Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

T: 01 369 59 00
F: 01 369 59 01
E: gp.mk@gov.si
www.mk.gov.si

ZAKLJUČNO FINANČNO IN VSEBINSKO POROČILO ZA LETO 2018
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:
Naslov (sedež):
Številka pogodbe o financiranju in izvedbi
kulturnega programa v obdobju 2017-2018
Predsednik NVO/društva
Podpredsednik NVO/društva oz. pooblaščen
namestnik
Računovodstvo
Število članov NVO/društva – stroka (fizične osebe)
Število članov NVO/društva – stroka (pravne osebe)
Število članov društva - ljubitelji
Višina članarine – stroka (fizične osebe)
Višina članarine – stroka (pravne osebe)

Višina članarine - ljubitelji
Spletna stran:
Telefon, mobilni telefon:
Elektronski naslov:
Odgovorna oseba in funkcija

SKUPNOST MUZEJEV SLOVENIJE
Prešernova 20, 1000 Ljubljana
3340-17-11510
Dr. Aleksandra Berberih-Slana
Barbara Ravnik
Alenka Černelič Krošelj
Ivanka Černelič Jurečič, Maat računovodstvo
75

Lestvica za višino članarine
.
do 5 zaposlenih
50,00 EUR
.
do 10 zaposlenih
100,00 EUR
.
do 20 zaposlenih
150,00 EUR
.
do 30 zaposlenih
200,00 EUR
.
nad 30 zaposlenih
250,00 EUR
.
privatni muzeji
250,00 EUR
www.sms-muzeji.si
040 163 646
Aleksandra.berberih-slana@mnom.si
Dr. Aleksandra Berberih-Slana, predsednica
predsedstva

Uradne ure (navedite kraj, dan in termin):
II. Obračun s specifikacijo prihodkov in odhodkov v skladu z vlogo (načrtovano)
sklenjeno pogodbo in aneksi (odobreno) ter dokumentacijo, ki je bila predložena ob
zahtevku za izplačilo I. in II. obroka (porabljeno)

Prihodki za vse programske
enote skupaj 2018

Načrtovano

Sredstva MK
Sredstva JAK
Sredstva drugih ministrstev
Sredstva lokalnih skupnosti
Lastna sredstva (prihodki od
prodaje proizvodov in storitev,
drugi prihodki skupaj, finančni
prihodki skupaj)
Skupaj

29.672,00 EUR
EUR
EUR
EUR
17.976,36EUR

10.550,00 EUR
EUR
EUR
EUR
22.742,00 EUR

10.550,00 EUR
EUR
EUR
, EUR
10.585,61 EUR.

47,648,36 EUR

33.292,00 EUR

21.135,61 EUR

Odobreno

Porabljeno

a) Odhodki za vse programske enote skupaj 2018
Stroški dela organizatorja (plačila po pogodbah)
Stroški dela zunanjih izvajalcev (plačila po pogodbah)
Avtorski honorarji
Potni stroški (stroški prevoza, dnevnice, nočitve)
Stroški uporabe/najema prostora
Kotizacije
Plačilo mednarodnih članarin
Stroški materiala
Stroški izdelave/urejanja spletne strani
Stroški/izplačilo stanovske nagrade
Stroški tiska
Avtorske pravice
Skupaj

Načrtovano
500,00 EUR
14.700,00 EUR
5.938,00 EUR
2.000,00 EUR
300,00 EUR
EUR
300,00 EUR
2.000,00 EUR
EUR
EUR
6.054,00 EUR
EUR
31.792,00 EUR

Porabljeno
EUR
6.644,62 EUR
5.458,53 EUR
1.290,68 EUR
EUR
EUR
250,00 EUR
2.979,05 EUR
EUR
EUR
2.930,40 EUR
EUR
19.553,28 EUR

b) Posredni stroški:
Stroški pisarniškega materiala
Stroški računovodskih storitev
Študentski servis
Stroški uporabe/najema prostora za delovanje
Stroški promocije
Poštnine
Skupaj

EUR
1.200,00 EUR
EUR
EUR
250,00 EUR
50,00 EUR
1.500,00 EUR

81,69 EUR
1.247,97 EUR
195,44 EUR
EUR
EUR
57,23 EUR
1.582,33 EUR

Skupaj a) in b)

33.292,00 EUR

21.135,61 EUR

Izjava odgovorne osebe:
Izjavljam, da obračunska dokumentacija, ki se nanaša na izvedbo javnega kulturnega
programa izkazuje upravičene stroške v skladu s sklenjeno pogodbo. Vsi računi so bili
plačani v skladu s predpisi.
Za izvedbo javnega kulturnega programa so bila proračunska sredstva uporabljena
zakonito, namensko, učinkovito in gospodarno.
Prilagamo le tiste kopije računov, ki do pošiljanja zadnjega zahtevka še niso bili plačani.

Podpis skrbnika pogodbe s strani izvajalca: dr. Aleksandra Berberih-Slana
III. Zaključno vsebinsko poročilo za obdobje 2018
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Število izvedenih programskih enot znotraj sklopov javnega kulturnega progama
2018
SKLOPI
Izvedba
izobraževalnih
vsebin

LETO

2018

8

Mednarodna
dejavnost

1

Promocijska
dejavnost

3

Izdajanje
strokovnih
publikacij
kulturne
dediščine
2

SKUPAJ

Odmevnost izvedenega programa v javnosti
Število obiskovalcev/udeležencev
programa
leto

evidentirano

Število izvajalcev programa (npr. predavatelji)

ocenjeno

evidentirano

2018
39.872
Število obiskovalcev spletne strani:
Navedite pet najbolj strokovno odmevnih programskih vsebin (naslove enot in sklopa) v javnosti:
 Poletna muzejska noč
 2. Kongres slovenskih muzealcev
 Nacionalni posvet kulturno-umetnostne vzgoje na področju kulturne dediščine – Skupaj do
znanja
 Kulturni bazar

Navedite tri najbolj obiskane programske vsebine (naslove enote in sklop) s številom obiskovalcev:
 Poletna muzejska noč
 Nacionalni posvet kulturno-umetnostne vzgoje na področju kulturne dediščine – Skupaj do
znanja
 Kulturni bazar

Bistveni vsebinski poudarki realizacije pogodbenih obveznosti po sklopih v letu 2018
1. Sklop - izvedba izobraževalnih vsebin
Navedite dosežene cilje pomembne za razvoj stroke (do 5 konkretnih ciljev):
 Sodelovanje med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in muzeji
 Sodelovanje med različnimi muzeji, NVO in drugimi sorodnimi institucijami
 Prenos znanja in izkušenj med kolegi
 Priprava klasifikacije znanstvene in tehniške dediščine
 Prenos dobrih praks
Izvedeni so bili še številni drugi programi, ki niso bili uvrščeni v financiranje Ministrstva za kulturo, zato
je za njihovo izvedbo sredstva zagotovila Skupnost muzejev Slovenije

naslov realizirane
enote

naslov
predavanja/srečanja

predavatelj
(ime in priimek)

kraj in termin

število
udelež
encev
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Nacionalni
strokovni posvet
kulturnoumetnostne vzgoje
na področju
kulturne dediščine

Skupaj do znanja

Drugi kongres
slovenskih
muzealcev

Hiperpovezani muzeji:
novi pristopi, novi
obiskovalci

Strokovno srečanje
sekcije za tehniško
dediščino
Delovni sestanek
delovne skupine
Predavanje

Klasifikacija
znanstvene in
tehniške dediščine
Sistem zajemanja
podatkov
Developing the
collections together
Slovensko-hrvaško
sodelovanje na
področju tehniške
dediščine

Mednarodno
srečanje

Prof. dr. Jadran
Lenarčič, dr. Vesna
Geršak, Janja Rebolj,
Ciril Horjak, mag. Igor
Cvetko, Nataša Gorenc,
Milena Antonić, Iztok
Premrov…
Dr. Aleksandra
Berberih-Slana, Aida
Vezić (NEMO), dr. Kaja
Širok, Alenka Černelič
Krošelj, Uroš Dokl,
Irena Porekar Kacafura,
Jana Šubic Prislan, ddr.
Verena Vidrih Perko…
Irena Marušič
Irena Marušič idr.
Teemu Ahola, Finska
Predstavniki različnih
slovenskih in hrvaških
muzejev

Ljubljana,
Cankarjev dom,
13.12.2018

175

Brežice, 20.22.9.2018

116

Park vojaške
zgodovine Pivka,
april 2018
SEM, Ljubljana,
julij 2018
Ljubljana,
1.10.2018
Rijeka, 3.10.2018

25

6
35
78

2. Sklop - Mednarodna dejavnost
Navedite dosežene cilje pomembne za razvoj stroke (do 5 konkretnih ciljev):
 Sodelovanje v prizadevanjih za vzpostavitev enotne mreže muzejev
 Sodelovanje v oblikovanju evropske politike in sodelovanje v pogajanjih s politiki na evropskem
nivoju
 Sodelovanje s kolegi iz različnih evropskih držav, navezovanje stikov, povezovanje slovenskih
muzejev s sorodnimi muzeji iz tujine
naslov
dogodka/konference
NEMO conference

kraj in termin
poteka
dogodka/konference
Valletta, 15.18.11.2019

Udeleženec
(ime in priimek)

naslov referata

Dr. Aleksandra
Berberih-Slana
(skype)

Stanje v slovenskih muzejih
in galerijah s poudarkom na
financiranju

Članstvo v mednarodnih organizacijah in njihovih telesih
mednarodna
organizacija
Network of European
Museum
Organisations

strokovno področje
muzeologija

član
(ime in priimek)
Skupnost muzejev
Slovenije

funkcija v organizaciji
Redni član z glasovalno
pravico

3. Sklop Promocijska dejavnost
3

a. Stanovske nagrade in priznanja
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Stanovska nagrada:
LETO

Ime in priimek

2018

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:

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
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drug promocijski material (navedite)
Realizacija promocijske dejavnosti društva z oceno doseženih ciljev:
Z igro do dediščine
Sekcija za izobraževanje in komuniciranje je že deseto leto zapored v Tednu otroka®, ki smo ga
letos obeležili med 1. in 7. oktobrom 2018, organizirala skupno akcijo Z IGRO DO DEDIŠČINE, ki je
združila 40 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. V okviru akcije smo slovenski muzeji in galerije pripravili različne razstave,
družinske programe in druge javne prireditve (ustvarjalnice, demonstracije, dogodke, nastope,
tekmovanja, natečaje …), namenjene otrokom in družinam. Sekcija je skupaj poskrbela za skupno
promocijo (promocijska zloženka v tiskani in elektronski obliki, obveščanje tudi v lokalnem okolju in na
socialnih omrežjih sodelujočih ustanov, spletni strani SMS-ja), kar je zagotovo prispevalo k večji
odmevnosti akcije.
Mini kulturni bazar
Udeležili smo se treh Mini kulturnih bazarjev, ki jih Ministrstvo za kulturo prireja ob vsakoletnih
srečanjih ravnateljev vrtcev osnovnih in srednjih šol (16. 10. 2018; 6. 11. 2018 in 20. 11.2018) v
Portorožu. Vzgojiteljem in učiteljem smo predstavljali naše pedagoške programe, ki so objavljeni na
spletni strani (naslov spletne strani pa je natisnjen na letakih in ravnilcih).
Kulturni bazar
Člani Skupnosti muzejev Slovenije so se letos že desetič udeležili desetega Kulturnega bazarja, ki je
bil 5. aprila 2018 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Programski odbor je zastavil drugačno zasnovo
prireditve, z več poudarka na izobraževalnih in manj promocijskih vsebinah. Sodelovali smo v
promocijskem delu, v izobraževalnem pa smo izvedli tri okrogle mize (Kaj je kulturna dediščina?,
Sodobna umetnost in dediščina ter Ribarimo trajnostno), tri delavnice ter tri sklope predstavitev, na
katerih smo uporabnike seznanili z našo ponudbo, ponudili pa smo tudi muzejske degustacije.
18. strokovno srečanje konservatorjev – restavratorjev Slovenije
15. maja 2018 je v organizaciji Skupnosti muzejev Slovenije, Društva restavratorjev Slovenije in
Narodne galerije potekalo 18. strokovno srečanje konservatorjev-restavratorjev.
Sodelujoči iz Slovenije in širše regije so predstavili svoje delo s plakati, kratkimi filmi in predavanji..
S spremljevalno razstavo, na kateri so bili predstavljeni plakati najnovejših konservatorskorestavratorskih projektov smo želeli stroko približati tudi širši javnosti. Plakati so bili na ogled
brezplačno do 22.5.2018.
S finančno podporo Ministrstva za kulturo in sponzorskimi sredstvi je izšla tudi publikacija Konservatorrestavrator, v kateri je zbranih 79 povzetkov. Poleg slovenskih udeležencev so na srečanju svoje
projekte predstavljali tudi kolegi iz Hrvaške, Srbije, Madžarske, Portugalske in Italije kar je tudi eden
izmed razlogov, da publikacijo že tretje leto spremljajo angleški izvlečki.
Strokovno srečanje so v popoldanskem delu spremljala tudi številna predavanja, ki so bila zelo dobro
obiskana. Plenarna predavanja so bila tokrat posvečena estetski prezentaciji predmetov kulturne
dediščine. Sledila so še krajše predstavitve nekaterih na plakatih predstavljenih projektov .
Na srečanje je prišlo okoli 170 ljudi, v naslednjih dneh pa so si posamezniki še dodatno ogledovali
razstavo plakatov.
Poletna muzejska noč
Poletna muzejska noč je letos potekala 16. junija 2018. Sodelovalo je 59 krajev po Sloveniji, 71
ustanov, ki so vključile 119 razstavišč po Sloveniji. Muzeji in galerije so skupno organizirali 392
dogodkov. Skupno število obiskovalcev prireditev: 39.572. Poletno muzejsko noč je koordinirala
skupina: Simona Tripkovič, Marjeta Hren in Aleksandra Berberih-Slana.
Cilji: promocija muzejev, galerij kot varuhov kulturne dediščine ter drugih varuhov kulturne dediščine.
Promocija kulturne dediščine. Izobraževanje, promocija, izmenjava izkušenj in mnenj. Ozaveščanje
prebivalstva.
Vsi cilji so bili doseženi: promocija muzejev, muzejske dejavnosti in kulturne dediščine, izmenjava
dobrih praks in izkušenj, izobraževanje strokovnjakov, spodbujanje kreativnosti, spodbujanje
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partnerstev, prepoznavnost programov muzejev, spodbujanje sodelovanja in povezovanja itd.
Datum zadnje posodobitve spletne strani: 1.12.2018
Urednik spletne strani: dr. Aleksandra Berberih-Slana, Staša Tome
Letni strošek urejanja spletne strani: 100 EUR

4. Izdajanje strokovnih publikacij s področja kulturne dediščine
LETO

Avtor in naslov publikacije

naklada

2018

Različni avtorji, Priročnik – Muzejska
konservatorska in restavratorska
dejavnost

30
tiskanih,
brezplač
no na
spletu
Brezpla
čno na
internet
u, kmalu
gre še v
tisk

Sosič,
Orehovec,
Priročnik
za
dokumentaciji – napotki za delo v
muzejih in galerijah

število
naročnikov

stroški
izdaje
2.118,76

izhaja
od leta
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;
Izvedba izobraževalnih vsebin – vsi cilji so bili doseženi, stroški so bili maksimalno znižani,
številne programe smo financirali pretežno iz lastnih sredstev, nekatere pa izključno iz
lastnih sredstev. Glede na kriterije uspešnosti, bi izvedbi dali odlično oceno, saj smo
presegli načrt za leto 2018.
Mednarodna dejavnost – Skupnost muzejev Slovenije je aktivno sodelovala v dejavnostih
Network of European Museum Organisations. Na letni konferenci (zbor rednih članov) je bil
s pomočjo skype vsem sodelujočim predstavljen prispevek o stanju v slovenskih muzejih in
galerijah. Glede na kriterije uspešnosti bi svoje delovanje na tem področju ocenili z oceno
dobro, saj je bil izveden v skladu s pričakovanji in načrtom za leto 2018.
Promocijska dejavnost – vsi cilji so bili doseženi, izvedene so bile tudi številne druge
promocijske prireditve in akcije. Za številne je Skupnost muzejev Slovenije samostojno
zagotovila sredstva za promocijo muzejev in galerij, katerih ustanovitelji so država, lokalna
skupnost ali druge pravne osebe. Na tem področju bi svoje delo ocenili z oceno odlično, saj
smo presegli načrte za leto 2018 in zagotovili dobro promocijo dejavnosti muzejev in galerij.
Izdajanje publikacij – cilji so doseženi. Priročnik za konservatorje in restavratorje je
natisnjen in objavljen na spletni strani, kjer je brezplačno dostopen vsem, ki se ukvarjajo s
tem, ali se pripravljajo na strokovni izpit, oziroma delajo z zbirkami. V končni fazi je tudi
Priročnik za dokumentacijo, za katerega priprave potekajo v več fazah, glede na
financiranje projekta. Naše delo na tem področju bi ocenili z oceno dobro, saj smo program
izvedli v skladu s pričakovanji in načrtom za leto 2018.

2. Pojasnila za sklope, kjer zastavljene enote ali cilji niso bili realizirani oz. doseženi in
zakaj niso bili doseženi.
Vsi cilji so bili doseženi.
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Priloga:
Vrsta podatka
Število zaposlenih v NVO, izvajalkah javnega kulturnega
programa

Število stalnih sodelavcev v NVO, izvajalkah javnega
kulturnega programa

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

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

Število obiskovalcev (število posameznih IP-jev)
Število klikov (page views)

Datum:
30.1.2019

vsi skupaj
nedoločen čas
določen čas
mladih do 29 leta
mladih do 35 leta
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
vsi skupaj
s statusom
samozaposlenega v kulturi
s statusom
samozaposlenega v kulturi s
pravico do plačila prispevkov

Število
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
€
0
€
0
€
programov
projektov
Invalidi (z evropsko kartico
za invalide)
otrok in mladine
tretje življenjsko obdobje
na portalu NVO
na portalu NVO

845
2.259

Podpis skrbnika pogodbe in žig:
dr. Aleksandra Berberih-Slana
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