,9% svojih proračunov. Odsto-
panja med različnimi vrstami muzejev so izrazita, ker podatki kažejo, da umetnostne galerije trženju 
namenjajo precej več kot specialni muzeji, ki imajo najnižje proračune za trženje (glej diagram 59).

           Diagram 59: Sredstva za trženje 2008
!
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Šest muzejev (13%), med njimi sta dva nacionalna (Slovenski etnografski muzej in Muzej športa), ni na-
vedlo proračuna ali stroškov za trženje v letu 2008. V absolutnih številkah ima Narodna galerija najvišjo 
postavko za trženje s 103.299 € (= 3,7% skupnega proračuna), sledi Mednarodni grafični likovni center 
Ljubljana z 32.841 € (= 4.3% skupnega proračuna). Zanimivo je, da kljub velikim sredstvom za trženje 
Narodna galerija ni navedla, da bi imela zaposlenega za trženje ali za odnose z javnostjo.

Stroški trženja na obiskovalca 
Stroške trženja na obiskovalca smo izbrali kot kazalec uspešnosti, ker navzkrižne primerjave podatkov 
kažejo, da obstaja neposredna povezava med ravnijo sredstev za trženje in številom obiskovalcev – več 
sredstev za trženje pomeni več obiskovalcev in obratno. Tudi med proračunom za trženje in posebnimi 
razstavami obstaja neposredna povezava – če je več posebnih razstav, je sredstev za trženje več in 
obratno. 
Tabela 39 kaže, da znašajo razlike med sredstvi porabljenimi za trženje na obiskovalca od 0,01 € (Po-
krajinski muzej Kočevje), do skoraj 1,70 € v Mednarodnem grafičnem likovnem centru Ljubljana.

Tabela 39: Kazalec uspešnosti:Trženjski stroški na obiskovalca

Glede razmerja povprečnih izdatkov za trženje in številom obiskovalcev ni izrazite razlike med nacional-
nimi (0,59 €) in regionalnimi (0,37 €) muzeji, vendar podatki kažejo na to, da so stopnje na splošno 
višje v umetnostnih galerijah in specialnih muzejih.72

Poklicni tržniki 
Slovenski muzeji izvajajo dokaj razvite trženjske aktivnosti, čeprav podatki o zaposlenih razkrivajo, da 
je poklicnih tržnikov zelo malo. Samo 9 muzejev ali 20% ima zaposlenega za trženje ali za odnose z jav-
nostjo (4 nacionalni muzeji, 5 regionalnih). V dveh muzejih trženje opravlja direktor, v enem - Moderna 
galerija – navajajo, da je oddelek za izobraževanje odgovoren za trženje. 
Proračunski podatki kažejo na to, da trženje in odnosi z javnostjo ne igrajo pomembne vloge v poslovan-
ju muzejev, vendar diagram 60 daje povsem drugo podobo. Zdi se, da muzeji za komunikacijo z javnost-
jo uporabljajo skoraj vsa razpoložljiva trženjska orodja. To najbrž pomeni, da so za trženje in izdelavo 
trženjskega gradiva odgovorni posamezni zaposleni.

Promocijsko gradivo in metode 
18 muzejev (38,3%) navaja, da uporablja lastno spletno stran kot sredstvo za odnose z javnostjo in vsi 
muzeji v raziskavi razen enega (Slovenskega gledališkega muzeja) navajajo, da imajo lastno spletno 

Nacionalni muzeji (povpre!je) 0,59 " Regionalni muzeji (povpre!je) 0,37 "

visoka stopnja 1 Narodna galerija 1,16 " Mednarodni grafi!ni likovni center Ljubljana 1,64 "

2 Slovenska kinoteka 1,09 " Pokrajinski muzej Maribor 1,37 "

3 Muzej novej#e zgodovine Slovenije 1,01 " Pokrajinski muzej Murska Sobota 1,28 "

nizka stopnja 1 Muzej kr#!anstva na Slovenskem 0,12 " Pokrajinski muzej Ko!evje 0,01 "

2 Narodni muzej Slovenije 0,12 " Pomorski muzej Sergej Ma#era Piran 0,02 "

3 Moderna galerija 0,36 " Muzej novej#e zgodovine Celje 0,03 "

!"#"$%&'()*%+,-). /01-+23'014%,5"',"'-63)2-7"$&"'8*-7*19'7':;
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stran. Vsi muzeji razen enega pošiljajo vabila z elektronsko pošto. 13 muzejev izdaja redni bilten in 7 ga 
razpošilja po e-pošti.
Na vprašanje, katera trženjska orodja so po njihovih izkušnjah najbolj učinkovita, so nacionalni muzeji 
takole odgovorili: največkrat so omenili vabila po e-pošti (5 krat), sledijo bilteni, brošure in internet. En 
muzej je celo omenil, da je na Facebooku.

Diagram 60: Orodja trženja

Muzeji in galerije v Sloveniji v povprečju uporabljajo 11 od 22 trženjskih orodij, pri čemer obstaja po-
membna povezava med proračunom za trženje in uporabo teh orodij – več sredstev pomeni uporabo 
več orodij. Trženjska orodja z največjo uporabo v vseh muzejih so zloženke, brošure in tiskana vabila – 
kot je podrobno razvidno iz diagrama 60: več kot 80% vseh muzejev izdeluje ta trženjska orodja. Tabela 
tudi pokaže, da nacionalni muzeji izdajajo dvakrat več biltenov kot regionalni muzeji, kar je v skladu z 
odgovori iz nacionalnih muzejev (glej zgoraj).
Diagram 61 prikazuje podrobnosti o tem, kako muzeji promovirajo svoje programe v javnosti. Skoraj 
vsi muzeji (nacionalni in regionalni) uporabljajo klasično pošto in vabila po e-pošti. Regionalni muzeji 
(100%) tudi pogosto oglašujejo svojo ponudbo v lokalnih časopisih, kar je po navadi ugoden način, kako 
doseči lokalne ciljne skupine.

 

!" #!" $!" %!" &!" '!!" 

()*+),-./0123*405/0 

67./,5,18,973, 

75:*)-,67857137.67;9)*<=)0 

306,/7 

(3,/,67 

),2+30>57?0 

6),5.(,)0567 

?0.65716),5.(,)0567 

2,.6,80 

9736057 

>)=+* 

!"#$%&'()*+"+,&) 
 

8.71-=20@7 5,?7*5,3571-=20@7 )0+7*5,3571-=20@7 

Orodja trženja



98

Diagram 61: Orodja trženja po vrsti muzeja

Skoraj vsi nacionalni muzeji razen enega (Slovenskega gledališkega muzeja) promovirajo svoje progra-
me in storitve na lastnih spletnih straneh, a samo 7 regionalnih muzejev uporablja to možnost. 
Zanimiva je tudi naslednja ugotovitev: čeprav je oglaševanje na televiziji po navadi zelo drago, 77% vseh 
regionalnih muzejev uporablja ta medij, vendar samo 25% nacionalnih muzejev. Dejstvo, da nacionalni 
muzeji v veliki meri uporabljajo tiskane medije, (83%) pač ni presenetljivo.

 

Graf 61: Tr"enjska orodja po vrsti muzeja 
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5. Zaključki in priporočila

5.1 Analiza glavnih rezultatov

Raziskava razkriva, da se slovenski muzeji soočajo s številnimi različnimi izzivi; nekateri zaradi po-
manjkanja profesionalizma, drugi zaradi preskromnih sredstev, ki jim ne omogočajo, da bi izboljšali 
standarde, obiskovalcem nudili visokokakovostne izkušnje in hkrati ustrezno skrbeli za svoje zbirke in 
stavbe. 
Čeprav so se zbrani podatki sprva zdeli dokaj popolni, je podrobnejši pogled razkril nekaj vrzeli in 
neskladnosti in s tem tudi nepopolno podobo slovenskega muzejskega sektorja. Zato mora biti vsaka 
interpretacija in primerjava teh podatkov opravljena zelo skrbno in z vidika kompleksnega okolja.
Analiza glavnih rezultatov nas je pripeljala do naslednjih podrobnih zaključkov in priporočil:

5.1.1 Finance & poslovanje

Subvencije in ustvarjanje prihodkov
Trdimo lahko, da morajo slovenski muzeji povečati svoje proračune in zlasti delež, ki je namenjen spre-
menljivim stroškom. To bi lahko dosegli z višjimi javnimi subvencijami, z višjimi lastnimi prihodki ali s 
kombinacijo obojih. Raziskava potrjuje, da so slovenski muzeji močno odvisni od javnih sredstev in da 
sami ne ustvarjajo večjih prilivov z raznimi pridobitnimi dejavnostmi, čeprav so tudi izjeme.
Slovenski muzeji sami v povprečju ustvarjajo okrog 12% svojega proračuna, medtem ko je raziskava v 
Avstriji 2005 ugotovila, da ima 11 večjih nacionalnih in regionalnih muzejev lastne prihodke od 22% do 
45%. Za primerjavo: večji nacionalni in regionalni muzeji v Veliki Britaniji ustvarjajo znatno več lastnih 
prihodkov kljub dejstvu, da jih večina ne zaračunava vstopnine, npr. Britanski muzej (29,2%), Muzej 
Victoria in Albert (27,8%), Narodna galerija (45%), Londonski muzej (40%) in Galerija Tate (48%)73.
Iz raziskave Državnega revizijskega urada (VB, 2003) zvemo, da vseh 17 javno financiranih muzejev v 
Veliki Britaniji prejema subvencijo na obiskovalca v razponu od 5 do 15,8 funtov (5,5 - 17,4 €); v sloven-
skih muzejih je razpon od 8,6 € (Loški muzej Škofja Loka) do 265 € (Slovenski gledališki muzej).
Muzeji v Veliki Britaniji imajo večinoma zelo sodobno opremljene prostore (predvsem tiste za obisk-
ovalce), so manj akademsko usmerjeni in ustvarjajo več lastnih prihodkov kot sorodne ustanove v Sred-
nji Evropi. To je tudi očitno iz primerjalne študije, po katerem Liechtensteinski muzej prejema subvencijo 
v višini 78,9 € na obiskovalca, kar je celo več kot povprečje v slovenskih nacionalnih muzejih.

Prihodki od trgovine in prodaje vstopnic
V slovenskih muzejih znašajo prihodki od trgovine v povprečju 0,7 € na obiskovalca,74 kar je zelo sk-
romno in zdi se, da večina muzejev teh prihodkov nima za pomemben faktor ustvarjanja prihodka. To se 
tudi vidi iz tega, da ima velika večina muzejev trgovino združeno s prodajo vstopnic. Čeprav tako morda 
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varčujejo pri stroških in virih, ta rešitev lahko (neugodno) vpliva na potrošnjo obiskovalca. Poklicni vodja 
trgovine ali koordinator, ki bi spremljal prodajo, bi lahko močno vplival na prodajo in prispeval prepotreb-
no strokovno znanje.
Kazalec uspešnosti ”prihodek trgovine na obiskovalca” se zelo razlikuje od države do države, razlike so 
ogromne in primerjave zelo tvegane, a vendar je vsaj primerjava z najboljšimi praksami v tujini koristna. 
Ameriško združenje muzejskih trgovin, na primer, poroča o povprečju čistih prihodkov 2,43 $ na obis-
kovalca (1,63 €).75 Podatki iz primerljive študije razkrivajo, da Liechtensteinski muzej ustvarja 2,20 € na 
obiskovalca, skoraj petkrat več kot povprečje v slovenskih muzejih.
Vmesno poročilo o regionalnih muzejih je ugotovilo, da manjši muzeji v povprečju ustvarjajo več prihod-
kov s trgovino kot večji. Čeprav to ne velja za nacionalne muzeje, vendar le izstopa dejstvo, da imajo na-
cionalni muzeji v povprečju nižje tovrstne prihodke kot regionalni muzeji, kar kaže na to, da je še veliko 
prostora za izboljšanje.
Na splošno velja naslednje: če ima muzej več obiskovalcev, je boljša „znamka“ in potem ima tudi več 
prihodkov iz trgovine.
Mednarodna primerjava podatkov kaže, da vstopnina lahko ustvarja okrog 10 – 20% poračuna muzeja. 
Slovenski muzeji iz tega vira ustvarjajo samo 3,2% prihodkov. Večji nacionalni muzeji, kot Narodni muzej 
Slovenije, Narodna galerija in Tehniški muzej Slovenije dosegajo 2,3%, 7,9% oz. 6,8%.

Proračunske postavke
Ob tem, da je slovenska vlada sprejela stroga navodila za proračun in računovodstvo, je raziskava razk-
rila, da je v okviru kategorij iz teh navodil nemogoče stvarno primerjati in ocenjevati muzejske storitve. 
To je splošen problem za muzeje, ki delujejo pod okriljem lokalnih ali državnih oblasti in zato je toliko 
bolj pomembno, da se uveljavi nov sistem, ki bi bil bolj prilagojen zelo posebnim potrebam muzejev kot 
neprofitnih organizacij, četudi morajo računovodski postopki in metode ostati enaki.
Za boljšo primerjavo storitev in izhodiščnih podatkov moramo razlikovati naslednje proračunske postavke:

stroški dela stavbe

obratovalni stroški raziskave

zbirke trgovina

trženje knjižnica

programi posebni projekti

Tabela 40: Proračunske postavke

Priporočila:
Vlada naj muzejem določi ciljni lastni prihodek v odvisnosti od velikosti, vrste in lokacije; s tem • 
ciljem bo določena tudi maksimalna stopnja financiranja.
Vlada naj dodeli subvencije za triletna obdobja (izplačane po četrtletjih) in tako omogoči • 
dolgoročno načrtovanje programov in virov.
Muzejem naj bi bilo dovoljeno (in hkrati morajo biti sposobni), da sami upravljajo z lastnim • 
proračunom.
Muzeji se morajo bolj posvečati pridobitnim aktivnostim, ki so povezane z lokalnim okoljem, se • 
osredotočiti na svojo izjemnost in  najbolj donosne storitve -  najemnine, prireditve, kavarna, 
trgovina in zbiranje sredstev.
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Ker ima zelo malo muzejev kavarno v sklopu svojih • 
prostorov, svetujemo, da preverijo možnosti sodelovanja s strokovnimi poslovnimi partnerji.
Slovenski muzeji morajo sprejeti bolj strateški, poslovni pristop, zlasti v zvezi s trgovino in • 
prodajo; vodstvo se mora posvečati razvoju primernih izdelkov in izboru blaga in preveriti 
možnosti za sodelovanje s strokovnjaki za maloprodajo.
Slovenski muzeji morajo skrbno pretehtati svojo politiko vstopnine in iskati možnosti za • 
povečanje prihodka iz tega vira, ne da bi s tem omejevali dostop socialno šibkim in marginaliz-
iranim skupinam.
Za boljšo primerjavo in ocenjevanje muzejskih storitev so prepotrebne spremembe v • 
proračunskih postavkah.

5.1.2 Kadri 
Pomanjkanje kadrov je splošen problem v muzejih po svetu in zato je razumljivo, da večina direktorjev 
muzejev v Sloveniji navaja ravno kadre kot najhujši problem.
Raziskava je tudi pokazala, da muzeji z dislociranimi enotami nimajo nujno sorazmerno več zapos-
lenih, kot tisti brez takih enot in težko si predstavljamo, kako poslujejo te enote.76

Kadrovska zasedba
Slovenski muzeji so v veliki meri naravnani na kustose,  nizka raven strokovnosti med drugimi delavci 
pa je zaskrbljujoča. Nizko število zaposlenih v izobraževanju, storitvah za obiskovalce in trženju kaže 
na to, da gre za muzeje, ki so povsem osredotočeni na svoje zbirke;77 to stanje bi bilo treba spremeniti 
postopno in previdno, če hočemo, da bodo muzeji sposobni nuditi visokokakovostne storitve v skladu z 
rastočimi zahtevami sodobne potrošniške/prostočasne družbe.

Usposabljanje
Nekdanja Komisija za muzeje in galerije v Veliki Britaniji je muzejem in galerijam priporočila, da us-
posabljanju in razvoju kadrov namenijo okrog 2% letnega proračuna. Čeprav se to zdi neznansko več 
od sredstev, ki so jih slovenski muzeji in galerije temu namenili v preteklosti,78 je za muzeje ključnega 
pomena, da se zavedajo in sprejmejo, da je vlaganje v usposabljanje in stalni poklicni razvoj edina pot 
za doseganje visokokakovostnih poklicnih standardov. 
Uspešni muzeji namenjajo vsaj 3 do 5% vseh stroškov dela usposabljanju in razvoju kadrov, slovenski 
muzeji le okrog 0,5%.

Prostovoljci
Dejstvo, da si samo 22 muzejev v vsakodnevnem poslovanju ali v posebnih projektih pomaga s prosto-
voljci, kaže na to, da se slovenski muzeji ne zatekajo k prostovoljcem v večjem številu.
Zlasti iz Velike Britanije in Združenih držav poznamo primere izredno močne vloge prostovoljcev, 
vključno s tem, da prostovoljci celo v celoti upravljajo posamezne muzeje. V Veliki Britaniji so zlasti re-
gionalni muzeji zelo odvisni od prostovoljcev. V slovenskih muzejih imajo prostovoljci le redko pomemb-
no vlogo, tako v smislu poslovanja kot sodelovanja pri  raziskovanju in to kljub temu, da so ravno 
prostovoljci najboljši ambasadorji v zunanjem svetu in lahko ogromno prispevajo k angažiranju lokalne 
skupnosti. Ta dejstva bi morala biti pomemben faktor v strategiji razvoja, ker prostovoljci lahko:

opravljajo delo, ki bi sicer ostalo neopravljeno• 
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širijo storitve ustanove • 
znižajo obremenitev zaposlenih • 
prinašajo v muzej nove sposobnosti, nov duh in zamisli• 
povezujejo prebivalce z ustanovo in povečujejo njihovo angažiranost• 
pritegnejo ljudi, ki bi bili lahko primerni za redno zaposlitev ali vodilna mesta.• 

Priporočila:
Povečati je treba število zaposlenih, zlasti na področjih izobraževanja, konserviranja, trženja in v • 
drugih pomožnih službah (kadrovska služba, registratura in storitve za obiskovalce).
Število delavcev bi lahko povečali tudi z angažiranjem prostovoljcev, vendar mora muzej im-• 
eti koordinatorja prostovoljnega dela, ki bo prostovoljce vodil učinkovito in v najboljšo korist 
ustanove.
Skupaj z univerzo ali z drugimi strokovnimi telesi preveriti možnosti za uvedbo programov in • 
tečajev usposabljanja za muzejsko izobraževanje, storitve za obiskovalce in upravljanje/vodenje 
muzeja.
Vlada bi lahko uvedla štipendije za usposabljanje in poklicni razvoj, tako da bi se zaposleni lahko • 
potegovali za vpisna mesta in se udeležili tečajev usposabljanja v tujini (npr. Progam vodenja 
muzeja na Univerzi East Anglia ali Gettyjev program vodenja v ZDA).
Muzeji naj bi sredstva za usposabljanje povečali na vsaj 3% vseh stroškov dela.• 
Muzeji naj bi razširili  sodelovanje z ustanovami v tujini zaradi izmenjave kadrov in izkušenj.• 

5.1.3 Trženje
Sredstva za trženje so v muzejih na splošno zelo skromna v primerjavi, na primer, z gledališči in s kul-
turnimi centri. Za smiselne in učinkovite odnose z javnostjo, trženje in komunikacijo s širšo javnostjo bi 
bil primeren cilj, če bi temu namenili 5 do 7% vseh izdatkov. V slovenskih muzejih znašajo ta sredstva 
samo ca. 1%.
Za trženje in oglaševanje muzeja in za razvijanje dobrih odnosov, tako z obiskovalci, kot z akterji, je 
veliko načinov, vendar mora vsak pristop trženju temeljiti na strokovni tržni raziskavi in analizi, če muzeji 
želijo zadovoljiti potrebe ciljnih skupin ali prepričati tiste, ki muzeja še niso obiskali.
Odsotnost podatkov o raziskavah obiskovalcev kaže na to, da večina muzejev v Sloveniji uporablja raz-
vita trženjska orodja, ne da bi bili zares seznanjeni s svojo publiko in da proizvaja gradiva za odnose z 
javnostjo in za trženje brez trdnih, preverjenih podatkov iz strokovnih raziskav obiskovalcev.

Priporočila:
Muzeji naj bi redno izvajali raziskave obiskovalcev zaradi ocene strukture obiskovalcev in tudi • 
zaradi  ocene učinkov trženja in stopnje zadovoljstva obiskovalcev.
Sredstva za trženje naj bi se povečala na vsaj 3 do 5% proračuna.• 
Slovenski muzeji naj bi uvedli delovno mesto poklicnega tržnika (vsaj v večjih muzejih).• 
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5.1.4 Stanje muzejskih stavb in prostorov 
Dejstvo, da 70% vseh slovenskih javno financiranih muzejev domuje v zgodovinskih stavbah izpred 20. 
stoletja in da je samo 16% stavb namensko zgrajenih, močno vpliva na poslovanje muzejev.
Zato je razumljivo, da se številni muzeji soočajo z naslednjimi problemi:

kritično stanje stavb, depojev in razstavnih prostorov, • 
ni ali ni dovolj varnostnih naprav in naprav za nadzor mikroklime in razsvetljave,• 
ni ali ni dovolj velikih depojev in razstavnih prostorov, kakor tudi ni dovolj javnih  prostorov brez zbirk • 
ali dodatnih prostorov.

Zaradi tega se marsikateri muzej sooča s težavami pri izpolnjevanju uradnih meril za financiranje in 
v tem primeru merila ne dosegajo zaželenega cilja. Dejansko je dolžnost lastnika ali ustanovitelja, da 
muzejem zagotovi varno okolje, ki jim omogoča profesionalno delo.

Priporočila
Financerji in muzeji bi morali skupaj določiti prioritete in dobro koordinirane načrte za potrebne • 
prenove ali adaptacije stavb in notranjih prostorov.
Ker je mnogo projektov restavriranja in prenove trajalo predolgo ali je bilo celo odloženih, je tre-• 
ba zagotoviti sredstva, da se dela končajo v razumnem roku in se prepreči negativne posledice 
za poslovanje posameznih muzejev.79

5.1.5 Slovenska premična dediščina – upravljanje zbirk 
V tem odstavku podajamo analizo problematike povezane z zbirkami v kontekstu ICOM-ove definicije, 
da je muzej za javnost odprta, nepridobitna, stalna ustanova v službi družbe in njenega razvoja, ki zbira, 
ohranja, raziskuje in razstavlja gradivo in o tem posreduje informacije javnosti.
2008 je bilo 47 javno financiranih muzejev odgovornih za okrog 6,8 milijona predmetov. 
Samo okrog 15% teh predmetov je bilo razstavljenih na 134 različnih stalnih razstavah. Ostalih 85% je 
bilo shranjenih v depojih.
Ključno vprašanje za slovenske muzeje je, ali to razmerje razstavljenih/shranjenih predmetov ustreza 
potrebam dostopnosti javnosti v vsakem posameznem muzeju, zlasti glede na nedavno sprejeto usmer-
itev muzejske politike (Zakon o varstvu kulturne dediščine), da morajo zbirke postati bolj dostopne in 
tudi bolj mobilne.

Težišče zbirk 
Po pričakovanju se predstavitve in števila predmetov po temah80 razlikujeje v 29 splošnih muzejih, 9 
specialnih muzejih in 20 umetnostnih galerijah.81 Če upoštevamo, da sodijo vsi nacionalni muzeji razen 
enega, ki je splošni muzej, med specialne muzeje, lahko ugotovimo, da so ustrezne razlike tudi med 
tema dvema vrstama muzeja.82

Pridobivanje predmetov 

Muzeji naj bi pridobivali predmete v skladu s svojo zbiralno politiko in z lastnim profilom iz izjave o posl-
anstvu muzeja, za katero je 94% vseh muzejev navedlo, da jo ima.83

Dejstvo, da je bilo 2008 zelo majhen odstotek novih predmetov kupljenih in da so sredstva za pridobivan-
je na splošno zelo skromna,84 ponazarja dokaj razširjeno stanje v muzejih: le redko lahko zbirajo pred-
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mete v skladu s svojo zbiralno politiko in strategijo in ponavadi se njihove zbirke povečujejo tudi, če ne 
kupujejo predmetov. Večina jih namreč izvira iz arheoloških izkopavanj, donacij, zapuščin in drugih virov.
Števila pridobljenih predmetov, načini pridobivanja in namenska sredstva 47 javno financiranih muzejev 
za leto 2008 razkrivajo visok delež novih predmetov iz arheoloških izkopavanj (91% vseh pridobljenih 
predmetov). Razmerja nihajo iz leta v leto, vendar nakupi nikoli nimajo visokega deleža.

Dokumentacija
Dokumentirani predmeti so temelj vsakega muzeja, prvi pogoj za raziskovanje in tudi za predstavitev in 
širjenje znanja, ki sta drugi glavni nalogi vsakega muzeja ali galerije.
Kot smo že zgoraj omenili, je bilo 2008 okrog 30% muzejskih predmetov dokumentiranih na tradicio-
nalni (analogni) način in okrog 10% digitalno. To je zelo nezadovoljivo stanje! Kot je pričakovati, imajo 
muzeji z manjšimi zbirkami – to niso nujno muzeji iz kategorije »majhnih muzejev« – pogosto višjo 
stopnjo dokumentiranih predmetov, kot muzeji z velikimi zbirkami.85 Muzej z najmanjšo zbirko86 je tudi 
edini, ki ima vse predmete dokumentirane na oba načina. Zanimivo pa je, da ni izrazite korelacije med 
številom dokumentalistov (ima jih 27 muzejev) in stopnjo dokumentiranosti.87 To dejstvo kaže na to, da 
so v ostalih muzejih za dokumentacijo odgovorni kustosi.

Nega predmetov 
V skladu z veljavnimi tehničnimi standardi konserviranja in restavriranja je preventivno konserviranje 
glavna naloga nege predmetov. Samo stalen, ustrezen nadzor mikroklime v razstavnih prostorih in 
depojih na eni strani in redno spremljanje stanja predmetov na drugi strani, lahko prepreči škodo na 
dragoceni kulturni dediščini. Kljub temu ima samo okrog polovica muzejev v raziskavi načrte za preven-
tivno konserviranje. Zanimivo je tudi, da ni izrazite povezave med tem, ali da ima muzej načrt za preven-
tivno konserviranje in ali ima tudi zaposlenega konservatorja.
Kljub pomembnosti stalnega konserviranja in spremljanja stanja ima samo okrog 62% vseh muzejev 
zaposlenega konservatorja. Glede na 6,8 milijonov predmetov je vsekakor razumljivo, da si tretjina na-
cionalnih in skoraj polovica regionalnih muzejev, ki imajo lastne restavratorje, pomaga tudi z zunanjimi 
konservatorji.
Ker je 84% vseh predmetov shranjenih v depojih, je stanje hišnih in dislociranih depojev ključnega pom-
ena. Poleg sedmih muzejev,88 ki so navedli, da nimajo nobenih depojev v hiši, je zagotovitev ustreznih 
depojev resen problem za ca. tretjino nacionalnih in za polovico regionalnih muzejev..89 
Celovitost in varnost slovenske premične kulturne dediščine sta resno ogroženi, delno v  razstavnih 
prostorih, kjer ni rednega nadzora mikroklime in delno tudi zato, ker ti prostori niso dovolj opremljeni z 
varnostnimi sistemi, niso dovolj prostorni in so tehnično slabo opremljeni. Dodatna slabost je, da okrog 
26% vseh zbirk ni zavarovanih. 

Priporočila
Stopnja dokumentiranosti predmetov je dokaj nizka in zato bi morali dokumentiranje izvajati bolj • 
učinkovito. Namenska sredstva za začasno zaposlene so lahko rešitev. Za hitrejše dokumenti-
ranje v muzejih brez dokumentalistov bi kustosom tako ostalo več časa.
Med najvišjimi prioritetami so pridobitev in prenova depojskih prostorov za vse večje zbirke, • 
izdelava načrtov za preventivno konserviranje, varnostnih načrtov in izboljšanje kadrovske 
zasedbe.
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5.1.6 Slovenska kulturna dediščina – predstavitev in širjenje znanja
Omogočati dostop do slovenske premične kulturne dediščine in posredovanje pomembnih informacij 
je drugo poslanstvo, ki ga morajo muzeji izpolnjevati. V tem kontekstu so prezentacije zbirk na stalnih 
razstavah ena glavnih nalog. A tudi občasne razstave in publikacije so pomembni instrumenti za širjenje 
znanja, ki omogočajo vključevanje javnosti v vprašanja kulturne dediščine. Prvi pogoj za vključevanje 
javnosti je zagotovitev izdelanih pojasnil in izobraževalnih programov raznih vrst.

Razstave
Skupne številke za 2008 so impresivne:

38 javno financiranih slovenskih muzejev je imelo skupaj 134 različnih stalnih razstav, s skupno • 
površino okrog 59.000 m².
449 občasnih razstav, v povprečju devet na muzej, je bilo na ogledu na površini ca. 19.900 m².• 

Za odgovor na vprašanje, kako so zbirke predstavljene na stalnih razstavah, moramo tematsko prim-
erjati  zastopanost predmetov v fondih z njihovo zastopanostjo na razstavah. Le tako lahko ugotovimo, 
ali razstave verno odražajo tematska težišča zbirk ali ne. Podatki kažejo, da število razstav posvečeno 
določenim zbirkam, ni vedno v skladu z obsegom teh zbirk.
Naslovi razstav kažejo na to, da imamo poleg pravih prezentacij zbirk, tudi tematske in monografske 
predstavitve. 
Če analiziramo čas postavitve in zadnjih prenov razstav, lahko ugotovimo, da je bilo več kot dve tretjini 
razstav v nacionalnih muzejih in okrog 62% razstav v regionalnih muzejih postavljenih ali prenovljenih 
po letu 2000.  
Pomembno je tudi, da  osem muzejev (dva nacionalna, šest regionalnih), 2008 ni imelo razstavljenih 
zbirk. Dva zaradi potekajoče prenove, ostalih šest zaradi pomanjkanja stalnega razstavnega prostora, ali 
ker niso imeli sredstev za postavitev nove razstave v prenovljenih prostorih.

Publikacije
Proračunski podatki pokažejo, da imajo publikacije pomembno vlogo v slovenskem muzejskem sektorju. 
Raziskava analizira samo proizvodnjo 40 javno financiranih slovenskih muzejev, ki so navedli podatke za 
razstavne kataloge, vodnike in skupno število publikacij.
90% muzejev – med njimi so vse umetnostne galerije – izdaja razstavne kataloge in polovica muzejev 
izdaja vodnike. V tej kategoriji in glede knjig se zdi, da so splošni muzeji najbolj produktivna skupina 
med vsemi muzeji, a če pogledamo povprečno število publikacij, so šele na tretjem mestu, daleč za 
umetnostnimi galerijami (8,8) in specialnimi muzeji (8,0).
 

Izobraževanje
Poleg izobraževalnih programov, kot so vodeni ogledi in delavnice, so tudi pojasnila del izobraževalnih 
aktivnosti. Raziskava je preverila uporabo različnih oblik pojasnil: besedila, avdio in video mediji. Velika 
večina muzejev uporablja napise ob predmetih, ki je osnovna informacijska oblika v vsakem muzeju, a 
tudi tekstovne panoje za specifične teme in vprašanja. V muzejih, ki uporabljajo avdiovizualne medije, 
sta film in video enako priljubljena kot najbolj pogosto uporabljeni tekstovni mediji. Najbolj pogosto upo-
rabljena pojasnila so večinoma na voljo tudi v angleščini. 
Izobraževalne programe nudi okrog 96% vseh muzejev in pri tem so nacionalni muzeji bolj aktivni kot 
regionalni muzeji. »Splošni vodeni ogled« je najbolj pogost program v vseh vrstah muzejev, daleč pred 
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»interaktivnimi programi za šole ” in »posebnimi ogledi«. Zanimivo je, da so med najbolj uspešnimi 
muzeji v tem pogledu tudi trije, ki nimajo namensko zaposlenih zadolženih za izobraževanje.
Pomembno je tudi, da osem muzejev (dva nacionalna, šest regionalnih) 2008 ni imelo razstavljenih 
zbirk. Dva zaradi potekajoče prenove, ostalih šest zaradi pomanjkanja stalnega razstavnega prostora, ali 
ker niso imeli sredstev za postavitev nove razstave v prenovljenih prostorih.
Kustosi resda tvorijo največjo skupino zaposlenih v muzejih – 80 v 11 nacionalnih muzejih, 163,5 v 35 
regionalnih – a njihova delovna obremenitev je tudi ogromna. 2008 so sodelovali pri 449 občasnih raz-
stav (brez gostujočih in »drugih« razstav) in hkrati napisali in objavili številne kataloge. Poleg tega morajo 
številni kustosi priskočiti na pomoč še pri drugih nalogah, za katere ni dovolj zaposlenih, npr. pri doku-
mentiranju in izobraževanju. Zato je razumljivo, če pri nekaterih izmed nedavno postavljenih ali prenov-
ljenih stalnih razstav, pogrešamo navdih oziroma moramo ugotoviti, da niso ravno privlačne, zlasti ne 
glede oblikovanja in uporabe raznovrstnih oblik pojasnil.

Priporočila
Določiti je treba standarde za pojasnila, ki naj bi se zgledovala po najboljših praksah in se • 
osredotočila na prepričljivost posameznih zbirk muzeja. Pojasnila naj bi poudarjala edinstvene 
prednosti in posebnosti vsakega muzeja.
Posebne razstave, izobraževalni programi in prireditve naj bi odsevali poslanstvo muzeja, utrje-• 
vali njegov položaj in privlačili nove in večkratne obiskovalce.
Programe in kadrovske vire je treba skrbno koordinirati, dodatno izobraževanje zaposlenih naj bi • 
izboljšalo izvajanje izobraževalnih dejavnosti.
Živahni programi so ključni za uspešno poslovanje muzeja. Vzbujajo zanimanje, oblikujejo pub-• 
liko, ustvarjajo večkratne obiskovalce, pomagajo pri pridobivanju podpore od različnih akterjev 
in pomagajo ustvarjati prihodke, vendar so tudi dragi in zato moramo paziti na ravnovesje med 
operativnimi potrebami in drugimi stroškovnimi faktorji. 

5.1.7 Obiskovalci

Muzeji niso več zgolj visoko strokovne kulturne in znanstvene ustanove, ampak tudi vse bolj del rastoče 
industrije prostega časa in prireditev, ki novi generaciji zelo zahtevnih in pogosto tudi zelo izkušenih 
obiskovalcev nudijo specifične storitve in programe. Muzeji so zato prisiljeni, da nenehno redefinirajo 
svojo vlogo in se vse bolj profilirajo. 
Glede števila obiskovalcev poteka terminološka debata, ali uporabljati pojem »obiskovalec« ali »obisk«. 
V tem poročilu kot obiskovalce štejemo vse obiske, tudi večkratne, vsakega obiskovalca – ti večkratni 
obiskovalci so pomemben adut muzejev, zlasti če vemo, da velika večina ljudi obišče muzeje na 
priporočilo in zaradi ustne propagande nekoga.
Razlog za obisk muzeja ni več zgolj formalna poučna izkušnja; ljudje iščejo tudi užitek in druženje, 
želijo srečati prijatelje in aktivno sodelovati v dogodkih in drugih ponujenih programih. Muzeji, ki se 
zavedajo svoje družbene odgovornosti in resno jemljejo svojo (dodatno) družbeno koristno vlogo, veljajo 
kot uspešni, ker sta »vključevanje« in »sodelovanje« konec koncev vse večjega pomena za družbeno 
ekonomski razvoj. 
Te okoliščine so ustvarile poseben trend: muzeji želijo zvedeti, zakaj jih ljudje obiščejo, od kod so, 
kakšen je njihov profil, ali jih obiščejo redko ali pogosto, z družino ali s prijatelji.
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Statistika obiskovalcev – s pomočjo sistemov prodaje vstopnic – in raziskave obiskovalcev sta 
pomembni orodji za evalvacijo muzejev.

Število obiskovalcev
Na število obiskovalcev lahko gledamo kot na del splošne uspešnosti muzejev in številke pogosto 
navajajo kot dokaz uspeha in priljubljenosti. Vendar število obiskovalcev še zdaleč ni edini kazalec za 
uspešnost neke razstave, določenega programa ali muzeja kot celote. Ker se muzeji z razstavami in pro-
grami obračajo na javnosti in glavne ciljne skupine, je število obiskovalcev del povratne informacije, ki jo 
muzej potrebuje za izboljšanje kakovosti svojih storitev. V tem kontekstu prihodki niso primarni razlog za 
optimalno povečanje obiska.
Po svetu so števila obiskovalcev redko natančno navedena in so tudi težko primerljiva. Koga štejemo 
med obiskovalce? Samo ljudi, ki si pridejo ogledat razstavo? Kako je z udeleženci posebnih dogodkov in 
otvoritev razstav? Na novo razviti standardi nam bodo pomagali opredeliti načine in postopke štetja.
2008 so vsi javno financirani muzeji imeli okrog 1.244.000 obiskovalcev oz. v povprečju 27.043 na 
muzej. Po pričakovanju so veliki muzeji imeli največji obisk.90 Raziskava je razkrila, da so muzeji z večjim 
številom posebnih razstav in muzeji s širšo ponudbo izobraževalnih programov, imeli tudi več obiskoval-
cev. Na drugi strani delovni čas muzejev ni imel posebnega vpliva na število obiskovalcev.

Statistika obiskovalcev in ciljne skupine
Podatke o strukturi obiskovalcev moramo uporabljati z rezervo, ker je večina muzejev navedla natančne 
številke za starostne skupine in za izvor obiskovalcev, ne da bi predložili kakršen koli dokaz, kako so te 
podatke zbrali.
Zanimivo je, da mladi (do 20. leta starosti) od vseh starostnih skupin tvorijo največjo skupino obiskoval-
cev muzejev (38%) v Sloveniji. Če to primerjamo s statističnimi podatki o prebivalstvu Slovenije (2008), 
je skupina mladih nadpovprečno zastopana,91 vendar je visok delež lahko odsev velikega števila šolskih 
skupin.92

Glede izvora obiskovalcev so zbrani podatki celo še bolj vprašljivi. V nacionalnih muzejih so obiskovalci 
iz drugih regij države največja skupina (ca. 39%), sledijo lokalni prebivalci, obiskovalci iz regije in tujci. V 
regionalnih muzejih je vrstni red nekoliko drugačen.93

Priporočila
Muzeji naj bi izvajali redne raziskave obiskovalcev. Lahko bi jih organizirali v sodelovanju z uni-• 
verzo ali z drugimi zainteresiranimi organizacijami.
Muzeji naj bi se opremili z bolj naprednimi sistemi prodaje vstopnic, ki lahko dajejo dragocene • 
statistične podatke.

5.1.8 Zaključek/povzetek
Povzeto bi lahko rekli, da tri težave pomenijo zelo resno grožnjo posameznim muzejem: prostorska 
stiska z depoji za ogromne zbirke, ki jih imajo muzeji v hrambi za slovenski narod, slabo vzdrževanje 
stavb in pomanjkanje kadrov. To tudi pomeni, da je ključ za rešitev v glavnem v učinkovitem vodenju in 
v zagotovitvi zadostnih sredstev ob hkratnem optimalnem izboljšanju ustvarjanja prihodkov. Ta prepotre-
ben proces izboljšanja je pot h kakovostnim storitvam in trajnostnemu poslovanju; zahteva pa pravi 
kulturno politični okvir in je odvisen od tega, da se družba kot celota zaveda pomena muzejev v gospo-
darskem in kulturnem razvoju Slovenije v prihodnosti.
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5.2 Novi slovenski muzejski standardi –  pot naprej 

Ta obsežna raziskava javno financiranih muzejev je bila od samega začetka zasnovana tako, da bi 
zvišala standarde in pomagala pri izboljšanju kakovosti v vseh udeleženih muzejih in galerijah. Zato naj 
bi vse njene ugotovitve in glavni rezultati pomagali izostriti zavest vseh vpletenih pri oblikovanju nove 
strateške vizije, ki bo muzejem omogočila, da  številnim različnim ciljnim skupinam in akterjem nudijo 
visokokakovostne storitve. 
V interesu slovenskega muzejskega sektorja kot strokovnega ponudnika javnih storitev je, da izboljšanje 
spodbuja z razvojem poklicnih standardov, ki bi morali:

identificirati področja, ki so potrebna izboljšanja• 
pomagati muzejem pri nadaljnjem razvoju in krepitvi storitev za obiskovalce in lokalne skupnosti • 
promovirati odličnost in najboljše prakse • 
racionalizirati organizacijo muzejev tako, da bo njihovo vodenje in poslovanje učinkovito • 
pomagati muzejem izpolnjevati določene poklicne kakovostne standarde/merila na vseh funkcionalnih • 
področjih, ki jih je treba redno meriti in ocenjevati 
usposobiti muzeje, da se obračajo širši javnosti in za partnerstvo z raznimi ustanovami in organizacijami• 
omogočiti muzejem, da tesneje sodelujejo, izmenjajo izkušnje in najboljše prakse in, da v slovenskem • 
muzejskem sektorju ustvarjajo vzajemno podporno okolje (vključno z benchmarkingom)
zagotoviti podporo muzejem in muzejskim mrežam z ustreznim vlaganjem v razvoj kadrov in v usposa-• 
bljanje
pomagati muzejem, da dosežejo trajnostno poslovanje, ki bi izpričalo njihov družbeni vpliv in kakovost v • 
sorazmerju z vlaganjem vanje.

5.2.1 Akreditacijska shema za slovenske muzeje
Akreditacijske sheme so se na splošno izkazale kot zelo uspešne v zelo različnih državah: v Veliki 
Britaniji, ZDA, Kanadi, na Nizozemskem in v Avstraliji. Čeprav so pogosto tarča kritike s strani muzeal-
cev, predvsem zaradi posledic za vire in zaradi pomanjkanja prožnosti glede različnih potreb vključenih 
muzejev, so te sheme sektorju pomagale predvsem pri izboljšanju storitev za javnost.
Slovenskemu muzejskemu sektorju ni treba začeti vse znova, ker se za razvoj novega akreditacijskega 
sistema lahko uči iz izkušenj drugih držav. Pomemben vidik, ki ga je treba upoštevati, je, da so muzeji 
zelo različni in edinstveni v tem, kar nudijo in, da je zaradi tega treba sprejeti bolj prožne standarde. 
Enako pomembno je, da akreditacijska shema muzejem omogoči dostop do najboljših praks in, da so 
muzeji deležni podpore iz osrednjega telesa, ki shemo upravlja in spremlja. 
Kulturagenda za razvoj kompletne akreditacijske sheme predlaga naslednje postopke:
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Proces vzpostavitve nove akreditacijske sheme mora biti plod odprtega sodelovanja med udeleženci 
iz vsega slovenskega muzejskega sektorja. Okvir in podrobnosti morajo biti vzajemno dogovorjene in 
transparentne. Priporočljivo je tudi posvetovanje z vsemi javnimi financerji in njihovo vključevanje v pro-
ces oblikovanja sheme, ker bo shema tesno povezana z merili javnega financiranja; nova akreditacijska 
shema bo dejansko služila kot zdrava osnova za učinkovito dodeljevanje javnih sredstev. 

Muzeji akreditirani po novi shemi se bodo lahko 
prijavili za javna sredstva • 
bodo  certifikat (akreditacije) lahko uporabili v svoji promociji• 
bodo lahko izkazali poklicno predanost odličnosti v obliki stalnega organizacijskega napredka in • 
visokokakovostnih storitev 
bodo svoje dosežke in učinkovitost lahko primerjali z drugimi akreditiranimi ustanovami • 

Pri tem je treba upoštevati, da mora za nove standarde, ki jih bo razvila bodoča delovna skupina za 
slovensko akreditacijsko shemo, kot glavna referenca veljati ICOMova definicija muzeja, skupaj z etičnim 
kodeksom. Noben novi standard ne sme biti v nasprotju s temi smernicami.
Standardi se sčasoma tudi spreminjajo in jih je treba redno revidirati v smiselnem časovnem okviru (na 
3 ali pet let), tako da bodo ostali relevantni za potrebe slovenskih muzejev in za ljudi, ki so jim muzeji 
namenjeni.

5.2.2 Izboljšanje s poklicnimi standardi 
Poklicni standardi so potrebni za vse muzeje, ki želijo nuditi  visokokakovostne storitve in iz dneva v dan 
dokazati, da so sposobni izpolnjevati svoje poslanstvo.
Standardi, ki jih bo skupina razvila, morajo upoštevati vire, edinstvene zbirke, različna poslanstva in 
glavne cilje posameznih muzejev, glede na najboljše prakse sedanjih muzejev in tudi njihov vpliv na 
ciljne skupnosti.
Postopki evalvacije so izluščili potrebo po sklopu standardov za 6 specifičnih področij, ki lahko tvorijo 
osnovo za novi sistem akreditacije: 

vodenje in upravljanje muzeja 1. 
upravljanje zbirk in kustodiati 2. 
izobraževanje in javni programi3. 
upravljanje prostorov4. 
trženje5. 
storitve za obiskovalce6. 

Navajamo bolj podroben seznam standardov za nadaljnjo obravnavo:
1. Vodenje in upravljanje muzeja

zakonska podlaga (ustanovitveni akti itd)• 
izjava o poslanstvu• 
strateški načrt• 
zdravi finančni temelji • 
revizija • 
organizacijska struktura (organigram in funkcionalna preglednica)• 
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kadrovska politika (priročnik, zaposlovanje itd.)• 
opisi delovnih mest in delovnih nalog (za ključna mesta)• 
strategija razvoja kadrov• 
navodila za prostovoljce • 

2. Upravljanje zbirk in kustodiati 
obseg zbirk • 
politika/strategija pridobivanja predmetov• 
izbris predmetov• 
pogodbe o posojanju predmetov• 
postopki klasifikacije in dokumentiranja • 
načrt dokumentiranja• 
načrt konserviranja• 
postopki za čiščenje in shranjevanje predmetov• 
zatiranje škodljivcev• 
ravnanje s predmeti• 
raziskovanje• 
publikacije• 

3. Izobraževanje in javni programi
politika izobraževanja• 
razstavna politika• 
načrt pojasnil• 
svetovanje• 
programi in aktivnosti• 

4. Upravljanje prostorov 
pogoji zavarovanja• 
pogoji koncesij• 
pravni pogoji • 
postopki vzdrževanja • 
površine • 
načrt ravnanja v izrednih razmerah ali ob naravni nesreči • 
varnostni načrt • 

5. Trženje
načrt trženja• 
promocijsko gradivo• 
tržne raziskave• 
raziskovanje in raziskave obiskovalcev• 
razvoj publike• 

6. Storitve za obiskovalce
politika obveščanja • 
p• olitika dostopa
postopki rezerva• cije
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dodatni prostori (ponudba) za obiskovalce• 
signalizacija in orientacija v muzeju • 
politika varstva pri delu • 
postopki za prošnje in pritožbe•  

Čeprav ta seznam še zdaleč ni popoln in je namenjen nadaljnji razpravi, je vendar treba upoštevati, da 
je za razvoj učinkovitih standardov potrebno konstruktivno sodelovanje vseh vpletenih strani.

Priporočilo 1:
Slovenska vlada naj sproži oblikovanje delovne skupine, ki bo načrtovala in organizirala razvoj nove 
akreditacijske sheme za slovenske muzeje. Skupina mora biti reprezentativna za celotni slovenski 
muzejski sektor, vendar dovolj majhna, da bo predana akciji in usmerjena k doseganju rezultatov.

Priporočilo 2:
Po oblikovanju delovne skupine je treba organizirati delavnice in se osredotočiti na 6 glavnih 
področij, ki jih je poročilo izpostavilo. 

Priporočilo 3:
Določiti je treba časovni okvir za izdelavo in uvedbo nove akreditacijske sheme in se tako izogniti 
birokratskim zamudam.

Priporočilo 4:
Razvoj in nadzor nad izvajanjem sheme naj bi koordinirala Služba za premično kulturno dediščino in 
muzeje.
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5.3 Načrt financiranja za optimalno učinkovitost 

Mogoče je trditi, da je v Sloveniji tako ali tako že preveč muzejev in da bi financiranje morali omejiti na 
tiste muzeje, ki že nudijo dobre storitve in imajo potencial za nadaljnji razvoj. A če primerjamo Slovenijo 
z regijami s podobno površino, ugotovimo, da število muzejev v Sloveniji nikakor ni pretirano.93

Številni argumenti govorijo v korist razvoju vseh muzejev in celo v prid povečanju dostopa do drugih 
zbirk. Muzeji in galerije varujejo nacionalno premično dediščino, ki je pomembna za njene skupnosti in 
hkrati omogočajo dostop do njenih zakladov in ljudem dajejo občutek pripadnosti in identitete. Muzeji 
so prostori vseživljenjskega učenja in socialne interakcije, ki tudi podpirajo gospodarsko in socialno 
regeneracijo. Poleg tega so muzeji med ključnimi aduti uspešne turistične industrije in vodilni akterji v 
prostočasnem sektorju.

5.3.1 Ocenjevanje uspešnosti

Merjenje uspešnosti v sektorju kulturne dediščine je vedno tema vročih debat. Muzeji morajo pogosto 
dokazovati, kako koristni so za družbo, če hočejo prejemati javna sredstva, vendar njihova koristnost ni 
preprosto merljiva; poleg tega se zdi, da si pojem »korist« različno razlagajo muzealci in vladna telesa, ki 
sledijo sprejeti politiki.

Glavni cilji določitve sklopa kazalcev uspešnosti in meril za financiranje je spremljanje kakovosti muzej-
skih storitev in povezava financiranja s ponudbo storitev in z njihovimi rezultati. Kot orodje za merjenje 
odgovornosti imajo kazalci uspešnosti v muzejski sferi dokaj nizko veljavo, delno zato, ker jih imajo 
predvsem za orodje kvantitativnega merjenja,  ali ker so preveč poslovno usmerjeni, zgolj v doseganje 
rezultatov, ali ker premalo upoštevajo kakovostni vidik vsega, kar nudijo muzeji. S tega vidika morajo biti 
kazalci uspešnosti bolj prožni, kar bi muzejem omogočilo, da ocenjujejo svojo uspešnost na način, ki je 
specifičen za njihove okoliščine.

Kazalci uspešnosti in druga merila za financiranje so za financerje odlična orodja za merjenje rezultatov 
in spremljanje možnih izboljšav, vendar so smiselni le, če natančno spremljamo rezultate in dosežke in 
tudi ukrepamo.
Veljavni točkovni sistem, ki muzejske storitve ocenjuje po merilu financiranja, ne odseva  pestrosti fun-
kcij muzejev in ni povezan s kazalci uspešnosti, zato ga je treba izboljšati in doseči višjo stopnjo zanesl-
jivosti in primerljivosti. Stopnja in točke priznane na funkcijo/površino muzeja morajo biti transparentne 
in razumljive. 

Večina kazalcev uspešnosti v tej raziskavi so tako imenovani “trdi faktorji”, ki jih lahko kvantificiramo v 
absolutnih številkah, npr. število obiskovalcev ali dejstvo, da ima muzej zavarovalno polico ali ne. “Me-
hki faktorji” na drugi strani omogočajo bolj kakovostno interpretacijo; ukvarjajo se s stopnjami vpliva in 
zadovoljstva. Pomembno je upoštevati, da kompletna in temeljita evalvacija muzejskih storitev zahteva 
hkrati evalvacijo doživljanja obiskovalcev. 
Končna osnova za ocenjevanje učinkovitost muzejskih storitev so izkušnje obiskovalcev in te podatke 
lahko zberemo z izčrpnimi raziskavami obiskovalcev. 
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5.3.2 Možnosti financiranja
Državno financiranje je ključno za uspeh in visoko kakovost muzejskih storitev v Sloveniji. O financiranju 
nacionalnih muzejev se muzeji lahko pogajajo posamezno in njihove finančne zahteve so lahko pove-
zane s strateškim razvojnim načrtom za vsako ustanovo in  s strogimi formalno izdelanimi akcijskimi 
načrti, vendar se zdi potrebno prilagoditi ali na novo določiti financiranje regionalnih muzejev, tudi v 
pričakovanju regionalizacije. 
Ni povsem razumljivo, zakaj nacionalnim ustanovam, v nasprotju z regionalnimi, ni treba izpolnjevati 
merila navedena v razvidu muzeja. 
Priporočamo, da morajo po novi ureditvi financiranja vsi muzeji opraviti enak postopek vpisa za finan-
ciranje.

Kulturagenda predlaga naslednje možnosti financiranja za regionalne muzeje:

Prva možnost – Preporod po regijah 
V Veliki Britaniji so za razvoj visokokakovostnih storitev v regionalnih muzejih uvedli program neposred-
nega državnega financiranja, s katerim so preporodili regionalne muzeje in jim omogočili samostojnost. 
Okrepili so se zlasti tisti muzeji, ki so jih izbrali kot osrednje muzeje na določenih območjih in ki so 
pomagali sosednjim muzejem. Osrednji muzeji so napredovali  tako znotraj v smislu virov in profesional-
izma, kot navzven v smislu privlačnosti in doseganja širše javnosti, sodelovanja z drugimi ustanovami in 
nudenja visokokakovostnih storitev.
Podobno bi slovenska vlada za vsako območje lahko izbrala osrednji muzej, tj. muzej, ki že nudi dobre 
in učinkovite storitve in mu dodelil glavnino razpoložljivih sredstev za regionalne muzeje. Vsak (območni) 
osrednji muzej bi potem moral nuditi podporo sosednjim muzejem in pomagati pri profesionalizaciji 
muzejskega sektorja na tem območju.

Prednosti:
več subvencij za muzeje, ki so bolj uspešni, kar jim daje priložnost, da se še bolj odlikujejo• 
subvencije so dodeljene bolj učinkovito • 
jedrni muzeji lahko pomagajo drugim muzejem v regiji• 
decentralizirana struktura podpore• 

Slabosti:
kljub povečanju sredstev se lahko zgodi, da osrednji muzeji ne bodo sposobni ali ne bodo imeli • 
dovolj virov za podporo drugim muzejem, če je osnovno financiranje v celoti prenizko
neposredno tveganje zaprtja muzejev, ki se jim bodo zaradi novega načrta znižale subvencije• 
ko bo muzejem, ki so na robu uspešnosti, uspelo izboljšati svoje poslovanje, jim bo treba zagoto-• 
viti več osnovnih sredstev iz državnih ali lokalnih virov

Druga možnost – reorganizirati in prestrukturirati veljavno ureditev o 80-odstotnem financiranju
Druga možnost izhaja iz veljavnega dvostopenjskega sistema financiranje in omogoča, da se ohranjata 
ureditev in terminologija, vendar bi bilo treba uvesti večje izboljšave: 

racionalizacija postopkov financiranja in uporaba trenutne stopnje financiranja po kadrih v • 
vsakem muzeju kot izhodiščno vrednost
za dodatna sredstva mora vsak muzej predložiti akcijski načrt za naslednja tri leta • 
o osnovnem in dodatnem financiranju se muzeji dogovorijo z vlado ali z lokalnimi skupnostmi za • 
obdobje treh let
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uspešnost muzejev se bo ugotavljala letno in v skladu z osnovnimi kazalci uspešnosti in z dose-• 
ganjem ciljev iz akcijskega načrta
uvesti sistem mentorstva, tj. muzeji, ki na določenih področjih niso dovolj uspešni, bodo deležni • 
pomoči tistih muzejev, ki so v tem zgledi dobre prakse – podpora bo plačana iz državnega projek-
tnega financiranja, kar pomeni, da bodo muzeji z najboljšo prakso prejemali več sredstev oziroma 
delavci iz šibkejših muzejev bodo prejemali nadomestilo potnih stroškov in dnevnice, da se bodo 
učili ob kolegu iz muzeja z najboljšo prakso ali celo v tujini. 
Služba za premično kulturno dediščino in muzeje mora zagotoviti potrebno svetovanje in koordi-• 
nacijo za spremenjeno ureditev financiranja
dodatna ureditev svetovanja – šibkejši muzeji bodo imeli priložnost sodelovati s poklicnimi • 
svetovalci za izboljšanje muzeja (svetovalci morajo biti strokovnjaki na svojem področju) 

Priporočilo 1
Slovenski muzejski sektor mora posodobiti ureditev financiranja na osnovi kazalcev uspešnosti, ki so 
tesno povezani z minimalnimi standardi, določenimi v akreditacijski shemi. To lahko poteka v obliki 
postopkov posvetovanja med financerji (lokalne skupnosti, vlada) in muzeji, na katerih bodo skupaj 
sprejeli določena merila uspešnosti in ustrezne postopke za njihovo spremljanje. 

Priporočilo 2
Vladno financiranje v Sloveniji kot celoti bi moralo biti bolj natančno in formalno opredeljeno in na-
dzorovano, nov sistem financiranja pa bi moral biti transparenten in lahko dostopen, brez pretiranih 
posledic za vire prijaviteljev.

Priporočilo 3
Ker morajo muzeji načrtovati svoje vire in programe na daljši rok, se je o osnovnih subvencijah treba 
dogovoriti za obdobje treh let in pri tem natančno spremljati napredek. 

Priporočilo 4
Vsi javno financirani muzeji (nacionalni in regionalni) naj bi dosegli minimalne standarde.

Priporočilo 5
Veliko skrb je treba posvečati bodoči vlogi in glavnim odgovornostim Službe za premično kulturno 
dediščino in muzeje v njeni večstranski vlogi svetovalnega telesa/ponudnika storitev muzejem in 
galerijam in svetovalni vlogi vladi za muzejsko politiko in za evalvacijo uspešnosti. 
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6 Seznami

6.1 Seznam diagramov
Diagram 1: Subvencije 2006 – 2008
Diagram 2: Odstotki prihodkov
Diagram 3: Lastni prihodki
Diagram 4: Povprečni lastni prihodki
Diagram 5: Povprečni lastni prihodki v umetnostnih galerijah, splošnih in specialnih muzejev
Diagram 6: Muzeji s trgovino
Diagram 7: Povprečni prihodki na obiskovalca v €
Diagram 8: Muzeji z vstopnino
Diagram 9: Prost vstop/ znižana vstopnina /polna vstopnina
Diagram 10: Izdatki
Diagram 11: Izdatki - umetnostne galerije, splošni muzeji, specialni muzeji
Diagram 12: Primerjava obratovalnih stroškov
Diagram 13: Kadri
Diagram 14: Primerjava kadrov: umetnostne galerije – splošni muzeji – specialni muzeji
Diagram 15: Kadri za zbirke in razstave
Diagram 16: Število predmetov na kustosa in na dokumentalista
Diagram 17: Število predmetov na konservatorja
Diagram 18: Kadri za programe in izobraževanje
Diagram 19: Tehnični in upravni delavci
Diagram 20: Delavci v drugih službah 
Diagram 21: Stroški dela na zaposlenega
Diagram 22: Muzejski prostori – standardna norma - slovenski muzeji
Diagram 23: Muzejski prostori v nacionalnih in regionalnih muzejih
Diagram 24: Regionalni splošni muzeji – težišče zbirk
Diagram 25: Težišče zbirk 
Diagram 26: Odstotki predmetov po strokah 
Diagram 27: Število predmetov
Diagram 28: Število razstavljenih predmetov / predmetov v depojih
Diagram 29: Število razstavljenih predmetov/predmetov v depojih po vrsti muzeja
Diagram 30: Težišče stalnih razstav
Diagram 31: Težišče stalnih razstav po kategoriji muzeja
Diagram 32: Število postavljenih/prenovljenih razstav
Diagram 33: Pojasnila
Diagram 34: Načini pridobivanje gradiva
Diagram 35: Načini pridobivanja gradiva po vrsti muzeja
Diagram 36: Skupna sredstva za pridobivanje 2006-2008
Diagram 37: Skupna sredstva za pridobivanje 2006-2008 po vrsti muzeja
Diagram 38: Financiranje nakupov
Diagram 39: Odstotki dokumentiranih predmetov
Diagram 40: Publikacije
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Diagram 41: Publikacije po vrsti muzeja
Diagram 42: Povprečno število publikacij 2008
Diagram 43: Obiskovalci
Diagram 44: Deleži obiskovalcev po kategoriji muzeja 
Diagram 45: Skupno število obiskovalcev 2006-2008
Diagram 46: Skupno število obiskovalcev 2006-2008 po vrsti muzeja 
Diagram 47: Raziskave obiskovalcev in sistemi prodaje vstopnic
Diagram 48: Odstotek šolskih skupin
Diagram 49: Starostne skupine
Diagram 50: Glavne ciljne skupine
Diagram 51: Glavne ciljne skupine po vrsti muzeja
Diagram 52: Muzeji z neoviranim dostopom
Diagram 53: Dodatna ponudba
Diagram 54: Skupno število posebnih razstav 2008
Diagram 55: Povprečno število posebnih razstav 2008
Diagram 56: Povprečno število posebnih razstav 2008 po vrsti muzeja
Diagram 57: Povprečno število izobraževalnih programov 2008
Diagram 58: Povprečno število izobraževalnih programov 2008 po vrsti muzeja
Diagram 59: Sredstva za trženje 2008
Diagram 60: Trženjska orodja
Diagram 61: Trženjska orodja po vrsti muzeja

6.2 Seznam tabel
Tabela 1: Kategorija muzeja po velikosti
Tabela 2: Vrsta muzeja po usmeritvi zbirk 
Tabela 3: Regionalni muzeji z državnim financiranjem nad 80%
Tabela 4: Kazalec uspešnosti: Javna subvencija na obiskovalca
Tabela 5: Kazalec uspešnosti: lastni prihodki
Tabela 6: Kazalec uspešnosti: Prihodek trgovine na obiskovalca
Tabela 7: Kazalec uspešnosti: Prihodek od vstopnine na obiskovalca
Tabela 8: Kazalec uspešnosti: Izdatki na obiskovalca
Tabela 9: Kazalec uspešnosti: Stroški dela na zaposlenega
Tabela 10: Kazalec uspešnosti: Zaposleni na 1.000 obiskovalcev
Tabela 11: Zavarovalna vrednost stavb
Tabela 12: Stanje stavb – ocenjeno na lestvici od 1 (odlično) do 4 (kritično)
Tabela 13: Predmeti v depojih
Tabela 14: Nadzor mikroklime v lastnih in dislociranih depojih
Tabela 15: Stalne razstave – površine 
Tabela 16: Občasne razstave – površine
Tabela 17: Število predmetov
Tabela 18: Stalne razstave – leta postavitve in prenove 
Tabela 19: Kazalec uspešnosti: pridobitve/najvišja sredstva 2008
Tabela 20: Število pridobitev v nacionalnih muzejih 2006-2008
Tabela 21: Število pridobitev v regionalnih muzejih 2006-2008
Tabela 22: Kazalec uspešnosti: dokumentacija predmetov
Tabela 23: Konserviranje v hiši – pri zunanjih izvajalcih – oboje
Tabela 24: Metode obdelave in število obdelanih predmetov 2008
Tabela 25: Kazalec uspešnosti: Obdelani predmeti/sredstva/kadri - nacionalni muzeji
Tabela 26: Kazalec uspešnosti: Obdelani predmeti/sredstva/kadri - regionalni muzeji
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Tabela 27: Varnostna oprema
Tabela 28: Založniška dejavnost
Tabela 29: Kazalec uspešnosti: število obiskovalcev
Tabela 30: Izvor obiskovalcev – nacionalni muzeji
Tabela 31: Izvor obiskovalcev - regionalni muzeji
Tabela 32: Tekstovna informacija – razstave – tuji jeziki
Tabela 33: AV mediji – razstave – tuji jeziki
Tabela 34: Število občasnih razstav / kategorija nacionalnih muzejev
Tabela 35: Kazalec uspešnosti: Občasne razstave v nacionalnih muzejih
Tabela 36: Število občasnih razstav v regionalnih muzejih
Tabela 37: Kazalec uspešnosti: Občasne razstave v regionalnih muzejih
Tabela 38: Kazalec uspešnosti: Izobraževanje
Tabela 39: Kazalec uspešnosti: Trženjski stroški na obiskovalca
Tabela 40: Proračunske postavke

6.3 Seznam fotografij
Stavbe
Slika 1 Tehniški muzej Slovenije
Slika 2 Muzej novejše zgodovine Slovenije
Slika 3 Miklova hiša Ribnica
Slika 4 Javni zavod Muzej Velenje
Slika 5 Notranjski muzej Postojna
Slika 6 Medobčinski muzej Kamnik
Stanje stavb
Slika 7 Umetnostna galerija Maribor
Slika 8 Pokrajinski muzej Celje
Slika 9 Pokrajinski muzej Maribor
Slika 10 Obalne galerije Piran
Slika 11 Gornjesavski muzej Jesenice
Slika 12 Posavski muzej Brežice
Slika 13 Tehniški muzej Slovenije
Slika 14 Tehniški muzej Slovenije
Depoji
Slika 15 Prirodoslovni muzej Slovenije
Slika 16 Tehniški muzej Slovenije
Slika 17 Obalne galerije Piran
Slika 18 Pomorski muzej Sergej Mašera Piran
Slika 19 Muzej narodne osvoboditve Maribor
Slika 20 Slovenska kinoteka
Stalni razstavni prostori
Slika 21 Belokranjski muzej Metlika
Slika 22 Notranjski muzej Postojna
Stalne razstave
Slika 23 Posavski muzej Brežice
Slika 24 Prirodoslovni muzej Slovenije
Slika 25 Narodna galerija
Slika 26 Muzej krščanstva na Slovenskem
Slika 27 Belokranjski muzej Metlika
Slika 28 Zasavski muzej Trbovlje
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Slika 29 Pokrajinski muzej Maribor
Slika 30 Muzej novejše zgodovine Celje
Slika 31 Slovenski etnografski muzej
Slika 32 Muzej športa
Sobe za prireditve
Slika 33 Muzej krščanstva na Slovenskem
Slika 34 Slovenski etnografski muzej
Slika 35 Pokrajinski muzej Maribor
Slika 36 Belokranjski muzej Metlika

Trgovine
Slika 37 Narodni muzej Slovenije
Slika 38 Tehniški muzej Slovenije
Slika 39 Dolenjski muzej Novo mesto
Slika 40 Pokrajinski muzej Celje

Kavarna in restavracija
Slika 41 Slovenski etnografski Muzej

Slika 42 Muzej novejše zgodovine Celje                                    

Avtorji slik
mag. Maja Oven Stanič: slike 1-6, 8, 9, 11-23, 25-34, 36-41, 43
Miroslav Vute: slike 7, 10, 24
Slovenski etnografski muzej (arhiv): slike 35, 42
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Opombe  

Dr. Renate Goebl, mag. Christian Walt in mag. Michael C. Niki Knopp, ki je opravil vnos podatkov v preglednice, oblikoval priloge in 1. 
preglednice muzejev, vse grafe in samo poročilo.
Glej tudi 3. poglavje2. 
Glej kompletni vprašalnik, prvi del, v prilogi I/A drugega dela poročila.3. 
Glej kompletni vprašalnik, drugi del, v prilogi I/B drugega dela poročila.4. 
Dr. Marjeta Mikuž in mag. Maja Oven Stanič s pomočjo dr. Mateje Kos in Miroslava Vuteja.5. 
Glej prilogi I/C in I/D v drugem delu tega poročila 6. 
Kondeor Marketinganalysen GmbH, 1180 Wien7. 
Kulturagenda je za vnos podatkov, vključno s prvo fazo, uporabila aplikacijo Excel 20078. 
V poročilu posebej poudarjamo nekaj teh preostalih nedoslednosti9. 
Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008 - 201110. 
Uradni list Republike Slovenije 16/2008 od 15.02. 2008 in Jelka Pirkovič, Power point predstavitev, 12/200811. 
V IX. Javna služba varstva, 3. Javna služba muzejev12. 
52. člen (hranjenje nacionalnega bogastva) (1) Lastnik oziroma posestnik nacionalnega bogastva je dolžan izpolniti minimalne zahteve 13. 
za njegovo hranjenje. (2) Državni ali pooblaščeni muzej preverja ustreznost hranjenja nacionalnega bogastva, daje njegovim lastnikom 
oziroma posestnikom navodila in nasvete za varovanje ter skrbi za njegovo ohranitev.
Glej merila v prilogi II/A v drugem delu poročila.14. 
Glej seznam muzejev v 2. poglavju15. 
Glej seznam meril za vpis v razvid v prilogi II/B v drugem delu poročila.16. 
Nacionalni program za kulturo 2008-2011, Ljubljana 200817. 
Glej zadevne ukrepe tega cilja v prilogi II/C v drugem delu poročila.18. 
Vodnik po slovenskih muzejih in galerijah (Rihter in Ciglenečki, 2001)19. 
Proračunski podatki niso zanesljivi20. 
Glej Appendix for chapter 3 (RAZVID)21. 
Glej poglavje 4.2.1 za kategorije majhni, srednjeveliki in veliki muzeji22. 
Za podrobnosti glej tudi 4.4.2 Pridobivanje gradiva23. 
Za podrobnosti glej tudi 4.4.4 Konserviranje 24. 
Za več podrobnosti glej 4.625. 
Glej tudi poglavje 3 (RAZVID)26. 
Glej poglavje 4.4.3, tabela 2027. 
Glej diagram 6028. 
Za več podrobnosti glej drugi del - Priloge, III Primerjava podatkov29. 
Za opazovanje ptic30. 
Muzej novejše zgodovine Celje, Pokrajinski muzej Kočevje, Muzej in galerije mesta Ljubljane, Pokrajinski muzej Murska Sobota, Notranjski 31. 
muzej Postojna, Pilonova galerija Ajdovščina, Galerija Murska Sobota, Obalne galerije Piran
Glede stanje varnostne opreme glej točki 4.3.3 Depoji .in 4.3.4 Razstavni prostori32. 
 Podatki temeljijo na odgovorih na vprašanje o depojih, ne na vprašanje o uporabni površini, v 2. vprašalniku. Med odgo-vori je nekaj 33. 
odstopanj
 Glej tudi poglavje Stalni razstavni prostori 34. 
 Slovenski gledališki muzej, Slovenska kinoteka in Mestni muzej Idrija, Muzej in galerije mesta Ljubljane, Goriški muzej Kromberk - Nova 35. 
Gorica, Tolminski muzej, Javni zavod Muzej Velenje
 Notranjski muzej Postojna trenutni nima nobenih razstavnih prostorov36. 
 Večina teh predmetov predstavlja fotografski fond37. 
 Arhitekturni muzej Ljubljana bi lahko uvrstili kot specialni muzej zaradi prevladujoče količine predmetov njegove posebne zbirke.38. 
 glej podrobnosti v točki 4.339. 
 glej sliko 23 40. 
 Podatki o površinah v kvadratnih metrih v tem poglavju se ne ujemajo vedno s podatki iz poglavja 4.3.4 ker so muzeji v odgovorih na 41. 
različna vprašanja včasih navedli različne številke za površine razstavnih prostorov.
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 Z42. a več podatkov glej preglednice posameznih muzejev.
 Za razstave v nacionalnih muzejih samo v enem primeru manjka podatek o postavitvi ali prenovitvi razstave. Skoraj vsi regionalni muzeji 43. 
so navedli podatke, vendar niso bili popolni, tako da smo lahko analizirali samo okrog 80%
 Raziskava načeloma ni zajela podatkov za 2009, vendar smo pri tem vprašanju naredili izjemo44. 
 Zneski za nabave, ki so tu navedeni, so tisti, ki so jih muzeji navedli v razdelku vprašalnika o pridobivanju gradiva in se ne ujemajo vedno 45. 
z zneski za pridobivanje gradiva navedenimi v razdelku o izdatkih
 Za podroben pregled deležev po načinih pridobivanja gradiva glej diagram 3446. 
 In še nedoločena količina DVD-jev in knjig47. 
 Večina teh predmetov so fotografski fond48. 
 Za podrobnosti o posameznih proračunih glej tabelo 1949. 
 Za več podrobnosti glej preglednice posameznih muzejev50. 
 Za podrobnosti glej preglednice posameznih muzejev51. 
 Za podrobnosti glej preglednice posameznih muzejev52. 
 Iz proračunskih podatkov (stroški)53. 
 Prirodoslovni muzej Slovenije je navedel, da nima konservatorja, pač pa tri pomožne konservatorje54. 
 Za več podrobnosti glej preglednice posameznih muzejev55. 
 Za muzejske depoje glej poglavje 4.3.3 Depoji 56. 
 Recepcija/trgovina in skladišča niso vključena. „Nedoločeno“ izhaja iz nedoslednosti v podatkih57. 
 Podatke za 2006 in 2007 za nacionalne muzeje lahko najdete v podatkovni bazi, ki je priložena poročilu58. 
 Notranjski muzej Postojna ni navedel podatkov o številu obiskovalcev59. 
 Za 10 muzejev ni podatkov, v štirih od ostalih 37 muzejev vsota vseh skupin ni 100 odstotkov60. 
 Za posamezne muzeje glej njihove preglednice61. 
 Odstotek vodnikov, ki ga tu navajamo, se ne ujema s številkami navedenimi v poglavju 4.4.5 Publikacije (diagram 40) – to je posledica 62. 
različnih odgovorov na dve ločeni vprašanji, v katerih smo v vprašalniku spraševali muzeje po številu vodnikov.
 Narodni muzej Slovenije, Tehniški muzej Slovenije, Muzej krščanstva na Slovenskem, Muzej športa, Narodna galerija in Moderna galerija63. 
Mestni muzej Idrija in Pilonova galerija Ajdovščina64. 
Koroška galerija likovnih umetnosti65. 
Tržiški muzej66. 
Slovenski etnografski muzej in Narodna galerija67. 
Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica in Arhitekturni muzej Ljubljana68. 
Koroška galerija likovnih umetnosti69. 
Ker se njihova stavba prenavlja, so 14 razstav organizirali drugod70. 
Povprečja: umetnostne galerije: 0,52 €, splošni muzeji: 0,33 €, specialni muzeji: 0,61 €71. 
Vsi podatki so iz revizije 2002/03, National Audit Office, Velika Britanija72. 
Glej tabelo 673. 
Museum Store Association, 200674. 
Dislocirane enote niso bile vključene v raziskavo75. 
Glej število delovnih mest v diagram 1376. 
Glej številke v tabeli III/A5 v drugem delu poročila77. 
Tehniški muzej Slovenije je v kritičnem stanju (glej slike 13 do 15)78. 
Glavne tematske zbirke so arheologija, zgodovina in socialna zgodovina, etnologija, umetnost in umetna obrt, prirodoslovje in geologija, 79. 
znanost in tehnologija
Za delitev na nacionalne in regionalne muzeje glej tabelo 2 v 2. poglavju, za posamezne muzeje glej njihove preglednice v 3. delu in 80. 
tabele v prilogah 2. dela (S = splošni muzej, P = specialni muzej in G = umetnostna galerija; kategorije velikosti: m = majhen muzej, s = 
srednji muzej, v = velik muzej)
Glej grafa 26 and 2781. 
Na žalost je bilo predloženih samo nekaj izjav o poslanstvu82. 
Glej tabele 19-21 in diagrame 34-3883. 
Za primerjave glej prilogo III / D3 v drugem delu poročila84. 
Galerija Murska Sobota, srednji muzej s 567 predmeti85. 
Glej tabeli 20 in 2186. 
Dva nacionalna in pet regionalnih muzejev; glej poglavje 4.3.387. 
Glej slike 16-2188. 
Glej  diagrama 43 in 44 in tabelo 29 89. 
Statistični urad Republike Slovenije, 90. www.stat.si: 0-19: 19%, 20-39: 29%, 40-59: 30%, 60+: 22%
 Visoko število najbrž kaže na to, da so nekateri muzeji v starostno kategorijo pod 20 let vključili šolske skupine 91. 
 Glej tabeli 30 in 31 92. 
 Vodnik po slovenskih muzejih in galerijah (2001) navaja 250 muzejev; Statistični urad jih navaja 180; za primerjavo: Spodnja Avstrija ima 93. 
v imeniku muzejev navedenih 700 muzejev, vendar ima Avstrijski statistični urad dokumentiranih samo 259 muzejev
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