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ZAKLJUČNO FINANČNO IN VSEBINSKO POROČILO ZA LETO 2017 
 
Javni poziv za izbor izvajalcev javnih kulturnih programov na področjih kulturne dediščine, 
arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti, ki jih bo v letih 2017-2018 sofinancirala Republika 
Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (programski poziv JP- KAM 2017-2018) 
 
 
Kulturna dediščina 
 

I. Podatki izvajalca 
 
 
Polni naziv izvajalca:                                           Skupnost muzejev Slovenije 

Naslov (sedež):      Prešernova cesta  20 

Številka pogodbe o financiranju in izvedbi 
kulturnega programa v obdobju 2017-2018 

     3340 – 17- 115010 

Predsednik NVO/društva      dr.Aleksandra Berberih Slana 

Podpredsednik NVO/društva oz. pooblaščen 
namestnik 

      

Računovodstvo      Jaklič Marija 

Število članov NVO/društva – stroka (fizične osebe)       

Število članov NVO/društva – stroka (pravne osebe)      75 muzejev in galerij 

Število članov društva - ljubitelji       

Višina članarine – stroka (fizične osebe)       

Višina članarine – stroka (pravne osebe)      150 EUR 

Višina članarine - ljubitelji       

Spletna stran:      http://www.sms-muzeji.si/ 

Telefon, mobilni telefon:       

Elektronski naslov:      anica.odlazek@guest.arnes.si 

Odgovorna oseba in funkcija      dr.Aleksandra Berberih-    
Slana,predsednica predsedstva 

Uradne ure (navedite kraj, dan in termin):       

 
 

II. Obračun s specifikacijo prihodkov in odhodkov (v skladu z vlogo in sklenjeno 
pogodbo ter dokumentacijo, ki je bila predložena ob zahtevku za izplačilo I. in II. 
obroka) 

 

Prihodki za vse programske enote skupaj 2017 Višina 

Odobrena sredstva MK        EUR  10.050,00 

Sredstva JAK        EUR 

Sredstva drugih ministrstev        EUR 

Sredstva lokalnih skupnosti        EUR 

Lastna sredstva (prihodki od prodaje proizvodov in storitev, drugi 
prihodki skupaj, finančni prihodki skupaj) 

       EUR    5.832,60 

Skupaj        EUR   15.882,60 

 
 

a) Odhodki za vse programske enote skupaj 2017 Višina 

Stroški dela organizatorja (plačila po pogodbah)        EUR 

Stroški dela zunanjih izvajalcev (plačila po pogodbah)        EUR       6.001,86 

mailto:.odlazek@guest.arnes.si
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Avtorski honorarji        EUR      3.238,65 

Potni stroški (stroški prevoza, dnevnice, nočitve)        EUR      1.946,19 

Stroški uporabe/najema prostora        EUR 

Kotizacije        EUR 

Plačilo mednarodnih članarin        EUR          250,00 

Stroški materiala        EUR 

Stroški izdelave/urejanja spletne strani        EUR 

Stroški/izplačilo stanovske nagrade        EUR 

Stroški tiska        EUR        2.856,70 

Avtorske pravice        EUR 

Skupaj        EUR      14.293,40 

 

b) Posredni stroški:  

Stroški pisarniškega materiala        EUR             96,25 

Stroški računovodskih storitev        EUR 

Študentski servis        EUR           567,98 

Stroški uporabe/najema prostora za delovanje         EUR 

Stroški promocije        EUR           915,00 

Poštnine        EUR               9,97 

Skupaj        EUR         1.589,20 

 

Skupaj a) in b)        EUR       15.882,60 

 
Obračun odhodkov 
 

 
Odhodki izvedbe programskih sklopov 
 

izdajatelj računa številka računa vrsta stroška 
(izbirate iz seznama) 

znesek računa v EUR 

Narodna galerija 2-S2-17000348 Stroški dela 
zunanjega izvajalca 

415,00 

Tanja Semion 97 Stroški dela 
zunanjega izvajalca 

85,00 

Pro23 01-01-1700073 Stroški dela 
zunanjega izvajalca 

48,80 

MG+MSUM 57-0001179 Stroški dela 
zunanjega izvajalca 

22,64 

ngnMedia 202 Stroški dela 
zunanjega izvajalca 

117,85 

NEMO 1021 Plačilo mednarodne 
članarine 

250,00 

Uroš Lehner 103 Stroški dela 
zunanjega izvajalca 

1.450,00 

POP 6 Stroški dela 
zunanjega izvajalca 

158,60 

Nataša Robežnik  Avtorski honorar 751,95 

Helena Rožman  Avtorski honorar 451,17 

V Tisk 1794 Stroški dela 
zunanjega izvajalca 

262,30 

GEAart 42 Stroški dela 
zunanjega izvajalca 

402,60 

Cicero Begunje 
d.o.o. 

249 Stroški dela 
zunanjega izvajalca 

247,12 
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Kamerad 7 Stroški dela 
zunanjega izvajalca 

710,00 

Tiskarna Januš 727 Stroški dela 
zunanjega izvajalca  

1.546,96 

Steklačič 00721-2017 Zunanji izvajalec 292,76 

Irena Marušič PN-10 Potni stroški 41,17 

Cumulus 171415 Stroški materiala 54,31 

Dr.Aleksandra 
Berberih Slana 

PN-5 Potni stroški 65,23 

Emporij 16-360-000129 Zunanji izvajalec 348,88 

RTV 17-1100522996 Zunanji izvajalec 653,92 

Irena Marušič PN-6 Potni stroški 23,43 

Tribar 029-2017 Zunanji izvajalec 546,56 

Lucija Planinc  Avtorski honorar 268,05 

Miran Pflaum  Avtorski honorar 520,54 

Nina Kranjc s.p. 078/2017 Zunanji izvajalec 275,00 

Vid Florjanc s.p. Ponudba Zunanji izvajalec 320,00 

DesignStudio 2017-00620 Zunanji izvajalec 397,72 

mag.Darja 
Gabrovšek Homšak 
s.p. 

28/2017 Zunanji izvajalec 419,66 

Dicastudio 28 Zunanji izvajalec 356,00 

mag.Borut Rovšnik  Avtorski honorar 623,47 

-Arhitektura 2 Zunanji izvajalec 90,00 

MG+MSUM 161-0001179 Zunanji izvajalec 88,24 

Irena Marušič PN-12 Potni stroški 57,60 

Irena Marušič PN-13 Potni stroški 62,60 

dr.Aleksandra 
Berberih-Slana 

PN-14 Potni stroški 1.244,80 

dr.Jože Ramovš  Avtorski honorar 623,47 

Skupaj:   14.293,40 

 
Odhodki posrednih stroškov 
 

 

MSK d.o.o. 392-000784 Stroški materiala 96,25 

Napovednik 200608 Stroški promocije 244,00 

DPG d.o.o. 183 Stroški promocije  244,00 

ŠS d.o.o. 1217001844 Študentsko delo 567,98 

GoOpti 17-364-000200 Stroški promocije 427,00 

Pošta Slovenije P2113-2-49955 poštnina 2,18 

Pošta Slovenije P2113-6-70161 poštnina 7,79 

Skupaj:   1.589,20 

    
SKUPAJ   15.882,60 

       EUR 

 
 
Izjava odgovorne osebe: 
 
Izjavljam, da navedeni računi izkazujejo upravičene stroške v skladu s sklenjeno 
pogodbo in so plačani v skladu s predpisi. 
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Prilagamo le tiste kopije računov, ki do pošiljanja zadnjega zahtevka še niso bili plačani. 
 
Podpis skrbnika pogodbe s strani izvajalca: dr. Aleksandra Berberih-Slana 
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III. Zaključno vsebinsko poročilo za obdobje 2017 
 

 

 
Število izvedenih programskih enot znotraj sklopov javnega kulturnega progama  
2017 

 
 
 
LETO 

SKLOPI 
 

Izvedba 
izobraževalnih 

vsebin 

Mednarodna 
dejavnost 

Promocijska 
dejavnost 

Izdajanje 
strokovnih 
publikacij 
kulturne 
dediščine 

 
SKUPAJ 

2017 12 1 5 1 19 
 
 

 
Odmevnost izvedenega programa v javnosti 
 

 Število obiskovalcev/udeležencev 
programa 

Število izvajalcev programa (npr. predavatelji) 

 
leto 

 
evidentirano 

 
ocenjeno 

 
evidentirano 

 

2017 40.500 5.000 19 
Število obiskovalcev spletne strani: 
7.300 

Navedite pet najbolj strokovno odmevnih programskih vsebin (naslove enot in sklopa) v javnosti: 

 16. strokovno srečanje konzervatorjev-restavratorjev 

 Dobre prakse v muzejih ZDA 

 Več ljudi več ve 

 Z igro do dediščine 

Navedite tri najbolj obiskane programske vsebine (naslove enote in sklop) s številom obiskovalcev: 

 Poletna muzejska noč (40.000) 

 Z igro do dediščine (ocenjeno 5.000) 

 16. strokovno srečanje konservatorjev-restavratorjev (171) 

 Dobre prakse v muzejih v ZDA (151) 
 

 
 

 
Bistveni vsebinski poudarki realizacije pogodbenih obveznosti po sklopih v letu 2017 
 

1. Sklop - izvedba izobraževalnih vsebin 

Navedite dosežene cilje pomembne za razvoj stroke (do 5 konkretnih ciljev): 

 Pridobitev znanj s področja muzejskega managementa in stikov z javnostjo 

 Pridobitev novih znanj za muzejske dokumentalistike 

 Priprava zbiralne politike tehniške dediščine za posamezne muzeje 

 Uvajanje novih oblik dostopnosti v muzejih in galerijah 
 

 

naslov realizirane 
enote  

naslov 
predavanja/srečanja 

predavatelj  
(ime in priimek) 

kraj in termin število 
udelež
encev 

Muzejski 
management, 

Dobre prakse v 
muzejih v ZDA 

Dr. Brent Glass 
Gretchen Bulova 

Ljubljana, 24.-
26.4.2017 

151 
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komunikacija, 
razvoj družabnih 
medijev, 
sponzorstev 

Strokovna 
izobraževanja in 
izpopolnjevanja 

Tehniška dediščina 
Srečanje sekcije za 
tehnično dediščino 

Irena Marušič  Rateče, 27.9.2017 20 

Strokovna 
izobraževanja in 
izpopolnjevanja 

Izzivi celovitega 
varovanja in 
ohranjanja 
industrijske in 
tehniške dediščine 

dr. Sonja Ifko Piran, 12.10.2017 25 

Strokovna 
izobraževanja in 
izpopolnjevanja 

Izobraževanje na 
področju tehniške 
dediščine 

Laura Ronzon, 
Vincenzo Iannone 

Ljubljana, 
13.11.2017 

33 

Strokovna 
izobraževanja in 
izpopolnjevanja 

Dokumentalistika  
Muzejska 
dokumentacija 

Mojca Štuhec Ljubljana, 
19.4.2017 

14 

Strokovno 
izobraževanje in 
izpopolnjevanje 

Dokumentalistika 
Fotografiranje 
muzejskih predmetov 
za namen 
identifikacije in 
dokumentacije 

Tomaž Lauko  
 
 

Ljubljana, 
10.5.2017 

10 

Strokovno 
izobraževanje in 
izpopolnjevanje 

Dokumentalistika  
Dokumentacija in 
muzejska skrb za 
sodobna likovna dela  

Mojca Štuhec  Ljubljana, 
19.4.2017 

12 

Strokovno 
izobraževanje in 
izpopolnjevanje 

Dokumentalistika  
Ogleda centra za 
konserviranje in 
restavriranje pisne in 
grafične dediščine 
Arhiva RS 

Dr. Jedert Vodopivec Ljubljana, 
4.12.2017 

31 

     

Strokovno 
izobraževanje in 
izpopolnjevanje 

Konservatorstvo-
restavratorstvo 
16. strokovno 
srečanje 
konservatorjev-
restavratorjev 

Jana šubic Prislan, 
Primož Urek, Irina 
Pucić. 

Ljubljana, 9.5.2017 171 

Muzejska 
pedagogika in 
komunikacija 

Dostopnost za 
obiskovalce tretjega 
življenjskega obdobja 

Borut Rovšnik 
Prof.dr. Jože Ramovš 

Ljubljana, 
17.11.2017 

24 

Muzejska 
pedagogika in 
komunikacija 

Več ljudi več ve 
Animacija z lutko 

Helena Korošec Ljubljana, 
4.12.2017 

22 

Muzejska 
pedagogika in 
komunikacija 

Dobre prakse  Dr. Staša Tome Notranjska, 
4.9.2018 

43 

 
 

2. Sklop - Mednarodna dejavnost  

Navedite dosežene cilje pomembne za razvoj stroke (do 5 konkretnih ciljev): 

 Mreženje z evropskimi muzeji 

 Seznanjanje z dobrimi praksami v tujini 

 Prenos informacij o slovenskih muzejih in galerijah v tujino 
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naslov 
dogodka/konference 

kraj in termin 
poteka 
dogodka/konference 

Udeleženec  
(ime in priimek) 

naslov referata 

NEMO Conference – 
Vrednost muzejskih 
zbirk 

Ghent, 9.- 11.11.2017 Dr. Aleksandra 
Berberih-Slana 

Stanje v slovenskih muzejih 
2017 

    

 

Članstvo v mednarodnih organizacijah in njihovih telesih 
 

mednarodna 
organizacija 

strokovno področje član 
(ime in priimek) 

funkcija v organizaciji 

NEMO muzeologija       Članica z glasovalno pravico 
    

    

 
 

3. Sklop Promocijska dejavnost 

 
3 a. Stanovske nagrade in priznanja  

Stanovska nagrada:       
 

LETO  Ime in priimek 
 

2017 Prejemniki nagrad 
 

 Oblika nagrade (denarna 
nagrada,umetniško delo, cvetje, 
plaketa…)       

 

 Višina izplačila (bruto) za 
nagrado:       EUR 
 

       

Prejemniki priznanj 
 

 Oblika priznanja (denarna 
nagrada,umetniško delo, cvetje, 
plaketa…)       

 

 Višina  izplačila (bruto) za 
priznanje:        EUR 

 
 

       

Izvedba podelitve stanovskih nagrad: 

 kraj:       
 

 prostor:       
 

 datum:       
 

 število udeležencev:       
 

 
Skupni znesek stroškov izvedene enote podelitve stanovskih nagrad:       
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3 b. Promocija dejavnosti društva 
 

Navodilo: označite realizirane načine promocije dejavnosti društva 
 

  spletna stran izvajalca 
 

  socialna omrežja 
 

  obveščanje po elektronski pošti 
 

  brezplačni PR članki in prispevki v medijih  
 

  plačljivo oglaševanje v medijih 
 

  vabilo  
 

  plakat 
 

  transparent 
 

  zloženka z informacijami o društveni dejavnosti 
 

 drug promocijski material (navedite) letaki, materiali za poletno muzejsko noč  
 

Realizacija  promocijske dejavnosti društva z oceno doseženih ciljev: 
 
Kulturni bazar  
Na Kulturnem bazarju 2017 je sodelovalo 31 slovenskih muzejev. Na Kulturnem bazarju 2017 so se 
muzeji povezali s področjem vizualne umetnosti in področjem kulturne dediščine in oblikovali skupen 
razstavni prostor. Prvič, odkar muzeji sodelujejo na Kulturnem bazarju, je razstavni prostor oblikoval 
profesionalni oblikovalec – Uroš Lehner. Vidnost in prepoznavnost muzejev je bila s tem veliko boljša 
kot v preteklih letih.  
Na razstavnem prostoru muzejev je potekalo več dogodkov hkrati: 
˗ V osrednjem delu je stal »Kabinet čudes« z muzejskimi predmeti  
˗ Na štirih mestih so se predstavili štirje muzejski poklici: kustos, kustos dokumentalist, konservator–
restavrator in kustos pedagog 
˗ Zaradi dobrega odziva v preteklih letih so na razstavnem prostoru potekale tudi delavnice za 
najavljene predšolske in šolske skupine, ki so bile dobro obiskane. Skupaj je bilo izvedenih 11 
delavnic. Izvajali so jih kustosi pedagogi iz različnih slovenskih muzejev. 
˗Posebno mesto je bilo na razstavnem prostoru namenjeno Muzejskim degustacijam – 15-minutnim 
predstavitvam delavnic, ki jih izvajamo v muzejih.  
 
Mini kulturni bazar 
V okviru promocijske dejavnosti smo se do konca leta udeležili treh srečanj ravnateljev vrtcev, 
osnovnih in srednjih šol, na katerih Ministrstvo za kulturo organizira Mini kulturni bazar. Srečanja so 
potekala 17. 10., 7. 11. In 21. 11. 2017. Sodelovalo je več muzejev in galerij, članic SMS, ki so 
promovirali tako Skupnost muzejev Slovenije, kot pedagoške dejavnosti njenih članic. 
 
Sodelovanje z ZVKD v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine 
Na obeh prireditvah s svojimi programi sodeluje več članic SMS. V duhu krepitve sodelovanja smo se 
dne, 10. 10. 2017, sestali s predstavniki Ministrstva za kulturo, Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport, Zavoda za šolstvo in Zavoda za varstvo kulturne dediščine ter se dogovorili za skupno 
sodelovanje pri pripravi Priročnika za kulturno-umetnostno vzgojo na področju kulturne dediščine (vodi 
ZVKD, SIK sodeluje s prispevki s področja premične kulturne dediščine), Nacionalnega strokovnega 
posveta kulturno-umetnostne vzgoje na področju kulturne dediščine (vodi SIK, ZVKD sodeluje v 
programi) ter regijskih posvetov na isto temo (vodi ZVKD, SIK sodeluje v programu). Izid priročnika je 
predviden septembra 2018, Posvet kot zaključna prireditev ELKD na kulturni praznik, 3. 12. 2018. 
 
Z igro do dediščine 
Sekcija za izobraževanje in komuniciranje že osmo leto zapored  v  Tednu družine, ki smo ga letos 
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obeležili med 15. in 22. majem 2017, organizirala skupno akcijo Z IGRO DO DEDIŠČINE, ki je združila 
48 slovenskih muzejev in galerij.  
Z akcijo, ki smo jo uspešno začeli v letu 2010 želimo družinam in otrokom omogočiti lažji in zabavnejši 
vpogled v našo kulturno dediščino ter na ta način promovirati pedagoško delo v muzejih ter njegov 
pomen pri približevanju kulturne dediščine in muzejskega dela javnosti, širiti prepoznavnost kulturno-
vzgojnih pristopov in programov v muzejih in galerijah, spodbujati medgeneracijsko zbliževanje, 
odkrivanje novih znanj skozi igro, aktivno doživljanje in ustvarjalnost. 
 
Poletna muzejska noč 
Poletna muzejska noč je bila uspešno izpeljana 17. junija 2017 in to že 15. zapovrstjo.  Potekala je 
pod okriljem Skupnosti muzejev Slovenije, v koordinaciji sodelavk Tehniškega muzeja Slovenije in ob 
pomoči kolegice iz Muzeja narodne osvoboditve iz Maribora.  
Letos je v tem osrednjem promocijskem dogodku slovenskem muzejev in galerij sodelovalo več kot 80 
institucij, ki se ukvarjajo s prezentacijo  in interpretacijo premične kulturno dediščine,  iz 52 slovenskih 
krajev. Skupaj smo pripravili kar okrog 350 programov za različne ciljne skupine. 
 
 

Datum zadnje posodobitve spletne strani: 31.12.2017 

Urednik spletne strani: dr. Aleksandra Berberih-Slana 

Letni strošek urejanja spletne strani: 0 EUR 

 
 

 
4. Izdajanje strokovnih  publikacij s področja kulturne dediščine 

 

LETO Avtor in naslov publikacije naklada število 
naročnikov 

stroški 
izdaje 

izhaja 
od leta 

2017 Več avtorjev, urednica Irena Porekar 
Kacafura, Priročnik muzejska 
konzervatorska in restavratorska 
dejavnost 

30 
tiskanih 
/ 
dostopn
o na 
internet
u 

 2.085,00 2001 

     

     

 
 

1. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje  fizične, finančne in opisne 
kazalce v letnem programu dela po posameznih sklopih dejavnosti na prijavnem 
področju;  
 

Vsi načrti za delovanje posameznih sekcij in predsedstva Skupnosti muzejev Slovenije so 
bili doseženi. Zaradi tega opozarjamo, da je komisija, ki je ocenjevala program za leto 2018, 
neutemeljeno ocenila, da program do konca leta 2017 ne bo izveden. Izvedli smo tudi 
številne dogodke, ki niso bili financirani s strani Ministrstva za kulturo.  
Glede financ smo upoštevali navodila Ministrstva za kulturo in v poročilo nismo uvrstili 
neupravičenih stroškov. 

 
 
 

2. Pojasnila za sklope, kjer zastavljene enote ali cilji niso bili realizirani oz. doseženi in 
zakaj niso bili doseženi. 
 

Zastavljeni cilji so bili doseženi.  
 

 
 
 
Priloga: 
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Vrsta podatka Število  

Število zaposlenih v NVO, izvajalkah javnega kulturnega 
programa 

vsi skupaj       
nedoločen čas       
določen čas       
mladih do 29 leta       
mladih do 35 leta       

Število stalnih sodelavcev v NVO, izvajalkah javnega 
kulturnega programa 

vsi skupaj       
s statusom  
samozaposlenega v kulturi 

      

s statusom  
samozaposlenega v kulturi s 
pravico do plačila prispevkov 

      

mladih do 29 leta       
mladih do 35 leta       

Število občasnih honorarnih zunanjih sodelavcev v 
nevladnih organizacijah, vezanih na izvedbo 
posameznih projektov 

vsi skupaj       
s statusom  
samozaposlenega v kulturi 

      

s statusom  
samozaposlenega v kulturi s 
pravico do plačila prispevkov 

      

Povprečno mesečno bruto izplačilo na stalnega 
sodelavca v nevladni organizaciji, ki izvaja javni kulturni 
program 

 
 
     € 

      

Povprečno mesečno bruto izplačilo na zaposlenega v 
nevladni organizaciji, ki izvaja javni kulturni program 

 
     € 

      

Povprečno letno bruto izplačilo na občasnega 
honorarnega zunanjega sodelavca na podlagi avtorske 
pogodbe v NVO, ki izvaja javni kulturni program 

 
 
     € 

      

Število obiskovalcev programov/projektov nevladnih 
organizacij na področju kulturne dediščine 

programov       
projektov       
Invalidi (z evropsko kartico 
za invalide) 

      

otrok in mladine       
tretje življenjsko obdobje       

Število obiskovalcev (število posameznih IP-jev) na portalu NVO       
Število klikov (page views) na portalu NVO       
 
Datum:                                                                     Podpis skrbnika pogodbe in žig: 
29.1.2018                                                                       dr. Aleksandra Berberih-Slana 
 


