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ZAKLJUČNO FINANČNO IN VSEBINSKO POROČILO ZA LETO 2019 
 
Javni poziv za izbor izvajalcev javnih kulturnih programov na področjih kulturne dediščine, 
arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti, ki jih bo v letih 2019-2020 sofinancirala Republika 
Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (programski poziv JP- KAM 2019-2020) 
 
 
Kulturna dediščina 
 

I. Podatki izvajalca 
 
 
Polni naziv izvajalca: SKUPNOST MUZEJEV SLOVENIJE 

Naslov (sedež): Prešernova 20, 1000 Ljubljana 

Številka pogodbe o financiranju in izvedbi 
kulturnega programa v obdobju 2019-2020 

3340-19-115006 

Predsednik NVO/društva Dr. Aleksandra Berberih-Slana 

Podpredsednik NVO/društva oz. pooblaščen 
namestnik 

Dr. Barbara Ravnik, Alenka Černelič Krošelj 

Računovodstvo Ivanka Černelič Jurečič 

Število članov NVO/društva – stroka (fizične osebe) / 

Število članov NVO/društva – stroka (pravne osebe) 74 

Število članov društva - ljubitelji / 

Višina članarine – stroka (fizične osebe) / 

Višina članarine – stroka (pravne osebe) .          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       

Višina članarine - ljubitelji / 

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

Telefon, mobilni telefon: 040 163 646 

Elektronski naslov: skupnost.muzejev@gmail.com 

Odgovorna oseba in funkcija Dr. Aleksandra Berberih-Slana 

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 2019 

Načrtovano                 Odobreno                Porabljeno 

Sredstva MK  17.900  EUR              9.500,00  EUR          9.500,00  EUR 
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Sredstva JAK        EUR                     EUR                     EUR 

Sredstva drugih ministrstev        EUR                     EUR                     EUR 

Sredstva lokalnih skupnosti        EUR                     EUR                     EUR 

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

36.936 EUR              36.906,00  EUR   13.730,55  EUR 

Skupaj 54.836  EUR              46.406,00  EUR  23.230,55  EUR 

 
 
 

a) Odhodki za vse programske enote skupaj 2019 Načrtovano                   Porabljeno 

Stroški dela organizatorja (plačila po pogodbah) 800,00  EUR                      EUR 

Stroški dela zunanjih izvajalcev (plačila po pogodbah) 5.300,00  EUR                   EUR 

Avtorski honorarji 10.181,00  EUR    10.913,24  EUR 

Potni stroški (stroški prevoza, dnevnice, nočitve) 19.850,00  EUR      3.045,43  EUR 

Stroški uporabe/najema prostora 500,00  EUR                      EUR 

Kotizacije        EUR                         EUR 

Plačilo mednarodnih članarin 250,00  EUR               250,00  EUR 

Stroški materiala 2.700,00  EUR         3.501,40  EUR 

Stroški izdelave/urejanja spletne strani 150,00  EUR                       EUR 

Stroški/izplačilo stanovske nagrade        EUR                         EUR 

Stroški tiska 5.325,00  EUR          4.602,74  EUR 

Avtorske pravice        EUR                         EUR 

Skupaj 45.056,00  EUR     22.312,81  EUR 

 

b) Posredni stroški:  

Stroški pisarniškega materiala        EUR                         EUR 

Stroški računovodskih storitev 1.270,00  EUR             914,97  EUR 

Študentski servis        EUR                         EUR 

Stroški uporabe/najema prostora za delovanje         EUR                         EUR 

Stroški promocije 80,00   EUR                         EUR 

Poštnine        EUR                     2,77  EUR 

Skupaj 1.350,00  EUR             917,74  EUR 

 

Skupaj a) in b) 46.406,00  EUR      23.230,55  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  
 
 

III. Zaključno vsebinsko poročilo za obdobje 2019 
 

 

 
Število izvedenih programskih enot znotraj sklopov javnega kulturnega progama  
2019 
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LETO 

SKLOPI 
 

Izvedba 
izobraževalnih 

vsebin 

Mednarodna 
dejavnost 

Promocijska 
dejavnost 

Izdajanje 
strokovnih 
publikacij 
kulturne 
dediščine 

 
SKUPAJ 

2019 12 2 3 1 18 
 
 
 

 
Odmevnost izvedenega programa v javnosti 
 

 Število obiskovalcev/udeležencev programa Število izvajalcev programa (npr. 
predavatelji) 

 
leto 

 
evidentirano 

 
ocenjeno 

 
evidentirano 

 

2019 35.049 37.000 21 
Število obiskovalcev spletne strani: 
6.500 

Navedite tri najbolj strokovno odmevne programske vsebine (naslove enot in sklopa) v javnosti: 

 Muzeji brez meja 

 Več ljudi več ve 

 Dokumentacija kulturne dediščine 

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

 Poletna muzejska noč, Promocija,  

 Z igro do dediščine, Promocija 

 Muzeji brez meja, Izvedba izobraževalnih vsebin, 251 

 
 

 
Bistveni vsebinski poudarki realizacije pogodbenih obveznosti po sklopih v letu 2019 
 

1. Sklop - izvedba izobraževalnih vsebin 

Navedite dosežene cilje pomembne za razvoj stroke (do 3 konkretni cilji): 

 Mednarodno povezovanje in prenos znanja 

 Oblikovanje strategije in zbiralne politike tehniške dediščine 
 

 

naslov realizirane 
enote  

naslov 
predavanja/srečanja 

predavatelj  
(ime in priimek) 

kraj in termin število 
udelež
encev 

Strokovno 
izobraževanje na 
področju muzejske 
pedagogike, 
interpretacije, 
komuniciranja in 
marketinga 

Več ljudi več ve – 
Dostopnost za 
starejše v slovenskih 
muzejih in galerijah 

 

dr. Staša Tome in dr. 
Borut Rovšnik 

Vrhnika, 4.2.2019 35 

Strokovno 
izobraževanje na 
področju muzejske 
pedagogike, 
interpretacije, 
komuniciranja in 
marketinga 

Več ljudi več ve – 
Vloga muzejskega 
delavca pri izkustvu in 
interpretaciji 
umetniškega dela ali 
muzejskega predmeta 

Dr. Diane Gruber, 
Arizona State 
University, Phoenix 
Arizona 

Ljubljana, 3.6.2019 41 

Strokovno Kako izboljšati obisk Simona Resman, Anja Murska Sobota 35 
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izobraževanje na 
področju muzejske 
pedagogike, 
interpretacije, 
komuniciranja in 
marketinga 

starejših obiskovalcev 
v muzejih in galerijah 

Frkovič Tršan, doc.dr. 
Rajka Bračun, Janja 
Rebolj, Karla Kofol, dr. 
Staša Tome, Društvo 
Taka Tuka 

12.-13.9.2019 

Strokovno 
izobraževanje na 
področju muzejske 
pedagogike, 
interpretacije, 
komuniciranja in 
marketinga 

Študijsko srečanje s 
predstavniki kulturnih 
in muzejskih institucij 
na Madžarskem 

Člani sekcije za 
izobraževanje in 
komunikacijo, 
predstavniki madžarskih 
kulturnih in muzejskih 
institucij 

Murska Sobota 
13.9.2019 

25 

Strokovno 
izobraževanje na 
področju muzejske 
pedagogike, 
interpretacije, 
komuniciranja in 
marketinga 

Kamišibaj gledališče v 
muzejski pedagoški 
praksi 

Gledališče Zapik 4.11.2019 16 

Tehniška dediščina 
za prihodnost 

Sodobni vidiki 
muzejskega dela 

Claude Faubert Ljubljana, 3.6.2019 12 

Tehniška dediščina 
za prihodnost 

Oblikovanje strategije 
zbiralne politike in 
dostopnejše zbirke 

Claude Faubert Idrija, 4.6.2019 20 

Muzejska 
dokumentacija in 
širše področje dela 
z muzejskimi 
zbirkami 

Dokumentacija 
kulturne dediščine od 
inventarizacije do 
komunikacije v 
spletnem okolju 

Dr. Goran Zlodi, 
Filozofska fakulteta 
Univerze v Zagrebu, 
Hrvaška 

1.3.2019, Ljubljana 
Moderna galerija - 
MSUM 

53 

Muzejska 
dokumentacija in 
širše področje dela 
z muzejskimi 
zbirkami 

Seminar o notranjih 
pravilih za zajem in 
hrambo 
dokumentarnega in 
arhivskega gradiva v 
digitalni obliki 

Dr. Jože Škofljanec, 
Arhiv RS 

9.4.2019, Ljubljana 
Moderna galerija - 
MSUM 

38 

Muzejska 
dokumentacija in 
širše področje dela 
z muzejskimi 
zbirkami 

Strokovno predavanje 
Konservatorsko-
restavratorski 
postopki na slikah in 
ogled 
restavratorskega 
centra ZVKDS 

Doc.dr. Barbka Gosar 
Hirci 

27.9.2019, 
Ljubljana 

6 

Muzejska 
dokumentacija in 
širše področje dela 
z muzejskimi 
zbirkami 

Redno srečanje 
članov sekcije za 
dokumentacijo 

Člani sekcije 18.6.2019, 
Ljubljana 

17 

Muzeji brez meja 
 

Spoznajte svoje 
obiskovalce; 
Vrhunska izkušnja 
obiskovalcev; 
Interpretacija s 
predmeti; 
Pripovedovanje in 
zgodbe v muzeju; 
Boljša muzejska 
interpretacija! 

Jodi Larson, Hannah 
Kellogg, Museums 
Unbound 

18.-22.2.2019 251 
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2. Sklop - Mednarodna dejavnost  

Navedite dosežene cilje pomembne za razvoj stroke (do 3 konkretni cilji): 

 Mednarodno povezovanje in prenos znanja 

 Vključevanje v delovanje mednarodne organizacije NEMO (članstvo v Upravnem odbora) 
 
 
 
 

naslov 
dogodka/konference 

kraj in termin 
poteka 
dogodka/konference 

Udeleženec  
(ime in priimek) 

naslov referata 

NEMO; Museums 
2030 – How 
museums can help 
build a sustainable 
future 

Tartu, Estonija 

7. – 10. 11. 2019 

Dr. Aleksandra 
Berberih-Slana 

Museum with an Attitude 

Strokovno 
sodelovanje Češka 

Češka – Center za 
konserviranje Brno; 
Tehniški muzej Brno; 
Mestni muzej Brno; 
Mestni muzej Praga, 
Narodna galerija 

Člani 
Konservatorsko-
restavratorske sekcije 

Spoznavanje restavratorsko-
konservatorskih postopkov in 
prenos znanja 

    

    

 
 

Članstvo v mednarodnih organizacijah in njihovih telesih 
 

mednarodna 
organizacija 

strokovno področje član 
(ime in priimek) 

funkcija v organizaciji 

NEMO muzeologija Dr. Aleksandra 
Berberih-Slana 

Članica Upravnega odbora 

    

 
 

3. Sklop Promocijska dejavnost 

 
3 a. Stanovske nagrade in priznanja  

Stanovska nagrada:       
 

LETO  Ime in priimek 
 

2019 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 

       



 

 6/8 

 
 

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 
 

 drug promocijski material (navedite) letaki 
 

Realizacija  promocijske dejavnosti društva z oceno doseženih ciljev: 
Kulturni bazar, Ljubljana, 4.4.2019 
Doseženi cilji: promocija muzejev in galerij, promocija kulturne dediščine, promocija izobraževalnih 
programov slovenskih muzejev in galerij. 
SMS je na stojnici ponujala promocijsko gradivo in informacije, hkrati pa smo organizirali muzejske 
degustacije. V skupnih delih programa so aktivno sodelovali dr. Aleksandra Berberih-Slana 
(Ustvarjalnost mladih), dr. Staša Tome (Gozd skozi umetnost in kulturo).Po končanem bazarju je bila 
izvedena evalvacija, ki je bila posredovana Programskemu odboru Kulturnega bazarja. Odzivi so bili 
zelo dobri.  
 
Poletna muzejska noč, Slovenija, 15.6.2019 
Doseženi cilji: promocija muzejev in galerij, promocija kulturne dediščine.  
Poletna muzejska noč 2019 je bila že sedemnajsta po vrsti. Potekala je pod okriljem SMS, 
koordinacijo je prevzel Muzej narodne osvoboditve Maribor. Na PMN je sodelovalo 85 institucij, 132 
prizorišč, organiziranih pa je bilo 375 posebnih dogodkov. Poletno muzejsko noč je obiskalo 34.500 
obiskovalcev.  
 
Z igro do dediščine, Slovenija, 7.-13-10.2019 
Doseženi cilji: promocija kulturne dediščine, promocija muzejev in galerij, promocija varovanja 
dediščine.  
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V promocijsko akcijo se je vključilo 37 muzejev in galerij iz 24. krajev po Sloveniji. Pripravili in izvedli 
so 63 različnih prireditev za otroke in družine. Vsi dogodki so bili brezplačni. Prireditve smo promovirali 
tudi z zloženko.  
 

Datum zadnje posodobitve spletne strani: 20.1.2020 

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 

2019  Različni avtorji, Priročnik Muzejska 
konservatorska in restavratorska 
dejavnost 

splet 150 2.676,82 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. 
Mednarodno sodelovanje – vsi cilji so bili doseženi, hkrati je SMS dobila članico Upravnega 
odbora v Network of European Museum Organisations (NEMO). 
Promocija – vsi cilji so bili doseženi.  
Izdaja strokovnih publikacij – cilj je bil dosežen. Čeprav je MK odobrilo tudi izdajo priročnika 
Delo v muzejih, s financiranjem tega ni omogočilo, zato smo ga v usklajenem programu tudi 
izbrisali.  

 
 
 

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

Vsi cilji so bili doseženi.  
 

 
 
Priloga: 
 

Vrsta podatka Število  

Število zaposlenih v NVO, izvajalkah javnega kulturnega 
programa 

vsi skupaj 0 
nedoločen čas 0 
določen čas 0 
mladih do 29 leta 0 
mladih do 35 leta 0 

Število stalnih sodelavcev v NVO, izvajalkah javnega 
kulturnega programa 

vsi skupaj 12 
s statusom  
samozaposlenega v kulturi 

0 

s statusom  
samozaposlenega v kulturi s 
pravico do plačila prispevkov 

0 

mladih do 29 leta 0 
mladih do 35 leta 1 

Število občasnih honorarnih zunanjih sodelavcev v vsi skupaj 0 
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nevladnih organizacijah, vezanih na izvedbo 
posameznih projektov 

s statusom  
samozaposlenega v kulturi 

0 

s statusom  
samozaposlenega v kulturi s 
pravico do plačila prispevkov 

0 

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

 
 
     € 

0 

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

 
     € 

0 

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

 
 
     € 

0 

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: 
                                                                            dr. Aleksandra Berberih-Slana 


