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PROGRAMSKE USMERITVE IN 

PREDVIDENI OBSEG PROGRAMA 

 

 
1. PODATKI O JAVNEM ZAVODU, PREDNOSTNE NALOGE IN VIZIJA 

 
USTANOVITVENI AKT IN LOKACIJE MUZEJA   

Muzej novejše zgodovine Slovenije (v nadaljevanju MNZS) je javni zavod, ustanovljen s sklepom 

Vlade RS (Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije (Uradni list RS 

60/03 in 8/09), v nadaljevanju Sklep). V razvid muzejev je vpisan na podlagi 87. in 140. člena 

Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 

111/13 IN 32/16). 

Zavod upravlja z nepremičninami in opremo, ki je bila kot del javne kulturne infrastrukture 

dodeljena zavodu v upravljanje za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, in sicer: 

– parc. št. 1359/2 stavba, v vl. št. 1989, k. o. Spodnja Šiška (šifra 1740); 

– parc. št. 1356 dvorišče, parc. št. 1357 poslovna stavba (št. stavbe 1742 na naslovu Ljubljana, 

mailto:uprava@muzej-nz.si
http://www.muzej-nz.si/
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Celovška cesta 23), parc. št. 1358 dvorišče, travnik, parc. št. 1359/1 park, parc. št. 1359/3 

dvorišče, vse v vl. št. 1565, k. o. Spodnja Šiška (šifra 1740); 

– parc. št. 4215/2 dvorišče (št. stavbe 434), parc. št. 4215/3 poslovna stavba (št. stavbe 434), vse 

v vl. št. 601, k. o. Radohova vas (šifra 2502). Zavod upravlja tudi z vso opremo, ki je v prostorih iz 

prejšnjega odstavka, in inventariziranimi muzejskimi predmeti. 

 
Cekinov grad v Ljubljani je bil leta 2002 razglašen za kulturni spomenik državnega pomena (Odlok 

o razglasitvi Cekinovega gradu v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena – Uradni list 

RS, št. 20/2002). Dislocirana enota muzeja (DE) Brestanica je na gradu Rajhenburg, ki je v lasti 

Občine Krško, enoto upravlja javni zavod Kulturni dom Krško. 

Od decembra 2016 je stavba št. 434 (objekt št. 6) v okviru Parka vojaške zgodovine Pivka 

obnovljena. Stavba je namenjena depojski hrambi zbirk iz državnih muzejev MNZS, Tehniškega 

muzeja in Narodnega muzeja Slovenije. 

 
 

POSLANSTVO 

Muzej novejše zgodovine Slovenije je javni zavod, ustanovljen za uresničevanje nalog zbiranja, 

ohranjanja, dokumentiranja, preučevanja, interpretacije, upravljanja in razstavljanja premične in 

nesnovne kulturne dediščine s področja zgodovine slovenskega etničnega prostora in diaspore 

od začetka 20. stoletja. 

 
Svoje poslanstvo utemeljuje na zbirkah gradiva iz I. in II. svetovne vojne, gradiva iz obdobja med 

obema vojnama, gradiva iz obdobja socializma in obdobja nastajanja nove države. Zbirke 

združujejo muzejske predmete, arhivsko in knjižnično gradivo, avdiovizualno gradivo, likovna dela 

ter fotografije. Svoje zbirke muzej dopolnjuje na podlagi zbiralne politike. 

 
 

ORGANI JAVNEGA ZAVODA (DIREKTOR, SVET JAVNEGA ZAVODA, STROKOVNI SVET) 

Muzej vodi dr. Kaja Širok, univ. dipl. zgodovinarka in italijanistka. 

Funkcijo direktorice MNZS je nastopila 1. 2. 2011, nov mandat vodenja zavoda je prevzela 1. 2. 

2016. Kaja Širok je vpeta v znanstveno in raziskovalno delo na področju zgodovinopisja, redno 

objavlja članke v slovenskih in mednarodnih publikacijah. Strokovno deluje na področju premične 

kulturne dediščine, s posebnim poudarkom na interpretacijah dediščine XX. stoletja. 

 
V MNZS delujeta dva kustodiata. Kustodiat za hrambo fotografskega materiala – Fototeka, ki jo 

vodi Ivo Vraničar, ter kustodiat za hrambo zbirk materialnega gradiva, ki ga vodi mag. Marko 

Štepec. Dislocirano enoto Brestanica vodi Irena Fürst. Z ozirom na Zakon za uravnoteženje javnih 

financ (ZUJIF) direktorica za obdobje 2011–2016 ni imenovala pomočnika direktorja. 

 
V mandatnem obdobju 2016–2021 direktorica ocenjuje, da bi bilo imenovanje pomočnika 

direktorja nujno, saj je se je muzejsko delo razširilo in povečalo. Delovno mesto pomočnika 

direktorja zavoda je opredeljeno v 13. členu Sklepa, ki določa, da ima zavod lahko pomočnika 

direktorja in da je ta imenovan mandatno, glede na čas trajanja mandata direktorja zavoda. 
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Organa, ki spremljata in nadzorujeta delovanje MNZS, sta Strokovni svet in Svet muzeja. 

 
Strokovni svet muzeja se je konstituiral 16. 9. 2016, sestavljajo ga dr. Bojan Balkovec, mag. Alenka 

Domjan, Irena Ribič (predsednica), mag. Mateja Tominšek Perovšek, dr. Blaž Vurnik (namestnik 

predsednice) in dr. Marko Zajc. Na mesto mag. Tominšek Perovšek, ki je junija 2017 prekinila 

delovno razmerje v MNZS, je bila oktobra 2017 za nadomestno članico imenovana Monika 

Močnik. 

 
Svet Muzeja MNZS se je konstituiral dne 30. 1. 2018. Člani Sveta so dr. Oto Luthar, predsednik 

sveta; mag. Tanja Semič, namestnica predsednika sveta; dr. Karla Oder, dr. Metoda Kemperl in 

Katarina Jurjavčič, notranja članica. 

 
 

JAVNA SLUŽBA 

Temelji javne službe MNZS so evidentiranje, zbiranje, preučevanje, varovanje, dokumentiranje, 

hramba, raziskovanje, interpretiranje, predstavljanje, publiciranje ter razstavljanje kulturne 

dediščine XX. stoletja. Konkretni vsebinski poudarki izvajanja javne službe v okviru strategije 

razvoja zavoda so skladni z aktom o ustanovitvi (poslanstvo) in Zakonom o varstvu kulturne 

dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16): 

 Kontinuirano strokovno delo na zbirkah in dopolnjevanje nacionalnih zbirk glede na 

izkazana strokovna vedenja ter potrebe zbirke; 

 Inventarizacija nacionalne dediščine ter večplastna interpretacija hranjenega gradiva; 

 Digitalizacija inventariziranega gradiva, njegova valorizacija; 

 Širša dostopnost do dediščine ali informacij o njej vsakomur, zlasti mladim, starejšim in 

vsem ranljivim skupinam; 

 Predstavljanje dediščine javnosti in razvijanje večplastnih interpretacij ter vedenj o 

hranjeni dediščini XX. stoletja; 

 Ohranjanje kulturne raznolikosti s spoštovanjem bogastva različne dediščine ob 

upoštevanju mednarodno uveljavljenih standardov preučevanja hranjenega gradiva. 

 
Strategija za petletno obdobje 2018–2022 nadaljuje začrtano pot sprejete Strategije 2012– 20171 

zavoda, posega v reševanje že nakazanih odprtih težav muzeja in jo dopolnjuje v spodnjih 

vsebinskih sklopih. Prejšnje strategije so poudarjale prepoznavnost muzeja in postavljanje 

tematsko zanimivih razstav, ki temeljijo na strokovnem delu in inovativnem prikazovanju gradiva. 

 
Pri kakovostno in strokovno podprti izvedbi javne službe poudarjamo že utečena sodelovanja in 

povezovanja z nacionalnimi in mednarodnimi inštitucijami, nevladnimi zavodi, društvi ter s 

posamezniki, ki delujejo na področju dediščine XX. stoletja. Na nacionalni ravni redno sodelujemo 

z/s: 

 Muzeji in pokrajinskimi arhivi s sedežem v Republiki Sloveniji; 

 

1 http://www.muzej-nz.si/upload/custom/files/strategija.pdf 

http://www.muzej-nz.si/upload/custom/%EF%AC%81les/strategija.pdf
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 Inštitutom za novejšo zgodovino (INZ); 

 Arhivom Republike Slovenije (ARS); 

 Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC 

SAZU), Inštitutom Milka Kosa ter Inštitutom za kulturne in spominske študije na ZRC SAZU; 

 Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani (FF UL), z Oddelkom za zgodovino Filozofske 

fakultete, Oddelkom za arheologijo, Oddelkom za sociologijo /…/. 

 
Na mednarodni ravni smo v okviru evropskih projektov ter vzpostavljenih sodelovanj povezani z 

muzeji, ki se povezujejo po enaki zbiralni politiki, tematskih razstavah ter dopolnjenih raziskavah 

na področju interpretacije dediščine XX. stoletja. 

 
Tudi v naslednjem petletnem obdobju sledimo zastavljenim ciljem. Prednostne naloge in cilji so: 

1. Prepoznavnost muzeja v nacionalnem in mednarodnem okolju, in sicer kot (e-) 

inštitucija, ki soustvarja družbeno okolje in je akter družbene arene v najširšem smislu. 

Muzej nima zgolj edukativne vloge, ampak svoje uporabnike vabi k odkrivanju in 

soustvarjanju novih vsebin v samem muzeju, do nacionalnega bogastva pa lahko 

dostopajo tudi po spletu. 

2. Mednarodno sodelovanje: ohraniti je treba pridobljene mednarodne stike ter jih 

dopolniti z uspešno pridobljenimi novimi razpisi. S ciljem sooblikovanja 

medgeneracijskega povezovanja je treba preko razpisov v muzejsko delo vključiti mlajšo 

in starejšo populacijo. 

3. Razvoj participativnega muzeja, ki temelji na medgeneracijski povezanosti in 

medkulturnem sožitju. Obiskovalcem prijazen in dostopen muzej, ki strokovno delovanje 

prepleta z družbeno odgovornostjo in nosi sporočilo strpnosti in spoštovanja človekovih 

pravic. 

4. Večja digitalna dostopnost zbirk po spletnih orodjih, družbenih omrežjih in mobilnih 

aplikacijah. Digitalizirane muzealije bodo na voljo za ogled na spletu (360 stopinj), gradivo 

popularizirano na družbenih omrežjih, informacije pa dostopnejše po mobilnih 

aplikacijah. V tematskih publikacijah, v katerih bodo nacionalni zakladi MNZS strokovno 

popisani in predstavljeni publiki, bo izšla serija monografij. 

5. Rešitev depojske problematike in ureditev depojev v Pivki. Nov depojski prostor 

omogoča boljše razmere za delo in preučevanje gradiva. Poleg odprtih depojev si bodo 

obiskovalci lahko ogledali tudi razstave MNZS, se udeleževali pedagoških delavnic in 

drugih programov. Z namenom javne prepoznavnosti zbirk se bodo že obstoječe uredile, 

popisalo in pregledalo se bo gradivo, zbirke se bodo načrtno dopolnjevale, gradivo se bo 

digitaliziralo in publiciralo. 

6. Dopolnjevanje stalne razstave in njena mednarodna promocija. Priprava nove 

postavitve. 

7. Vseživljenjski muzej. Oblikovati je treba programe za različne ciljne skupine, s posebnim 

poudarkom na ranljivih skupinah. Muzej uspešno pripravlja pedagoške programe za vse 

starostne skupine in dodaja nove programe za družine, starejše prebivalce, mladostnike 

in tuje obiskovalce. 
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8. Ponuditi atraktivne tematske občasne razstave in oblikovanje družbeno odprtega 

prostora. Letne občasne razstave in manjše razstave v preddverju muzeja so utečena 

stalnica. Obenem je, z namenom predstavljanja naše dediščine v tujini, treba razmišljati o 

večji mobilnosti razstav ter povečanem številu sodelovanj in gostovanj. Ta sklop bo 

realiziran v okviru oblikovanja mreže muzejev, ki jih povezujejo enaka zbiralna politika 

in zgodovinska izhodišča nastanka. 

9. Razvoj oddelkov in muzejskih služb ter ureditev delovnih prostorov ter delovnih razmer, 

ki so prijazni delavcem ter omogočajo izvajanje dela ter preventiv, ki smo jih potrdili v 

načrtu za promocijo zdravja na delovnem mestu. 

 
Investicijsko vzdrževanje ostaja odprta točka strateškega načrta, saj je matična stavba muzeja v 

denacionalizacijskem postopku. Največja težava ostaja sanacija muzejskega stolpa, kjer ob 

hudem deževju namaka celotno območje stolpa in povzroča nemalo finančnih posledic pri 

vzdrževanju hiše. Objekt depoja v PVZP je v času priprave in potrjevanja strateškega načrta v 

bančni garanciji, a se že pojavljajo gradbene napake, ki bodo morale biti čimprej sanirane. 

Predvideva se unovčitev bančne garancije za obnovo objekta s strani investitorja, o čemer se bo 

razpravljalo v letu 2018. 

 
 

VIZIJA: 

1. Strokovno in mednarodno prepoznaven muzej, v katerega se obiskovalci radi vračajo. 

2. Učeči javni zavod, ki spodbuja nova vedenja o XX. stoletju in jih javnosti tudi 

predstavlja. 

3. Evropska mreža odličnosti, ki temelji na evropskih projektih, mednarodnem 

povezovanju in znanstvenoraziskovalnem sodelovanju v širšem prostoru. 

4. Čim širša dostopnost muzejskih zbirk in hramb javnosti. Dostopnost fizičnega gradiva 

na vpogled ter digitalnega za nadaljnja preučevanja, razstave, publikacije. 
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2. ZBIRALNA POLITIKA, TRAJNOSTNI RAZVOJ ZBIRK IN GRADIVA 

 
STANJE IN OBSEG ZBIRK MNZS 

 
Inventarizacija Kustodiat 

• 31. 12. 2013 28.389 predmetov (predmeti in likovna zbirka skupaj) 

• 31. 12. 2014    30.964 

• 31. 12. 2015    34.284 

• 31. 12. 2016    35.131 

• 31. 12. 2017 (na dan 15. 11. 2017) 46.9572 

Ocena inventariziranih predmetov leta 2022: 52.462 

 
Inventarizacija Fototeka 

• 31. 12. 2013     1.644.122 

• 31. 12. 2014     1.696.950 

• 31. 12. 2015     1.743.952 

• 31. 12. 2016     1.790.869 

• 31. 12. 2017 (na dan 15. 11. 2017) 1.829.279 

Ocena inventariziranih fotografij leta 2022: 2.005.0003 

 

 
ZBIRALNA POLITIKA 

Muzej novejše zgodovine Slovenije zgodovine na temelju poslanstva ohranja, proučuje in 

komunicira materialno in nesnovno dediščino s področja zgodovine slovenskega prostora od 

začetka 20. stoletja. Svoje poslanstvo utemeljuje na zbirkah gradiva iz I. in II. svetovne vojne, 

gradiva iz obdobja med obema vojnama in gradiva iz obdobij socializma in nastajanja nove države. 

Zbirke združujejo muzejske predmete, arhivsko in knjižnično gradivo, likovna dela ter fotografije; 

vse omenjeno gradivo muzej dopolnjuje na podlagi svoje zbiralne politike. 

 
 

HISTORIAT MUZEJSKIH ZBIRK MNZS 

Začetki zbiranja muzejskih predmetov in ustvarjanja muzejskih zbirk segajo že v obdobje druge 

svetovne vojne, zlasti pod okriljem partizanskega Znanstvenega inštituta (1944). Muzejske zbirke 

so bile prvotno povezane predvsem z vojno in vojaškim gradivom, sčasoma pa so v depoje in 

pozneje tudi na razstave vse bolj prihajali tudi predmeti civilnega izvora iz vseh obdobij 20. 

stoletja. V zbiralno politiko muzeja so bile vključene prva svetovna vojna in zbirke, povezane z 

obdobjem slovenske osamosvojitve do današnjih dni. Oblikovale so se nove zbirke, ki so sledile 

trendom muzeologije in širjenja znanja. Kot obsežna in pomembna se je pokazala zbirka 

 

2 Številka za 2017 je precej višja zaradi prenosa starih inventarnih vpisov iz Excela (pomoč Semantike). 
3 Števili za leto 2022 sta realno ocenjeni glede na letno uspešnost inventarizacije, glede na kadrovske ocene do leta 

2022 (upokojitve in nove zaposlitve), prioritetno urejanje ter pregled zbirk v depojih v PVZP. 



9  

fotografskega gradiva, ki danes zajema preko 2.000.000 posnetkov. S tem je MNZS postal 

nacionalna inštitucija z največ fotografskega gradiva za 20. stoletje v Sloveniji. Danes muzej hrani 

nacionalno gradivo, pomembno za razumevanje nacionalne zgodovine XX. stoletja. Muzej ima 

trenutno 67 zabeleženih zbirk. Skrbniki in skrbnice zbirk so naslednji: 

 
A. Muzejsko gradivo 

 
KUSTODIAT 

1. Zbirka orožja 

Skrbnika: Marko Ličina, mag. Marko Štepec. Popis v celoti do 2016. 

1. Zbirka vojaške opreme 

Skrbnika: Marko Ličina in mag. Marko Štepec. Popis v celoti do 2022. 

2. Tekstilna zbirka/1: zastave in prapori 

Skrbnika: Irena Ribič in Marko Ličina. Popis v celoti do 2022. 

3. Tekstilna zbirka/2: vojaški del 

Skrbnik: Marko Ličina. Popis v celoti do 2022. 

4. Tekstilna zbirka/3: civilni del 

Skrbnica: Irena Ribič. Popis v celoti do 2022. 

5. Numizmatična zbirka 

Skrbnica: Nataša Strlič. Popis v celoti do 2021. 

6. Filatelistična zbirka 

Skrbnica: Irena Ribič. Popis v celoti do 2021. 

7. Zbirka osebnih predmetov in dokumentov (arhiv) 

Skrbnik: mag. Marko Štepec. Popis že narejen, naslednji 2018. 

8. Zbirka medalj in odlikovanj 

Skrbnica: Nataša Strlič. Popis že narejen, naslednji 2018. 

9. Zbirka značk, znakov in plaket 

Skrbnica: Irena Ribič. Popis v celoti do 2024. 

10. Likovna zbirka 

Skrbnica: Jožica Šparovec (za osnovne informacije). Popis v celoti do 2020. 

11. Zbirka razglednic 

Skrbnik: mag. Marko Štepec. Popis v celoti do 2021. 

12. Zbirke 2. svetovne vojne/1: predmeti iz taborišč in zaporov (tridimenzionalni predmeti) 

Skrbnica: dr. Monika Kokalj Kočevar. Popis v celoti narejen. 

13. Zbirke 2. svetovne vojne/2: partizanska saniteta 

Skrbnica: dr. Monika Kokalj Kočevar. Popis v celoti narejen. 

14. Zbirke 2. svetovne vojne/3: partizanske delavnice 

Skrbnik: Marko Ličina. Popis v celoti narejen. 

15. Zbirke 2. svetovne vojne/4: partizanske tehnike in tiskarne 

Skrbnik: Marko Ličina. Popis v celoti narejen. 

16. Zbirka štampiljk, žigov in klišejev 

Skrbnica: dr. Monika Kokalj Kočevar. Popis v celoti narejen. 
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17. Zbirka tiskov 2. svetovne vojne 

Skrbnica: Darja Urbanc. Popis v celoti do 2018. 

18. Zbirka zvočnih in slikovnih zapisov (objavljene izdaje – LP/CD/DVD/VHS) 

Skrbnica: Darja Urbanc. Popis v celoti do 2018. 

19. Zbirka avdiovizualnih zapisov pričevanj (ustni viri) 

Skrbniki: dr. Monika Kokalj Kočevar, Irena Uršič, Nataša Strlič, Katarina Jurjavčič. Popis v celoti do 

2018. 

20. Zbirka Predsedovanje Slovenije Svetu EU 

Skrbnica: Irena Uršič. Popis v celoti narejen, naslednji 2021. 

21. Zbirka demokratizacija in osamosvojitev Slovenije 

Skrbnica: Nataša Strlič. Popis v celoti do 2017. 

22. Zbirka dediščine Trapistov 

Skrbnica: Irena Fürst. Popis v celoti do 2020. 

23. Zbirka predmetov iz povojnih grobišč 

Skrbnica: dr. Monika Kokalj Kočevar. Popis v celoti do 2022. 

24. Zbirka plakatov, letakov, lepakov in transparentov 

Skrbnica: Katarina Jurjavčič. Popis v celoti do 2020. 

25. Kartografska zbirka 

Skrbnica: Irena Uršič. Popis v celoti do 2022. 

26. Zbirka logotipov, napisnih in reklamnih tabel 

Skrbnica: Irena Ribič. Popis v celoti do 2019. 

27. Zbirka orodja, strojev, aparatov in prevoznih sredstev 

Skrbnica: Katarina Jurjavčič. Popis v celoti do 2019. 

28. Zbirka bivalne kulture 

Skrbnica: Nataša Strlič. Popis v celoti do 2019. 

29. Zbirka računalnikov in računalniške opreme 

Skrbnik: Peter Bezek. Popis v celoti do 2022. 

 

 
FOTOTEKA 

30. Fotografska zbirka 1. svetovna vojna 

Skrbnik: mag. Marko Štepec. Popis v celoti do 2019. 

31. Fotografska zbirka nemško-italijanski fond 

Skrbnik: Marko Ličina. Popis že narejen, naslednji 2019. 

32. Fotografska zbirka plošč 

Skrbnica: Katarina Jurjavčič. Popis že narejen, naslednji 2019. 

33. Fotografska zbirka Slovenec 

Skrbnica: Katarina Jurjavčič. Popis v celoti do 2019. 

34. Fotografska zbirka 2. svetovna vojna 

Skrbnica: Katarina Jurjavčič. Popis že narejen, naslednji 2019. 

35. Fotografska zbirka Foto Slovenija 

Skrbnica: Katarina Jurjavčič. Popis že narejen, naslednji 2019. 

36. Fotografska zbirka Exportprojekt 



11  

Skrbnik: Ivo Vraničar. Popis v celoti do 2019. 

37. Fotografski fond Peter Lampič 

Skrbnik: Ivo Vraničar. Popis že narejen, naslednji 2019. 

38. Fotografski fond Edi Šelhaus 

Skrbnica: Jožica Šparovec. Popis v celoti do 2018. 

39. Fotografski fond Miloš Švabič 

Skrbnik: Ivo Vraničar. Popis že narejen, naslednji 2018. 

40. Fotografski fond Vlastja Simončič 

Skrbnica: Katarina Jurjavčič. Popis v celoti do 2019. 

41. Fotografski fond Tone Stojko 

Skrbnica: Nataša Strlič. Popis v celoti do 2018. 

42. Fotografski fond Rudolf Bruner Dvořák 

Skrbnica: Irena Uršič. Popis v celoti, naslednji 2021. 

43. Fotografski fond Marjan Ciglič 

Skrbnica: Monika Močnik. Popis v celoti do 2025. 

44. Fotografski fond Janez Bogataj 

Skrbnica: Nataša Strlič. Popis v celoti do 2018. 

45. Fotografski fond Jakob Prešern 

Skrbnica: Andreja Zupanec Bajželj. Popis v celoti do 2018. 

46. Fotografski fond Aleksander Jesenovec 

Skrbnica: Jožica Šparovec. Popis v celoti do 2018. 

47. Fotografska zbirka spominski albumi 

Skrbnica: Irena Ribič. Popis v celoti do 2019. 

48. Fotografska zbirka fotodokumentacija MNZS 

Skrbnica: Katarina Jurjavčič. Popis v celoti do 2018. 

49. Fotografska zbirka barvni diapozitivi do leta 1945 

Skrbnica: Ivo Vraničar. Popis narejen v celoti, naslednji 2018. 

50. Fotografska zbirka Gorenjski glas 

Skrbnica: Andreja Zupanec Bajželj. Popis že narejen, naslednji 2019. 

51. Fotografski fond France Cerar 

Skrbnica: Andreja Zupanec Bajželj. Popis v celoti do 2019. 

52. Fotografska zbirka Delo 

Skrbnica: Andreja Zupanec Bajželj. Popis v celoti do 2019. 

53. Fotografski fond Nace Bizilj 

Skrbnica: Irena Uršič. Popis v celoti do 2025. 

54. Fotografska zbirka Pepce in Edvarda Kardelja 

Skrbnica: Irena Ribič. Popis v celoti do 2021. 

55. Fotografska zbirka Sokoli 

Skrbnica: Irena Fürst. Popis v celoti do 2023. 

56. Fotografska zbirka Kompas d. d. 

Skrbnik: Ivo Vraničar. Popis v celoti do 2020. 

57. Dienststelle des Beaumragten des Reichskommissars für die Festigung 

Deutschen Volkstums 1941/1943 
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Skrbnik: Ivo Vraničar. Popis že narejen, naslednji 2019. 

58. Fotografski fond Aleša Kunaverja 

Skrbnica: Jožica Šparovec. Popis v celoti do 2020. 

59. Fotografski fond Boža Štajerja 

Skrbnica: Andreja Zupanec Bajželj. Popis v celoti do 2019. 

60. Fotografski fond Marjana Mira Dobovška 

Skrbnik: Ivo Vraničar. Popis v celoti do 2018. 

61. Argentinski album fotografij 

Skrbnica: Katarina Jurjavčič. Popis že narejen, naslednji 2019. 

62. Fotografski fond Jože Vrč 

Skrbnica: Andreja Zupanec Bajželj. Popis v celoti do 2023. 

63. Fotografski fond Marjana Keršiča Belača 

Skrbnica: Jožica Šparovec. Popis v celoti do 2023. 

64. Fotografska zbirka SGP Primorje 

Skrbnica: Monika Močnik. Popis v celoti do 2023. 

65. Zbirka Izgnanci 

Skrbnica: Irena Fürst. Popis v celoti do 2023. 

66. Zbirka Osebne zapuščine 

Skrbnica: Irena Uršič. Popis v celoti do 2019. 

 

 
B. Knjižnično gradivo 

 
Skrbnica: Darja Urbanc 

Zbirke: 

1. Knjižnična zbirka 

- monografske publikacije do 2021 

- serijske publikacije do 2019 

2. Kidričeva zbirka 

- monografske publikacije, popisane v celoti, inventura 2020 

- periodika, popisana v celoti, inventura 2020 

 

 
C. Odgovorni kustosi za zgodovinska obdobja 

 
Prva svetovna vojna 1914–1918; mag. Marko Štepec 

Medvojno obdobje 1918–1941; mag. Marko Štepec 

Druga svetovna vojna 1941–1945; dr. Monika Kokalj Kočevar, Marko Ličina 

Povojno obdobje: (1945–1970); Irena Ribič 

(1970–1991); Nataša Strlič 

(1991–);         Irena Uršič 



13  

TRAJNOSTNI RAZVOJ ZBIRK IN GRADIVA 

 
Delo z dokumentarnim in arhivskim gradivom 

Po 2. členu Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Uradni list 

RS, št. 66/16) so uslužbenci, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom, osebe, ki v sodelovanju s 

predstojnikom ali z drugim pooblaščenim uslužbencem pri javnopravni osebi skrbijo za sprejem, 

evidentiranje in odpravo dokumentarnega gradiva v glavni pisarni, usklajevanje in nadziranje 

ravnanja z dokumentarnim gradivom pred prenosom v stalno zbirko, varovanje dokumentarnega 

gradiva v stalni zbirki ter odbiranje in izročitev arhivskega gradiva pristojnemu arhivu. 

Muzej novejše zgodovine Slovenije mora skladno z zakonom pripraviti Pravilnik o pisarniškem 

poslovanju in ravnanju z dokumentarnim gradivom, Klasifikacijski načrt ter dopolniti Navodila za 

odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva. Ko bodo urejeni ti dokumenti, mora 

MNZS pripraviti še Notranja pravila za zajem in hrambo. V kolikor nam bo Arhiv Republike 

Slovenije posredoval vse smernice dela ter odbiranja gradiva, predvidevamo, da bo delo končano 

do leta 2022. 

Pripraviti in potrditi moramo: 

Pravilnik o pisarniškem poslovanju in ravnanju z dokumentarnim gradivom; 

Klasifikacijski načrt; 

Navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva; 

Notranja pravila za zajem in hrambo. 

 
Merila zbiralne politike 

Hrambo nacionalnega bogastva, pridobivanje premične dediščine ter druge naloge, ki izhajajo iz 

sklepa ustanovitve zavoda, urejata Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 

123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16) in Pravilnik o seznamu zvrsti dediščine in 

varstvenih usmeritvah (Uradni list RS, št. 102/10). 

 
Zbiralna politika MNZS se iz začetnih zbirk o drugi svetovni vojni v zadnjih desetletjih veliko bolj 

posveča celotnemu gradivu XX. stoletja. Poudarki zbiranja so na strokovnih merilih, izkazanih 

potrebah ter glede na vsebino in vir pridobivanja (dediče) hranjenega gradiva. 

- VSEBINA: namembnost in pomen predmetov; 
- POMEN: izkazan pomen enkratnosti predmeta; 
- VIR: kontekstualizacija pomena predmeta ter njegovega uporabnika; 
-SPOROČILNOST: ilustrativnost oz. dokumentarnost za pomembne družbene pojave/procese; 
- pri dopolnjevanju obstoječih zbirk so merilo tudi drugačne povezave med predmeti; 
- merilo geografskega izvora se je v razmerah globalne trgovine in porabe spremenilo: med 
virom izdelave in prostori rabe ni več enačaja; 
- poudarek sodobnega zbiranja so predmeti kot nosilci nevidno »vtisnjenih« zgodb (konkretnih 

dogodkov, izkušenj in pomenov njihovih uporabnikov). 

 
Merila za izbor in umestitev v zbirko: 
- nacionalni in širši pomen in kontekst; 
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- poznan kontekst: izvor, lastništvo; 
- razširjenost (splošna uporaba, upoštevajoč krajevne, družbene in časovne značilnosti); 
- redkost / tipičen značaj / enkratnost; 
- raznovrstnost; 
- ohranjenost; 
- razvojnost (navezujoč na sodobne predmete); 
- pričevalnost ob upoštevanju pomena predmeta za njegove uporabnike (spominski predmeti, 

predmeti s posebnim dodanim kontekstom ipd.); 

- odnos do drugih predmetov v zbirki (dopolnjevanje zbirk). 

 
Predmeti kustodiatov so raznovrstni v krajevnem, družbenem in časovnem pogledu. Pri izbiri 

predmetov upoštevamo vsebinsko zasnovo zbirke, z novimi pridobitvami sistematično 

dopolnjujemo predmete v zbirkah. Zbiralna politika kustodiatov vključuje tudi osebna pričevanja 

o podarjenih predmetih, fotografsko dokumentacijo ter pravno-formalno urejene prenose pravic 

na uporabo dediščine. Vsako darovanje ali nakup se ureja posebej, glede na specifičnosti in 

danosti gradiva. 

Strategijo zbiranja predmetov povezujemo s strategijo sprejemanja predmetov, predvsem v 

smislu ponujenih donacij ali predmetov. V tem primeru so glavna merila vsebinska opredelitev, 

določljiv izvir, zagotovljene zadostne in ustrezne razmere za hrambo ter spoštovanje Icomovega 

kodeksa muzejske etike. 

 

DIGITALNA STRATEGIJA MNZS 

MNZS svoje zbirke, razstave in pedagoške aktivnosti različnim zainteresiranim javnostim 

učinkovito predstavlja s pomočjo sodobnega orodja – digitalne tehnologije. 

 

Polja digitalnih vsebin znotraj muzeja delimo na: 

 popularizacijo, ki poteka po spletnih straneh in družabnih omrežjih ter 

 (digitalno) dokumentacijo s pomočjo dokumentacijskega programa (Galis) 
 

Cilja obeh določimo: 

1. predstavitev izbranih muzejskih predmetov, ki muzej označujejo kot osrednjo narodno 

inštitucijo, ki evidentira, pridobiva, hrani, raziskuje in promovira gradivo slovenske 

novejše zgodovine od leta 1914. 

2. povezanost z obiskovalci/uporabniki muzeja. 
 

Digitalne vsebine je treba oblikovati z zavedanjem, da digitalizacija omogoča pristop k različnim 

ciljnim skupinam in globalno dostopnost muzejskih vsebin. Digitalna dokumentacija stremi k 

popularizaciji primarnega muzejskega dela kustosov, zato sta obe področji tudi medsebojno 

povezani. Leta 1993 smo v Muzeju začeli uporabljati prvi dokumentacijski program NIMB, s 

katerim smo orali ledino med dokumentacijskimi programi v slovenskem prostoru, zato bi bilo 

digitalno dediščino smiselno izpopolnjevati. Finančni vložek v napredne tehnologije in zmogljivo 

opremo ni zanemarljiv, je pa nujno potreben. 
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Zavedanje same popularizacije kulturne dediščine nas mora voditi v odločilne korake pri 

dodajanju korpusov digitaliziranih zbirk v uporabo širši javnosti. Področju (digitalne) 

dokumentacije je nujno treba nameniti največ časa in naporov, saj se bo to odražalo v večji 

transparentnosti muzejskega dela in prijaznosti do uporabnikov. 

 
VIZIJA: 

TRAJNOSTNI RAZVOJ ZBIRK MUZEJA NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE 

 Redne inventure zbirk kustodiata. 

 Pregled dokumentacije ter reševanje problematike tudi po več desetletij posojenih in 

izposojenih predmetov. 

 Retrospektivna dokumentacija za nekatere predmete in popravki oz. dopolnitve starih 

zapisov v sistemu Galis (v luči na novo opravljenih raziskav). 

 Fotografiranje še ne fotografiranih predmetov in dopolnjevanje dokumentacije predmeta 

z že izdelanimi starimi fotografijami. 

 Inventarizacija muzejskih predmetov, ki so trenutno na akcesiji, za katere je mogoče 

ugotoviti izvor in ustrezajo kriterijem za inventarizacijo. 

 Deakcesija oz. deinventarizacija predmetov v posameznih zbirkah po sprejetih kriterijih 

in zbiralni politiki. 

 Smiselna dopolnitev muzejskih zbirk glede na zbiralno politiko. 

 Objave zbirk (oz. izbora predmetov) v tematskih katalogih, stalni razstavi ter občasnih 

razstavah, na spletni strani muzeja ter družbenih omrežjih, kjer muzej predstavlja svoje 

delo. 

 Optimizacija primerne hrambe predmetov (kjer je to potrebno in skladno s priporočili 

konservatorjev-restavratorjev). 

 Sistematični pregled stanja predmetov in morebitni načrt za njihovo konservacijo (v 

sodelovanju s konservatorjem-restavratorjem). 

 Povečanje digitalne dostopnosti do leta 2022 za 5% 
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TRAJNOSTNI RAZVOJ ZBIRK in ZBIRALNA POLITIKA v depojih Muzeja novejše zgodovine 

Slovenije v Pivki 

 Realizacija vsebine programa po projektni dokumentaciji v depojskih prostorih državnih 

muzejev v Pivki – izhodišče je dokončna vzpostavitev depojev s preselitvijo izbranih zbirk 

v ogledne in zaprte depoje. 

 Redna inventura zbirk po veljavnem Pravilniku (Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti 

do virov sredstev z dodatki) do leta 2022. 

 Inventarizacija nacionalno pomembnih predmetov in strokovno utemeljen postopek 

odpisa (ali vrnitve na raven številke vhoda ali akcesije) že inventariziranih predmetov v 

slabem fizičnem stanju in z neobstoječo dokumentacijo ob pogoju, da provenience in 

preostalih podatkov ni mogoče ugotoviti. 

 Dopolnjevanje dokumentacije že inventariziranih predmetov in predmetov v akcesiji s 

sistematičnim proučevanjem in pridobivanjem novih podatkov. 

 Pridobivanje novega gradiva na podlagi zbiralne politike, odvisno od uveljavljene 

zbiralne politike MNZS. 

 Dostopnost zbirk v oglednih depojih najširši javnosti. 

 Redno nadzorovanje klimatskih razmer in utemeljeni konservatorski posegi. 

 Vzajemno sodelovanje vseh treh nacionalnih muzejev z zbirkami v depojih v Pivki (MNZS, 

TMS, NMS) ter s Parkom vojaške zgodovine v luči trajnostne hrambe, predstavljanja in 

promocije zbirk. 

 

 
3. RAZSTAVNA DEJAVNOST 

 
Primarne naloge MNZS so zbiranje, dokumentiranje, preučevanje in ohranjanje muzejskih zbirk. 

Na temelju dela obeh oddelkov so zasnovane tako stalna kot občasne razstave ter drugi projekti 

muzeja (publikacije, spletne vsebine, podporne promocijske aktivnosti). Strategija dela obeh 

oddelkov sloni na skrbno izdelani zbiralni politiki, ovrednotenju podarjenega in odkupljenega 

gradiva, pregledu obstoječega ter omogočanju digitalne dostopnosti zbirk. Te naloge so 

prednostne narave. Uspešnemu raziskovalnemu delu sledita uspešna zasnova in izvedba 

razstavnega ter obrazstavnega programa. 

 
Razstavno delo je razdeljeno po muzejskih prostorih ter v tematskih sklopih: 

 Preddverje viteške dvorane MNZS gosti predvsem manjše fotografskega razstave; 

 Prvo nadstropje Cekinovega gradu (brez preddverja in viteške dvorane) je namenjeno 

stalni razstavi Slovenci v XX. stoletju (http://www.muzej-nz.si/?page_id=962) 

 Pritlični prostori so namenjeni večjim občasnim razstavam. 

http://www.muzej-nz.si/?page_id=962)
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Muzej svoje razstave organizira tudi v: 

 dislocirani enoti Brestanica; 

 objektu Državnih depojev PVZP. 

 

 
RAZVOJ RAZSTAVNE DEJAVNOSTI 

Stalna razstava Slovenci v XX. stoletju je bila prvič postavljena leta 1996, po časovnih sklopih pa 

tudi večkrat (a nikoli kot celota) dopolnjena oz. prenovljena. Stalno zbirko moramo predvsem 

tehnično ohranjati v »muzeološki kondiciji« ter krepiti njeno promocijo z andragoškimi in s 

pedagoškimi programi. Po potrebi, predvsem z namenom zaščite izvirnega gradiva, je 

razstavljeno gradivo nujno nadomeščati. Oblikovalske in izbrane grafične elemente na novo 

prenovljenih sob je treba, da se stalna razstava poveže v zaključeno celoto glede na prostorske 

možnosti, vključiti tudi v preostale sobe. 

Glede na to, da je koncept stalne razstave nastal pred dvema desetletjema, bo v prihodnjem 

dolgoročnem obdobju treba začeti razmišljati, da bo mlajša generacija kustosov razstavo 

prenehala prenavljati, ampak bo z upoštevanjem novih zgodovinskih izsledkov in na novo 

pridobljenih zbirk na podlagi sodobnih muzeoloških konceptov in oblikovanja izdelala povsem 

novo stalno postavitev. Najboljša popotnica in plodno izhodišče za delo bodo pri tem dobro 

urejene, ohranjene in kakovostno dokumentirane zbirke. 

Glede občasnih razstav in strategije razstavne dejavnosti oddelek kustodiatov načrtuje in 

strateško, v smislu prevlade kakovosti nad kvantiteto, predvideva dve večji občasni avtorski 

razstavi letno, skupaj s kakovostnim dvojezičnim katalogom. Obenem se, v okviru preučevanj, 

predvideva več manjših razstav, ki bodo predvsem namenjene predstavitvi fotografskega gradiva 

ter obeležitvi posebnih obletnic dogodkov. Razstave naj bi načrtovali vsaj dve leti pred izvedbo, 

kar bi omogočalo nujno obdobje preučevanja vsebinskega sklopa in zbirk kot temelja muzejske 

razstave in delitve dela. Tako lahko gradimo konsistentnost in kakovost programa ter vnaprej 

načrtujemo, kako bomo predstavljali našo dediščino ter kakšne vsebine nacionalne dediščine 

bomo postavljali na ogled. Takšno sistematično planiranje razstav omogoča tudi boljšo 

organizacijo dela med kustosi in določanje prioritet ter uspešnosti doseganja ciljev zavoda. Vsem 

kustosom bi to dolgoročno omogočilo izpeljati avtorske razstavne projekte, ki bi polno predstavili 

zbirke in lastno delo, obenem pa bi s ciljem povečanja števila obiskovalcev preostalim muzejskim 

oddelkom – pedagoški službi, oddelku za stike z javnostmi – omogočili kakovostno pripravo 

promocije, dodatnih programov in prodajnih izdelkov. 

V vsakem petletnem obdobju želimo kot plod sodelovanja z ustanovami zunaj meja Slovenije 

predstaviti tudi kakovostne gostujoče razstave. Vse razstave MNZS so in bodo dostopne v tehniki 

360 stopinj na spletni strani Muzeja pod rubriko »Virtualni muzej«. 

 

Stremimo k temu, da so vsebine razstav kakovostne, privlačne in zasnovane s pomočjo modernih 

tehnologij. Posamezne razstave morajo vsebinsko dodelati izbrani strokovnjaki, ki se z določeno 

tematiko tudi raziskovalno ukvarjajo, oziroma strokovnjaki, ki so vrhunski poznavalci posameznih 

vsebin. Povezovanje kulturnih in raziskovalnih ustanov ne zajema samo strokovnega oblikovanje 

vsebin pri nastajanju razstav, temveč tudi dolgoročno sodelovanje pri prijavah na
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razpise, organizaciji okroglih miz in simpozijev, publiciranju strokovne literature, izdelavi 

dokumentarnih filmov, pri oblikovanju prostora za sodelovanje, izmenjavo znanj ... 
 

Razstave morajo biti zasnovane kot multimedijske poti, ki obiskovalca aktivno vključijo v podano 

tematiko, prepletajo osebno s kolektivnim, nudijo možnost vračanja in ponovnega obiska. 

Uporaba novih medijev je tu ključna in zasnovana tako, da ponuja možnosti spoznavanja in 

izobraževanja na atraktiven in za okolico zanimiv način. Ta mora biti prilagojen zahtevam 

posameznih skupin – dostopen obiskovalcem s posebnimi potrebami, razumljiv tuje govorečim 

obiskovalcem, prijazen do družin, zanimiv in poučen za različne starostne skupine. 

 

Načrtovani večji razstavni projekti (teme po letu 2019 so v razpravi in so tu predstavljene kot 
možne teme prihodnjih razstav) 
 

2018: 

 ®evolucija muzeja 1948–2018 (sedemdeset let MNZS) 

 V iskanju svobode 1948–2018 (mednarodna občasna) 

 SHS. Nastanek države (Medinstitucionalna razstava v NMS) 
 

2019: 

 NOB. Medinstitucionalna razstava (v razpravi) 

 Edi Šelhaus. Retrospektivna razstava 

 Nace Bizilj. Retrospektivna razstava 
 

2020: 

 Borba, delo in umetnost. Vizualna gradnja modernosti, v razpravi 

 (Gasterbajterji. Medinstitucionalna razstava, v razpravi) 

 Tone Stojko. Demonstracije (od 1968 do danes; v razpravi) 
 

2021: 

 30 let samostojne Slovenije 

 (Mladost v 20. stoletju / Neuvrščeni. Medinstitucionalna razstava, v razpravi 
 

2019–2021 (v teku): Stalna postavitev v obnovljenem paviljonu št. 6 Auschwitz-Birkenau 
 
2022: Moč cvetja – Flower power. Generacija hipijev (Medinstitucionalna razstava, v razpravi); 
 

VIZIJA: 

 Priprava smernic in osnutka nove stalne razstave Slovenci v 20. stoletju, ki bo zgodovino 
predstavila glede na nove raziskave, vedenja in študije o razvoju Slovenije v zadnjem 
stoletju (1910–2010). 

 Kritično in strokovno obravnavanje tematik, povezanih z dojemanjem razvoja identitete, 
kulturne zgodovine, politike in gospodarstva, s posebnim poudarkom na novejših 
smernicah v razvoju muzeologije in podajanju pridobljenih vedenj obiskovalcem muzeja. 

 Valorizacija in predstavitev muzejske dediščine v okviru občasnih letnih tematskih 
razstav. 

 Dostopnost do informacij o muzealijah, življenjskih zgodbah in zgodovini 20. stoletja po 
spletnem portalu in družabnih omrežjih. 

 Medinstitucionalne in mednarodno primerljive občasne razstave. 
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4. PREUČEVANJA, RAZISKOVALNO DELO IN DOSTOPNOST ZNANJA: 

 
Muzeji so alternativni prostori za učenje, v katerem otroci in odrasli izstopijo iz svojih običajnih 

načinov delovanja in komuniciranja ter neformalno pridobivajo nova znanja in izkušnje. Obenem 

pa je muzej tudi prostor druženja, preživljanja prostega časa posameznika in družine, turističnega 

spoznavanja novih dežel. V družbenem smislu so muzeji zanesljive ustanove z znanstveno 

verodostojnostjo, kjer je vsebina podana razumljivo, do obiskovalcev prijazno in vizualno 

atraktivno. Temu segmentu muzejske ponudbe moramo posvetiti veliko pozornosti in dela. Glede 

na skupino, ki razstavo obišče, je treba pripraviti tudi primerne »vsebinske poti«, ki so lahko 

prikazane s pomočjo vsebine ali oblikovalske rešitve pri postavitvi razstave. Poseben poudarek je 

na oblikovanju pedagoških poti – predšolskim otrokom, osnovnošolcem, srednješolcem, 

študentom, družinam, turistom, skupinam s posebnimi potrebami, starejši populaciji. Delo mora 

temeljiti na izkušnjah, znanju ter večletnem preučevanju gradiva. Temeljiti mora na 

kontinuiranem delu, ki ciljno vodi od evidentiranja na terenu do končne diseminacije ter 

promocije kulturne dediščine. 

Kustosinje in kustosi kot skrbniki zbirk in na podlagi sprejete delovne strategije opravljajo 

večletne raziskave, katerih končna cilja morata biti strokovna publikacija in pregledna razstava. 
 

Novi izsledki morajo biti na razpolago za nadaljnjo znanstveno obravnavo, pridobljeno znanje pa 

podlaga za nova sodelovanja, medinstitucionalne projekte ter znanstvene raziskave med 

fakultetami, inštituti ter muzeji (t. i. trikotniki znanja). Stremeti je treba k prepoznavnosti 

kakovostnega dela muzeja v strokovnem okolju. To bomo dosegli tako z medinstitucionalnimi 

sodelovanji, s publikacijami, z razstavami, s promocijami digitaliziranega in popisanega gradiva 

ter z njegovo predstavitvijo na domačih in mednarodnih znanstvenih konferencah. Odličnost in 

prepoznavnost se morata graditi s preučevanji, z udejstvovanjem zaposlenih na konferencah ter 

izmenjavo znanj, s povezovanjem s sorodnimi inštitucijami ter dostopnostjo gradiva 

strokovnjakom, ki te teme raziskujejo. 

Pri strokovnem delu se mora kot nadgradnja pri oblikovanju razstav in izdajanj strokovnih 

publikacij vzpostaviti sodelovanje z raziskovalnimi ustanovami s ciljem izvirnega znanstvenega 

raziskovanja. Izobraževanje in raziskovanje temeljita na odgovornem delu, inovativni politiki, 

preverjeni znanstveni metodološki praksi in medsebojni pomoči. To je steber, ki vzpostavlja 

muzej kot institucijo znanja, aktivno vključeno v medkulturni dialog in trajnostni družbeni razvoj. 

 
 

Muzej sledi naslednjim CILJEM: 
 

 Večletno preučevanje gradiva in dopolnjevanje zbirk z namenom širjenja znanja; 

 Aktivno sodelovanje zaposlenih v raziskovalnih projektih znanstvenih inštitucij; 

 Strokovno publiciranje, ki temelji na večletnem delu z gradivom; 

 Aktivno sodelovanje v raziskovalnih projektih med inštituti, fakultetami in nevladnimi 

organizacijami, ki pri svojem delu sledijo zbiralni politiki in poslanstvu muzeja; 

 Aktivna udeležba na domačih in mednarodnih konferencah ter simpozijih; 

 Ustvariti do znanja prijazno učeče se okolje, ki ponuja pomoč pri izvirnem raziskovanju, 

pomembnem za prispevek k znanosti; 
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 Pomoč študentom, mladim doktorandom pri iskanju virov raziskav; 

 Spodbujanje k širjenju znanja in pridobivanju novih znanstvenih dognanj; 

 Razvijati nove instrumente za pomoč pri raziskovanju. 

 Spodbujanje sodelovanja in oblikovanja mrež znanja, ki temeljijo na delu več raziskovalnih 

ustanov in katerih cilj je pridobitev novih spoznanj, postavitev odmevnih razstav in izdaja 

kakovostnih publikacij. 

 Za uresničevanje zadanih ciljev ima muzej na voljo bogato specialno študijsko knjižnico, ki 

ponuja tematsko gradivo, namenjeno preučevanju in raziskovanju. Na voljo so 

inventarizirani in popisani katalogi muzejskih zbirk ter fototečnega gradiva. 
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5. PARTICIPATIVNOST IN DELO Z OBISKOVALCI 

 
Obiskovalci muzejev niso homogena skupina, ampak jih k obisku muzejev vodijo različni interesi, 

znanja, želje. Posledično se morajo tudi vsebine muzejskih razstav prilagajati uporabnikom, in 

sicer z dodajanjem osebnih not, zgodb, vsebin, ki privlačijo s ponujeno izkušnjo in z znanjem. 

Ljudje s pomočjo razstavnih vsebin oblikujejo dialoge in predstave o preteklosti, svoji / njegovi 

identiteti in pripadnosti. Muzeji so interpreti, ki z uspešno izbranimi razstavnimi koncepti in 

vsebinami nagovarjajo občinstvo in ga silijo k razmišljanju. 

Večina muzej še vedno dojema kot statični prostor, v katerem domujejo zgodbe o pokojnih in 

utečena naracija o nacionalni preteklosti. Nujen je torej premik k razumevanju muzeja kot 

atraktivnega in aktivnega prostora, ki ne samo nagovarja, ampak tudi sprašuje, odgovarja, 

oblikuje, pripoveduje, odkriva, razkriva. Obiskovalci se morajo iz pasivnih opazovalcev preleviti v 

aktivne obiskovalce. Ko ljudje aktivno sodelujejo s kulturnimi ustanovami in sooblikujejo 

ponudbe, ti prostori pridobijo osrednje mesto v kulturnem življenju in življenju skupnosti. Za 

obisk muzejev tako niso nujne izjemno uspešne razstave, ampak se od njih zahtevata pristno 

spoštovanje obiskovalcev ter zanimanje za njihove izkušnje, doživetja, zgodbe in sposobnosti. Cilj 

udejstvovalnih tehnik je izpolniti pričakovanja obiskovalcev za takšen način aktivnega 

sodelovanja, ki poudarja misijo in temeljne vrednote muzeja. 

 
CILJI: 

- izboljšanje zunanje komunikacije za povečanje prepoznavnosti muzeja v okolici, širši okolici in 

po Sloveniji ter za izboljšanje dostopnosti muzeja z usmerjevalnimi oznakami; 

- povečanje obiska obiskovalcev iz tujine; 

- popularizacija zgodovine 20. stoletja kot orodje za promocijo muzeja; 

- doseganje čim boljše vizualizacije muzeja s prisotnostjo na TIC-ih, spletnih dogodkih in z 

muzejskimi proizvodi; 

- promocija muzeja v tujini (z EU projekti, ICOM-om Slovenije, mednarodnimi konferencami – 

pripravljenimi informacijskimi paketi). 

 
 

Splet in družabna omrežja 

Uporaba spletnih orodij in družabnih omrežij danes ni več zgolj dodatek komunikaciji s širšo 

javnostjo, temveč njen sestavni del in dodatna možnost za zagotavljanje večje dostopnosti 

muzeja in muzejskih vsebin. Obenem so sredstvo za vzpostavljanje pristnega in neposrednega 

komuniciranja z javnostmi. Muzej novejše zgodovine Slovenije jih bo uporabljal z namenom 

širjenja spletne prepoznavnosti muzeja in njegove podobe. Facebook, Instagram in Twitter bodo 

tudi pripomoček za prikaz lahkotnejše, a še zmeraj relevantne podobe muzejskega dela in 

zgodovine 20. stoletja in začetka 21. stoletja. Z njimi želimo popularizirati novejšo zgodovino in 

nagovarjati mlajše generacije potencialnih obiskovalcev. S podajanjem spletnih vsebin, ki izvirajo 

z muzejske spletne strani, bomo spodbujali nastajanje kulturnega dialoga in ga vključevali v 

vsakodnevna življenja ljudi. YouTube, Pinterest in ISSUU pa so podporno spletno orodje za večjo 

dostopnost muzejskih vsebin. 
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CILJI: 

− Povečanje prepoznavnosti muzeja in ozaveščenosti o muzeju; 

− Povečevanje sodelovanja in vključevanja javnosti ter gradnja spletne družbene arene z 

javnostjo in (potencialnimi) obiskovalci; 

− Širitev in doseg novih skupin ljudi, predvsem mladih odraslih in mladih; 

− Delitev in promocija bogatih zbirk fototeke ter delitev ekskluzivnih fotografij iz 
ozadja dela v muzeju; 

− Popularizacija muzejskega dela ter predstavljanje redko predstavljenih predmetov. 

 
Načini doseganja ciljev: 

- posodobitev vseh adrem za muzejsko obveščanje in njihovo redno vzdrževanje; 

- vzpodbujanje obiskovalcev za naročanje na muzejsko spletno obveščanje v muzeju in po 

spletnih straneh s preurejenim sistemom avtomatskega vpisa; 

- letne posodobitve spletne strani z namenom lažje, jasnejše in bolj intuitivne uporabe za 

spletne obiskovalce; 

- prisotnost muzejskega »pingvina« na vseh muzejskih dogodkih (zagotovitev vizualnega 

muzejskega materiala na fotografskem gradivu dogodkov); 

- aktivno posredovanje muzejskih informacij na vseh TIC-ih, na Mestni občini in povsod, kjer je 

to dovoljeno in brezplačno; 

- redna brezplačna promocija muzejskih vsebin in dogodkov; 

- redno osvežena in posodobljena spletna stran s spletnimi kanali muzeja. 

 
VIZIJA: 

- Medijska in strokovna prepoznavnost dela MNZS; 

- Povečanje obiska strokovnjakov in ustvarjanje razmer za raziskovalno delo, tudi na 

daljavo; 

- Ustvariti učeče se okolje in generacijsko ter medkulturno povezan aktivni družbeni 

prostor. 

 

 
6. MEDNARODNO SODELOVANJE IN TRŽENJE 

 
Mednarodna vključenost in sodelovanje v evropskih projektih 

Tudi v naslednjem načrtovanem obdobju (2018–2022) bo pridobivanje sredstev iz različnih 

evropskih razpisov pomemben segment dela in razvoja MNZS. Uspešno povezovanje muzeja s 

sorodnimi ustanovami na evropski ravni se izkazuje v treh uspešno zaključenih evropskih 

projektih ter v aktivnem sodelovanju v dveh mednarodnih projektih (EACEA Europe for Citizens 

Programme). 

V obdobju 2018–2022 bo MNZS nadaljeval uspešno delo na mednarodnem področju ter se s 

partnerji letno prijavljal na ustrezne evropske razpise z namenom gradnje mreže odličnosti, 

prepoznavnosti slovenske muzeologije ter vedenj o slovenski zgodovini v 20. stoletju v 

evropskem kontekstu. 
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MNZS redno deluje in sodeluje z muzeji, ki imajo enako zbiralno politiko in izhajajo iz dediščine 

muzejev revolucije ter na pobudah in konferencah mednarodni javnosti redno predstavlja 

izsledke raziskav ter razstav. Program dela, začrtan za obdobje 2018–2022, poudarja krepitev 

sodelovanja med ustanovami, ki preučujejo in predstavljajo kulturno dediščino 20. stoletja. 

 
Cilji: 

- Krepitev mednarodnega sodelovanja; 

- Uspešne prijave na evropske projekte; 

- Oblikovanje platforme muzejev, ki izhajajo iz podobnih zbiralnih politik, ter mednarodna 

valorizacija hranjenega gradiva; 

- Aktivno sodelovanje muzeja v sklopih kreativnih industrij, ki promovirajo dediščino in iz 

nje izhajajoče produkte. 

 
 

Trženje 

Oblikovanje muzejske trgovine 

MNZS muzejsko trgovino usmerja in razvija v ponudbo zanimivih in kreativnih izdelkov, ki 

podpirajo nacionalno kulturno dediščino. Obiskovalcem se približujemo celostno, skozi podobo 

in vizijo dela muzeja. Za svoje izdelke iz lastne muzejske trgovine smo leta 2015 prejeli Brumnovo 

nagrado za drobne spominke. 

 
Cilji: 

- oblikovanje in promocija (že obstoječih) prepoznavnih muzejskih trgovskih proizvodov iz 

muzejske trgovine ter muzejskih publikacij; 

- nadaljevanje trženja Viteške dvorane in pedagoške sobe za namene najema za izvedbo 

dogodkov in porok. 

 
Vizija: 

- Mednarodna prepoznavnost; 

- Vpetost v EU- projekte ter valorizacija nacionalne dediščine v mednarodnem prostoru; 

- Delovanje platforme muzejev o 20. stoletju ter širjenje dobrih praks ter znanj; 

- Sodelovanje v promociji nacionalne kulturne dediščine v okviru aktivnosti kreativne 

industrije. 
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ORGANIZACIJSKE USMERITVE 

 
 
1. ORGANIGRAM 

Muzej novejše zgodovine sestavljajo naslednji oddelki: 

o Uprava 

V upravi delujejo tajništvo muzeja in pisarna direktorice, računovodstvo, PR-informatorska 

pisarna, oblikovalska in pedagoška služba (6 oseb). 

o Kustodia4 

Delijo se na oddelek Kustodiat (materialna dediščina, zaposluje 6 oseb), oddelek Fototeka (8 

oseb) ter knjižnica MNZS (1 oseba). 

o Tehnične službe 

Obsegajo restavratorske delavnice, hišnika in čistilki (5 oseb). 

 
Muzej ima dva zunanja oddelka: 

o Dislocirano enoto Brestanica (1 oseba). 

o Depojske prostore v okviru objekta Državnih depojev Slovenije v PVZP (2 osebi). 

(na dan 1. 02. 2018) 

 

Organizacijske enote ostajajo v tem strateškem obdobju nespremenjene, organigram je 

preverjen in optimiziran glede na potrjene letne plane dela. 



 

OE III. 
DEPOJI – KONZERVACIJA - 

VZDRŽEVANJE 

OE II. 
UPRAVA – KOMUNICIRANJE – 
OBLIKOVANJE – MARKETING 

 

ORGANIZACIJA MUZEJA NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE 

    

 SVET ZAVODA  DIREKTOR MNZS  STROKOVNI SVET ZAVODA 
  

  

 POMOČNIK 

DIREKTORJA 

 

 

 

 

 

 
 OE I. STROKOVNA ENOTA 

KUSTODIATI – FOTOTEKA – KNJIŽNICA 
– BRESTANICA in PIVKA 

   

KUSTODIAT 
NOVEJŠA 

ZGODOVINA 

  

DE BRESTANICA 
  

 

 

 

 

 

 

OBLIKOVANJE 

KADROVSKO – ADMIN. 
DEPOJSKA SLUŽBA KNJIŽNICA 

PIVKA 

DEPOJI 

FOTOTEKA 
STIKI Z JAVNOSTMI – 

INFORM. – TRGOVINA 

TEHNIČNO 

VZDRŽEVANJE 

RAČUNOVODSTVO 

RESTAVRATORSTVO 

KONZERVATORSKO 
PEDAGOŠKA SLUŽBA 
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2. ODDELKI 

 
ODDELEK KUSTODIATOV 

 
1. Historiat 
Začetek oblikovanja zbirk in pridobivanja novih predmetov sega v čas po drugi svetovni vojni. 

Kustodiat kot posebna muzejska organizacijska enota je nastal leta 1952. Osnove njegovega 

dela so zbiranje, hramba, urejanje, preučevanje in prezentacija zbirk predmetov nacionalne 

kulturnozgodovinske dediščine. Muzejsko gradivo, ki je bilo pridobljeno z darili in odkupi, šteje 

prek 50.000 predmetov iz obdobja od prve svetovne vojne do današnjih dni. Zbirke skušamo 

redno dopolnjevati z zgodovinsko pomembnimi predmeti in pri tem sodelujemo s številnimi 

posamezniki in z državnimi ustanovami. 

 
2. Muzejske zbirke in zbiralna politika 
Skladno z zbiralno politiko kustodiatov zbirke redno dopolnjujemo z novimi predmeti. Pri tem 

načrtujemo dopolnjevanje zbirk predvsem s tistimi zgodovinsko pomembnimi kosi, ki jih 

slovenski muzeji še ne hranijo. Izvedba načrtovane zbiralne politike, ki bi omogočila nakup 

muzealij na letni ravni, potrebuje redna sredstva za odkupe. Darila še vedno ostajajo pomemben 

element zbiralne politike. 

 
3. Prioritete, cilji, kazalniki, ukrepi 

Prioritete in cilji 

- skrb za ustrezno hrambo gradiva v depojih (selitev izbranih zbirk in predmetov v Pivko); 
- izvajanje javne službe: skrb za sodelovanje z muzejskimi ustanovami in zbiralci; 
- delo v muzejskih zbirkah (usklajevanje zbiralne politike muzejskih zbirk, spremljanje 
pravnih podlag za področje zbirk, analiza, posredovanje); 
- varovanje (ocena tveganj) in vrednotenje muzejskih zbirk; 
- koordinacija, sodelovanje z drugimi muzejskimi oddelki v povezavi z dokumentacijo, s 
konserviranjem in z restavriranjem gradiva. 

 
Kazalniki 
- izvajanje analiz muzejskega gradiva; 
- razstavni programi: lastne avtorske razstave; 
- digitalizacija muzejskega gradiva in dokumentiranje. 
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4. Naloge in cilji 
Delo s predmeti v zbirki 
- inventarizacija predmetov; 
- iskanje izgubljenih povezav med predmeti in njihovo dokumentacijo; 
- sodelovanje pri razstavah; 
- vključevanje predmetov v razstavne kataloge; 
- dolgoročni cilj: izdelava celovitega kataloga zbirke. 

 
Pridobivanje predmetov 
-redno evidentiranje v sodelovanju z ustanovami in zbiralci; 
- povečevanje zbirke z zgodovinskimi kosi, ki jih v zbirki nimamo. 

 

ODDELEK FOTOTEKA 

 
1. Historiat 

Oddelek za dokumentarno fotografijo Muzeja novejše zgodovine Slovenije ali krajše Fototeka je 

nastal leta 1952. Poudarek njegovega dela je na zbiranju, hrambi, urejanju, preučevanju ter 

posredovanju in prezentaciji dragocenega fotografskega gradiva. Zbiranje, razne donacije in 

delno odkupi so omogočili, da hranimo več kot dva milijona tristo tisoč fotografij in negativov. 

Najobsežnejša muzejska zbirka negativov in fotografij v Sloveniji je tako temeljni posredovalec 

fotografskega gradiva za obdobje novejše slovenske zgodovine. Zbirko skušamo redno 

dopolnjevati z zgodovinsko pomembnimi kosi, pri čemer sodelujemo s fotografi, fotoreporterji 

in z dediči, ki gradivo hranijo. 

 
2. Muzejske zbirke in zbiralna politika 
Skladno z zbiralno politiko zbirko redno dopolnjujemo z novimi zbirkami in fondi. Pri tem 

redno sodelujemo s prinašalci gradiva ter redno beležimo popise o gradivu. Za izvedbo 

načrtovane zbiralne politike, ki bi omogočila nakup fotografskega materiala na letni ravni, 

potrebujemo redna finančna sredstva. Darila še vedno ostajajo pomemben element zbiralne 

politike. 

 

3. Prioritete, cilji, kazalniki, ukrepi 
 

Prioritete in cilji 
- skrb za ustrezno hrambo gradiva v Negoteki; 
- izvajanje javne službe: skrb za sodelovanje z muzejskimi ustanovami in zbiralci; 
- delo na muzejskih zbirkah in fondih; 
- varovanje (ocena tveganj) in vrednotenje muzejskih zbirk; 
- koordinacija, sodelovanje z drugimi muzejskimi oddelki v povezavi z dokumentacijo, s 

konserviranjem in z restavriranjem gradiva; 

- spremljanje zakonodaje ter študij o prenosu avtorskih pravic na področju fotografije. 
 

Kazalniki 
- izvajanje analiz muzejskega gradiva; 
- razstavni programi: lastne avtorske razstave; 
- digitalizacija fotografij in dokumentiranje. 
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4. Naloge in cilji 

Delo 
- inventarizacija fotografij; 
- iskanje podatkov o nastanku fotografij, virov ter njihove dokumentacije; 
- sodelovanje pri razstavah; 
- vključevanje fotografij v razstavne kataloge; 
- urejanje avtorskih razmerij z nosilci avtorskih pravic na gradivu; 
- dolgoročni cilj: valorizacija in gradnja prepoznavnosti fototeke. 

 
Pridobivanje predmetov 
- redno evidentiranje v sodelovanju z ustanovami in zbiralci; 
- povečevanje zbirke z odkupi, darovi. 

 
 

KNJIŽNICA 

Knjižnična zbirka in zbiralna politika 

Knjižnična zbirka obsega 25.000 enot, ki se postopoma in sistematično zbirajo več kot 70 let. 

Skladno z zbiralno politiko zbirko smiselno dopolnjujemo z novo izdanimi in s starejšimi 

publikacijami s področja zgodovine slovenskega etničnega prostora od začetka 20. stoletja. Z 

oblikovanjem zbirke podpiramo izvajanje tekočih nalog muzejskih oddelkov, snovanje in 

uresničevanje razvojnih ciljev muzeja ter širši javnosti omogočamo preučevanje področja, za 

katerega je muzej pristojen. 

 
Dodatni kriteriji pri pridobivanju gradiva: 

- zagotavljanje primerjalne in referenčne študijske literature, ki naj nudi temelj za uresničevanje 

nalog muzeja ter omogoča preučevanje sodobnih muzeoloških smernic in zgodovinopisja; 

- primerjava dostopnosti gradiva v slovenskih knjižnicah ter vključitev redkih ali edinstvenih 

publikacij v zbirko. 

Zbirko dopolnjujemo z nakupi na slovenskem in tujem tržišču, pomemben del zbiralne politike 

ostajajo tudi izmenjave in darovi. Pri tem redno sodelujemo s preostalimi muzejskimi oddelki, z 

ustanovami in s prinašalci gradiva. 

 
Prioritete, cilji, kazalniki, ukrepi 

Prioritete in cilji 

- omogočiti boljši dostop do sodobnih virov informacij in razširjenega obsega starejšega gradiva; 

- koordinacija, sodelovanje z drugimi muzejskimi oddelki v povezavi z dokumentiranjem, s 

konserviranjem in z restavriranjem, interpretiranjem in razstavljanjem muzejskega in 

knjižničnega gradiva; 

- priprava knjižnega gradiva za posamezne razstavne in druge projekte; 

- sodelovanje pri izdajateljski in založniški dejavnosti muzeja, vključevanje gradiva v publikacije; 

- sodelovanje pri vodenju muzejske trgovine in komisijske prodaje: skrb za pogodbene partnerje; 

- aktivnejša izmenjava gradiva s slovenskimi in tujimi ustanovami s ciljem ne le pridobivati, 

ampak tudi promovirati ter prispevati k popularizaciji muzeja in slovenske kulturne dediščine 20. 

stoletja doma in v tujini. 
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Kazalniki 

- število inventariziranih predmetov ter bibliografskih zapisov; 

- število uporabnikov, obiskov in izposoje; 

- število projektov, pri katerih je knjižnica sodelovala; 

- število partnerjev na področju aktivne izmenjave publikacij ter število izmenjanih publikacij (v 

Sloveniji in tujini). 

 

Naloge in cilji 

- tehnološka prenova knjižnice z namenom digitalizacije gradiva (zagotovitev posredovanja 

digitaliziranih dokumentov iz gradiva); 

- permanentno izobraževanje z namenom zagotavljanja kakovostnih storitev. 

Dolgoročni cilji: 

- inventarizacija vsega gradiva v prostem pristopu (tekoča in retrospektivna katalogizacija); 

- povečanje prepoznavnosti knjižnice. 

 

 
PEDAGOŠKA SLUŽBA 

Z bogatim pedagoškim programom, namenjenim različnim ciljnim skupinam, predstavljamo 

dediščino na stalni razstavi in bogatimo znanje na občasnih razstavah. Poleg vodenih ogledov 

razstav pedagoška služba skrbi za organizacijo delavnic, učnih ur, spominskih dogodkov 

(holokavst), literarnih in fotografskih natečajev, abonmajev za najmlajše obiskovalce, dejavnosti 

za družine in počitniška varstva v sodelovanju z zunanjimi partnerji. Programe promovirajo s 

pedagoško brošuro, z mailingi, na spletni strani in številnih sejmih in festivalih. V okviru tržne 

dejavnosti se izvajajo tudi rojstnodnevne zabave, izobraževanja za turistične vodnike in tematske 

delavnice. 

V okviru organiziranih ogledov v muzej prihajajo šolske skupine iz 3. triade osnovne šole in 

zaključnih letnikov srednjih šol. Manjši je obisk predšolskih skupin, prvih dveh triad osnovne šole 

in starejših. Glede na geografsko poreklo so skupine iz vseh delov Slovenije, manj iz tujine. Na teh 

postavkah tudi gradimo izhodišča za razvoj pedagoškega programa za obdobje 2018– 2022, ki bo 

dopolnjen na podlagi analiz, izvedenih evalvacij in skladno s sodobnimi trendi poučevanja 

zgodovine (aktivna vključenost udeležencev). 

Vizija pedagoške službe je, da postane podporno okolje šolam: z inovativnimi pedagoškimi 

programi za različne ciljne skupine, z izobraževanjem učiteljev in z bogatim fondom zgodovinskih 

virov. 

2. Prioritete, cilji, kazalniki, ukrepi 

Prioritete in cilji 

- privabiti neobiskovalce (predvsem učence 2. in 3. triade OŠ, turiste, tujce in starejše); 
- evalvirati in dopolniti ali spremeniti obstoječe pedagoške programe ter jih prilagoditi 

prenovljeni postavitvi stalne razstave; 

- realizirati zastavljeni program prilagoditve stalne razstave slepim in slabovidnim; 
- z novimi prijemi promovirati pedagoške programe; 
- razvijati andragoške programe (bralne skupine); 
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- povečati vpetost v lokalno skupnost (vrtci, družine, NVO, sorodne organizacije); 
- slediti trendom podajanja zgodovine v Sloveniji in tujini. 

 
Kazalniki 

- število obiskovalcev posameznih programov (po različnih ciljnih skupinah); 
- število izvedenih programov; 
- število izvedenih evalvacij delavnic, učnih ur in vodenih ogledov (nadaljnji razvoj na 

podlagi izvedenih analiz). 

3. Naloge in cilji 
- pripraviti strategijo razvoja pedagoške službe MNZS; 
- pripraviti raziskavo o navadah učiteljic in učiteljev 
- pripraviti tematski program s sorodnimi organizacijami (Hiša EU in parlament); 
- pripraviti programe za ranljive skupine; 
- postati znani kot muzej, ki nudi kakovostne izobraževalne programe za vse starostne 

skupine; 

- razviti maskoto MNZS. 

 

 
RESTAVRATORSKI ODDELEK 

 
1. Poslanstvo oddelka 

Poslanstvo konservatorsko-restavratorskega oddelka je tako pasivna kot aktivna konservacija, ne 

le muzejskih, temveč tudi izposojenih premetov, večinoma namenjenih občasnim razstavam.  

Oddelek za fizično stanje muzejskih zbirk skrbi z dobrim vzdrževanjem muzejskih predmetov, po 

potrebi z restavriranjem, da so ti na voljo za ogled in raziskovanje. Konservator-restavrator 

prispeva k razumevanju kulturne dediščine v smislu njenega estetskega in zgodovinskega pomena 

ter njene fizične celovitosti. Je odgovoren za diagnostične preiskave, konservatorsko in 

restavratorsko obdelavo kulturne dediščine in dokumentacijo o vseh opravljenih postopkih. Med 

naloge oddelka spadajo tudi sledenje razvoju, spremljanje mednarodnih strokovnih teženj, stalno 

izobraževanje ter posredovanje znanja zainteresiranim posameznikom brez ustreznega znanja. 

 
2. Prioritete in cilji 

Skrb za primerno hrambo in razstavljanje 

- zagotavljanje primernih razmer v depoju in na razstavah; 

- spremljanje stanja predmetov na razstavah in v depoju; 

- sodelovanje s kustosi in z oblikovalci pri postavitvi razstav; 

- sodelovanje pri manipulacijah in transportu predmetov. 

 
Delo v muzejskih zbirkah 

- redni pregledi zbirk, ukrepanje ob pojavu nevarnosti (škodljivci, 

plesen, vlaga/voda itd.); 

- sistematična obdelava predmetov (urejanje depojev v dogovoru s kustosi); 
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- pregled novih pridobitev ter preventivna konservacija; 

- obdelava predmetov po planu (razstave); 

 
Javna služba 

- sodelovanje z raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami, kot so 

Naravoslovnotehniška fakulteta (UL), Restavratorski center, Inštitut za 

metalne konstrukcije; 

- svetovanje pri hrambi in razstavljanju predmetov; 

- publiciranje; 

- vodeni ogledi. 

 
3. Kazalniki in ukrepi 

- urejenost zbirk; 

- izobraževanje s področja konservatorsko-restavratorskega dela; 

- sodelovanje pri izobraževalnih procesih (mentorstvo, svetovanje lastnikom zasebnih 

zbirk); 

- sodelovanje pri pedagoško-andragoških aktivnostih, širjenje in poglabljanje znanja. 

 
4. Naloge in cilji oddelka 

Delo s predmeti v zbirki in urejanje depoja 

- urejanje depojev v Pivki, priprava in transport predmetov; 

- sistematično urejanje zbirk v matični hiši; 

- sodelovanje pri pripravi predmetov za razstavno-ogledni depo v Pivki. 

 
Kadri, izobraževanje 

- dvigniti zahtevano izobrazbo konservatorsko-restavratorskega sodelavca na VII/1. 

stopnjo; 

- strokovno izobraževanje; 

- strokovni izpit novo zaposlenega tehnika (2018); 

- udeležba na konservatorsko-restavratorskih delavnicah. 

 
Javna služba, drugo sodelovanje 

- sodelovanje z Naravoslovnotehniško fakulteto (analize, sodelovanje na konferencah); 

- sodelovanje z Narodnim muzejem Slovenije (delavnice, izobraževanja); 

- sodelovanje z Restavratorskim centrom (delavnice, izobraževanja). 

 

 
LIKOVNA ZBIRKA 

Likovna zbirka spada pod zbirke Oddelka kustodiatov. Za likovni depo in zbirke začasno skrbi 

kustosinja Jožefa Šparovec, ki po stroki ni umetnostna zgodovinarka. Zaposlitev kustosa za 

likovno zbirko je del prioritet v novem strateškem obdobju, saj je povpraševanje po gradivu iz 
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leta v leto zahtevnejše. Iz kvote upokojitev v letu 2019 bo delovno mesto kustosa zasedla oseba, 

ki se bo ukvarjala z likovno zbirko MNZS (upokojitev povezana z upokojitvijo uslužbenke na 

delovnem mestu v dislocirani enoti, ki se prenese v matično hišo- a ohranja zbirke, preučevanja 

in razstavno dejavnost v dislocirani enoti). 

 
Cilji do 2022: 

- pregled in valorizacija likovne zbirke; 

- pregledna občasna razstava, ki likovno zbirko tematizira s katalogom; 

- študija o likovni zbirki MNZS, ki bo pozneje izdana kot monografija (podobno monografiji 

Fototeka, 2017); 

 
 

3. DISLOCIRANA ENOTA BRESTANICA 

MNZS ima dislocirano enoto v Brestanici na gradu Rajhenburg (v lasti Občine Krško, enoto 

upravlja javni zavod Kulturni dom Krško). Delo zaposlene v dislocirani enoti vključuje urejanje 

stalne zbirke MNZS in vodenje po treh stalnih razstavah. Leta 2019 se bo zaposlena upokojila, 

delovno mesto se bo preneslo v matično inštitucijo. Na novo zaposleni kustos bo prevzel 

skrbništvo nad zbirkami MNZS, ki se hranijo in razstavljajo v gradu Brestanica ter tudi skrb nad 

stalnimi postavitvami MNZS na gradu: Trapisti v Rajhenburgu – postavljeno leta 2013, Slovenski 

izgnanci 1941–1945 – postavljeno leta 2014, Kazenske ustanove na gradu Rajhenburg 1948– 1966 

– postavljeno leta 2016. Kustos bo ob izpolnjevanju dela in nalog tudi redno pregledoval zbirke 

in sodeloval z muzejsko službo na gradu Rajhenburg. Sodelovanje bo vključevalo delo na gradu 

po potrebi in glede na letni plan zaposlenega, a ne manj kot dvakrat mesečno (POZ zaposlene 

osebe bo vključevala 10% opravljanje del in nalog v dislocirani enoti). MNZS ostaja lastnik zbirk v 

dislocirani enoti in zanje tudi naprej skrbi. Istočasno dopolnjuje, ureja in promovira stalne 

postavitve. 

 
Cilji: 

- leta 2019 prenesti delovno mesto kustosa v matični muzej; 

- urejanje, dopolnjevanje in promocija stalnih postavitev v dislocirani enoti Brestanica  
- v sodelovanju s Kulturnim domom Krško in z Muzejem Krško skrbeti za zbirke MNZS ter 

valorizacijo muzejskih zbirk na gradu. 
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4. DEPOJI V DRŽAVNIH DEPOJIH V OKVIRU PVZP 

V sklopu Parka vojaške zgodovine v Pivki MNZS upravlja z objektom št. 6, s t. i. Državnimi depoji 

v okviru PVZP. Muzej nove depojske prostore deli s Tehniškim muzejem Slovenije in z Narodnim 

muzejem Slovenije, in sicer po predhodni razdelitvi: 

- MNZS bo uporabljal prostore v pritličju, prvem in drugem nadstropju objekta; 

- TMS bo uporabljal prostore v pritličju in prvem nadstropju objekta; 

- Narodni muzej bo uporabljal prostore v mansardi objekta. 

 
Po prevzemu objekta so bile potrjene nepravilnosti pri obnovi objekta popisane in poslane na 

MK. Leta 2018 bosta sledila nadaljevanje dela ter popis napak. Že sedaj se namreč na stavbi in 

okoli nje kažejo nepravilnosti, ki niso zgolj estetske narave. Ker je objekt v garanciji, bo MK v 

predvidenem roku tudi vložilo bančno garancijo. MNZS skladno z načelom dobrega gospodarja 

napake popisuje in, v kolikor težava ovira nemoteno delo, te v dogovoru z MK tudi odpravlja. 

V objektu so javnosti na razpolago odprti depoji treh nacionalnih muzejev. Zaradi postopkov dela, 

konzervacije ter oblikovanja predstavitve muzealij v odprtem depoju so se nacionalni muzeji 

dogovorili, da se odprti del depojev javnosti predstavi postopoma. Septembra 2017 je bil odprt 

ogledni depo v pritličju, leta 2018 bo javnosti na ogled prvo nadstropje, leta 2019 drugo. V 

mansardi načrtujemo občasne razstave ter predstavitve. V okviru pedagoških in andragoških 

programov v odrtem depoju bomo postopoma razstavno uredili tudi stopnišče ter prostore, 

namenjene javnosti. 

 
Glede na dejstvo, da so odprti depoji v Sloveniji novost ter da si te delijo trije muzeji v okviru 

četrtega muzejskega kompleksa (PVZP), se bodo postopno uredila vsa razmerja med uporabniki. 

Do leta 2022 bodo tudi dokončno urejena, saj se bodo do takrat izkazale in uredile vse potrebe 

in obveznosti -  potek sanacije, vzdrževanje objekta, dostopnost obiskovalcev do objekta, delo 

kustosov vseh muzejev v objektu ter skupno delo na promociji in valorizaciji pomena odprtih 

državnih depojev v PVZP. 

 
Razvoj depojev v okviru PVZP (depoji Muzeja novejše zgodovine Slovenije) – cilji: 
 

 Ureditev osnovnega sporazuma, ki ureja medsebojne odnose in obveznosti uporabnikov 
(2018)  

 Postopno odpiranje in dostopnost zbirk v oglednih depojih dislocirane enote v okviru 
PVZP (2018 - 2022). 

 Vzajemno sodelovanje vseh treh nacionalnih muzejev z zbirkami v depojih v Pivki (MNZS, 

TMS, NMS) ter s Parkom vojaške zgodovine Pivka (PVZP) v luči trajnostne hrambe, 

predstavljanja in promocije zbirk (2018 -2022) 

 Ureditev razmerij do PVZP, glede na potrebe in prilagoditve stanja (novelacije osnovnega 
sporazuma v kolikor potrebno – do 2022) 

 Realizacija vsebine programa po projektni dokumentaciji v depojskih prostorih državnih 

muzejev v Pivki – izhodišče je dokončna vzpostavitev depojev s preselitvijo izbranih zbirk 

v ogledne in zaprte depoje (2018 -2022) 

 Redna inventura zbirk po veljavnem Pravilniku (Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti 

do virov sredstev z dodatki) do leta 2022. 
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 Inventarizacija nacionalno pomembnih predmetov in strokovno utemeljeni postopek 

odpisa (ali vrnitve na raven številke vhoda ali akcesije) že inventariziranih predmetov v 

slabem fizičnem stanju in z neobstoječo dokumentacijo ob pogoju, da provenience in 

preostalih podatkov ni mogoče ugotoviti. 

 Redno nadzorovanje klimatskih razmer in utemeljeni konservatorski posegi. 

 Do leta 2022 določiti način plačila ter ceno storitve aktivnosti v odprtih depojih glede na 

programe in aktivnosti, ki se bodo v prihodnje udejanjale v odprtih depojih. 

 
Dolgoročni cilji dislocirane enote: 

 Delo na zbirkah in digitalizaciji gradiva, valorizacija in predstavitev gradiva javnosti v 
tiskanih in digitalnih objavah; 

 Oblikovati kataloge pregledanega hranjenega gradiva; 

 Odpiranje dislocirane enote v okviru PVZP. 



35 
 

 

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

 
Stavba in pripadajoči park okrog MNZS sta v denacionalizacijskem postopku. To dejstvo 

onemogoča večje investicije v samo zgradbo in njeno kakovostno vzdrževanje. Največja težava 

ostaja sanacija muzejskega stolpa, kjer ob hudem deževju močno zamaka in povzroča nemalo 

finančnih posledic za celotno vzdrževanje hiše. Dotrajano je spodnje dvigalo, potrebni pa sta 

takojšna obnova oken in ureditev celotne električne napeljave. Do konca denacionalizacijskega 

postopka za Cekinov grad s pripadajočim zemljiščem na stavbi potekajo samo najnujnejša 

vzdrževalna dela. 

Investicije so tako omejene zgolj v opremo oziroma delovna sredstva. 

Trenutno se najhitreje razvija informacijska tehnologija, kjer najbolj zaostajamo predvsem v 

povezavi s svetovnim spletom. Do leta 2022 želimo priklop na optično omrežje, saj trenutna 

povezava komaj zadostuje za pošiljanje običajne elektronske pošte. Nakup opreme za 

digitalizacijo je že več let na prednostnem seznamu. Z digitalizacijo namreč zmanjšujemo potrebo 

po premikanju gradiva za potrebe proučevanja ter popularizacije in po izpostavljanju škodljivim 

vplivom okolice. 

 
Cilji: 

- Nakup opreme za depoje in ureditev klimatskih razmer v depojih (postopoma, v kolikor 

bo potrebno); 

- Nakup opreme za nemoteno digitaliziranje in hrambo gradiva. 

 
Investicije v okviru Odprtih depojev Parka vojaške zgodovine Pivka (PVZP) 

Muzej je depojsko stavbo prevzel v upravljanje decembra 2016. Razen odprave pomanjkljivosti, 

ki so običajen pojav pri tako kompleksnih obnovah in kratkih rokih, ne predvidevamo večjih 

investicij. Leta 2018 nameravamo v vsej stavbi na okna namestiti zaščitne folije in tako zmanjšati 

segrevanje stavbe v poletnih mesecih ter preprečili vdor UV svetlobe v notranjost. Med 

investicijami, katerih izvedbo načrtujemo skupaj s Parkom vojaške zgodovine Pivka, je prehod na 

skupno kotlovnico na biomaso, kar bo precej zmanjšalo stroške ogrevanja. 

Investicije (do 2022): 

- Kotlovnica na biomaso (zmanjševanje stroška ogrevanja stavbe); 

 
V strateškem obdobju 2018–2022 se je treba posvetiti odpravi napak na objektu odprtih depojev 

v okviru PVZP ter unovčitvi bančne garancije. Garancijski rok se izteče oktobra 2018, vnaprej bi 

bilo treba z Ministrstvom za kulturo urediti popise in logistiko investicij sanacije ter vzdrževanja. 
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KADROVSKI NAČRT 

 
Izhodišča 

Na dan 1. 2. 2018 je v muzeju zaposlenih devetindvajset oseb, ena za določen čas, ena pa ima 

0.25 zaposlitve krite iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu. 

Izhodišča za opredelitev upravljanja kadrov in človeških virov ter kadrovske zasedbe izhajajo iz 

sprejete sistemizacije ter drugih aktov, ki določajo delo zavoda ter potrditev financerja o 

dovoljenem številu zaposlenih. Organizacijske in kadrovske usmeritve upoštevajo tudi možnosti 

za vključevanje dela prostovoljcev, zaposlovanje prek javnih del ter evropskih sredstev, 

vključevanje invalidnih oseb in študentskega dela, a s predvidenimi viri za zagotavljanje sredstev 

za stroške dela (lastna sredstva, drugi viri financiranja). Skladno s strateškim načrtom se MNZS 

usmerja v zaposlovanje preko EU financiranja in na podlagi posamičnih (evropskih) projektov 

predvideva nove vire financiranja mladih v muzeju. 

Kadrovski načrt do leta 2022 vključuje spremembe, ki so nujne za nemoten potek dela. Mednje 

sodi optimizacija delovnih mest v MNZS glede na naravo dela ter strokovno opravljanje nalog, ki 

izhajajo iz razvoja muzeja ter optimiziranega razvoja kadrovske politike, ki stremi h kakovosti, 

dvigu znanja ter zagotavljanju odličnosti kadra MNZS. V okviru smiselnega dopolnjevanja 

sistemizacije želi muzej nova zaposlovanja urejati glede na izkazane potrebe in upokojitve. 

 
Človeški viri 

Organigram MNZS v novem strateškem obdobju sledi sistemizaciji. Organigram muzeja 

sestavljajo tri osrednje organizacijske enote, ki so bile predstavljene v poglavju ORGANIGRAM. 

o Uprava 

V upravi delujejo tajništvo muzeja in pisarna direktorice, računovodstvo, PR-informatorska 

pisarna, oblikovalska in pedagoška služba (6 oseb). 

o Kustodiati 

Delijo se na oddelek Kustodiat (materialna dediščina, zaposluje 6 oseb), oddelek Fototeka (8 

ljudi) ter knjižnico MNZS (1 oseba). 

o Tehnične službe 

Obsegajo restavratorske delavnice, hišnika in čistilki (5 oseb). 

 
Muzej ima dva zunanja oddelka: 

o Dislocirano enoto Brestanica (1 oseba). 

o Depojske prostore v okviru objekta Državnih depojev Slovenije v PVZP (2 osebi). 

 
Cilji: 

V naslednjih letih se bo upokojilo še nekaj oseb, obenem pa je treba razmisliti tudi o novih virih 

financiranja (EU-projekti, javna dela) za kratkoročne zaposlitve in organizaciji dela v muzeju. 

Obenem se mora muzejski kader strokovno izpopolnjevati in izpolnjevati nove izzive, ki jih 

ponuja naše delo. 
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MNZS se zavzema za vključevanje mladih na trg dela in za odpiranje delovnih mest, namenjenih 

zaposlovanju mladih ter nudenje usposabljanj za mlade diplomante. Prioritete so naslednje: 

• Zagotavljanje števila zaposlenih v muzeju, predvsem strokovnega kadra (in njegov 

razvoj); 

• Podpiranje formalnega in neformalnega izobraževanja zaposlenih; 

• Vzpostavitev dobrih praks pri novem zaposlovanju; 

• Spodbujati formalne in neformalne oblike izobraževanja zaposlenih. 

 
Upokojitve 

 

2018 – 1 2019 – 2 2022 – 1 

Leta 2019 se bosta upokojila vodja Fototeke in vodja dislocirane enote. Fototeka je eden od 

stebrov MNZS, kjer poleg rednega (planiranega) dela spremljamo tudi veliko povpraševanja ter 

dela za zunanje stranke. V prihodnje bo treba razmisliti tudi o okrepitvi človeških virov v Fototeki, 

saj zaposleni komaj zmorejo vse naloge med povpraševanji, pogodbami, skeniranjem in 

popisovanjem gradiva za stranke. Delovno mesto kustosa iz dislocirane enote se bo po upokojitvi 

preneslo v matični muzej, kustos bo v okviru obsega svojega dela in nalog skrbel tudi za zbirke na 

gradu Rajhenburg ter nadzoroval stalne postavitve. Novi kustos (2019) se bo v okviru del in nalog 

v MNZS posvečal skrbi za likovni depo in likovnim zbirkam. To delo je prioriteta novega 

strateškega obdobja, saj je treba delo v likovnih zbirki na novo valorizirati, pregledati in zbirko 

urediti. MNZS že skoraj dve desetletji ne zaposluje kustosa za likovno zbirko, kar je zelo pereče 

predvsem zaradi vrednosti hranjenega gradiva. 

 

Leta 2022 naj bi se upokojila dokumentalistka na oddelku Fototeka. Predvidevamo, da se bo rok 

upokojitve zaradi sprememb pokojninske zakonodaje podaljšal. Na to delovno mesto želimo 

zaposliti osebo, ki pozna delo arhiviranja v javnih inštitucijah in se bo posvečala digitalizaciji v 

humanistiki, prevzela pa bo tudi vodenje dokumentacije MNZS (ročna in digitalna varianta). 

 

Preoblikovanja delovnih mest 

 
V restavratorskem oddelku smo za potrebe novega depoja leta 2017 sistemizirali, razpisali in 

zaposlili restavratorsko-konzervatorskega tehnika, ki bo leta 2018 opravil strokovni izpit. Za 

nemoteno delo in razvoj restavratorskega dela v matični hiši ter depojih v PVZP je smiselno 

glavnega restavratorja spodbuditi k širšemu obsegu strokovnega dela ter dvigniti zahtevano 

izobrazbo konservatorsko-restavratorskega sodelavca na VII/1. stopnjo. Tako bomo lahko 

dosegali kakovost dela in prepoznavnost odprtih depojev v javnosti. 

 
Iz izkušenj izhajajo vedno manjše potrebe po muzejskih tehnikih, spodbuja pa se zaposlovanje 

diplomantov 1. bolonjske stopnje na delovnem mestu muzejski sodelavec. Predlagamo, da se v 

prihodnje eno delovno mesto muzejski tehnik preoblikuje v muzejski sodelavec. 

 

 
 
 
 

V. – VI. stopnjo muzejski tehnik v muzejski sodelavec VI/2 v VII/1 stopnjo (restavrator) 
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Daljše bolniške odsotnosti in možnosti začasnih delovnih mest 
Kot težava se pojavljajo daljše bolniške odsotnosti, ki jih je treba redno nadomeščati. Največja 

težava so odsotnosti čistilke, ki je, razen kratkih intervalov, odsotna od februarja 2016 in 

nezmožna opravljanja dela glede na POZ. V takšnih primerih je treba razmisliti o možnostih 

prerazporeditve delavca in odpiranje začasnih delovnih mest, ki jih je pred tem treba sistemizirati. 

Vsekakor pa je treba ohranjati število starih delovnih mest, ki so za potek dela v hiši vitalnega 

pomena. 

 
Možnost zaposlovanja za letne projekte 

V okviru strokovnega dela MNZS predlagamo, da bi se v prihodnje ob načrtovanju velikih 

(enoletnih) občasnih razstav za določeno obdobje (projektno leto) zaposlovalo strokovnjake, ki bi 

pomagali razstavo pripraviti, strokovno obdelati in jo tudi publicirati. Prav tako bi bilo smiselno 

razmisliti tudi o začasni zaposlitvi oblikovalca, saj nam trenutni način dela pogosto ne nudi dovolj 

podpore pri zagotavljanju rokov izvedbe razstave. 

 
Direktor in pomočnik direktorja 

Leta 2011, ob nastopu prvega mandata, direktorica ni imenovala pomočnika. V naslednjih letih 

je glede na ZUJIF in preostale restrikcije zasedba tega delovnega mesta postala finančno 

nevzdržna. 

Glede na vsa področja, s katerimi se direktor ukvarja, je obseg dela glede na 2011 leta 2017 

dvakrat večji. Povečali so se administrativno delo, kadrovanje, planiranje in pravno delo 

(pravilniki, javna naročila), delo v novih enotah muzeja, povečan obseg dela Fototeke (in 

posledična sklepanja pogodb za urejanja pravnih razmerij), urejanje depojev in arhiva muzeja, 

trgovine, sodelovanja na nacionalni in mednarodni ravni (…). Muzej je začel upravljati tudi nov 

objekt, ki zahteva več kot osebo. Delovno mesto pomočnika ni zgolj sistemizirano, temveč je 

sestavni del Ustanovitvenega akta MNZS (13. in 14. člen). Delovno mesto bo direktorica za 

potrebe nemotenega procesa dela v prihodnje zapolnila. 

 
PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA 2022: 

 

Vir financiranja Predvideno število zaposlenih 1. januarja 
2022 

1. Državni proračun 28,75 

2. Proračun občin  

3. ZZZS in ZPIZ  

4. Druga javna sredstva za opravljanje 
javne službe (npr. takse, pristojbine, 
koncesnine, RTV-prispevek) 

 

5. Sredstva od prodaje blaga in 
storitev na trgu 

0,25 
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6. Nejavna sredstva za opravljanje 
javne službe in sredstva prejetih 
donacij 

 

7. Sredstva Evropske unije ali drugih 
mednarodnih virov skupaj s sredstvi 
sofinanciranja iz državnega proračuna 

(1) 

8. Sredstva ZZZS za zdravnike 
pripravnike in specializante, 
zdravstvene delavce pripravnike, 
zdravstvene sodelavce pripravnike; 
sredstva raziskovalnih projektov in 
programov ter sredstva za projekte in 
programe, namenjene 
internacionalizaciji ter kakovosti 
izobraževanja in znanosti (namenska 
sredstva) 

 

9. Sredstva iz sistema javnih del (1) 

Skupno število vseh zaposlenih od 1. 
do 9. točke 

29 +(2) 

Skupno število zaposlenih pod točkami 
1, 2, 3 in 4 

29 

Skupno število zaposlenih pod točkami 
5, 6, 7, 8, 9 

(2) 

 
Struktura zaposlenih po tarifnih skupinah: 

 
Zaposleni, ki jih 
financira MK 

I.–IV. 
tarif. 
skup. 

V. tarif. 
skupina 

VI. tarif. 
skupina 

VII. 
tarif. 
skupina 

VIII. tarif. 
skupina 

IX. 
tarif. 
skupin 
a 

Skupaj 

Št. zaposlenih na 
dan 30. 9. 2022 

2,75 6 2 14 3 1 28,75 

1. Št. zaposlenih na 
dan 
1. 1. 2019 (a+b) 

2,75 6 2 14 3 1 28,75 

a) Št. zaposlenih za 
določen čas 

/ / / / / 1 1 

b) Št. zaposlenih za 
nedoločen čas 

2,75 6 2 14 3 / 27,75 

Leto 2018        
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Št. zaposlenih s 
krajšim del. časom 

/ / / / / / / 

Število napredovanj 
znotraj tarifne 
skupine 

      (po 
pravilni 
ku) 

Število napredovanj 
v višjo tarifno 
skupino (navedite v 
tarifni skupini pred 
napredovanjem) 

      (po 
pravilni 
ku) 

Število premestitev       (2) 

Število upokojitev       (4) 

Število 
nadomestnih 
zaposlitev zaradi 
upokojitev 

      (4) 

Št. odpovedi 
pogodb o zaposlitvi 
zaradi poslovnega 
razloga 

      Ni 
predvid 
eno 

 
2. Št. zaposlenih, ki 
so financirani iz 
drugih virov, na dan 
1. 1. 2019, navedite 
vir: LASTNA 
SREDSTVA 

0,25 / / / / / 0,25 

 
3. Skupaj št. 
zaposlenih 
1. 1. 2022 (1+2) 

3 6 3 13 (+2) 3 1 29 (+2) 
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PLAN URESNIČEVANJA PROGRAMSKIH NALOG IN CILJEV 
 

NALOGE 2018 2019 2020 2021 2022 Odstopanja 

Identificiranje, 

dokumentiranje, 

preučevanje, 

interpretiranje ter 

vrednotenje 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Zmanjšanje 

sredstev 

Zbiranje, akcesija in 
inventariziranje 
premične dediščine 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Zmanjšanje 

sredstev 

Zastarelost 

opreme 

Razstavljanje muzejske 
zbirke 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Zmanjšanje 

sredstev 

Raziskovanje 
premične dediščine 
in njenega varstva 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Zmanjšanje 

sredstev 

Varovanje in 
hramba zbirk 
državnega pomena 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Zmanjšanje 

sredstev 

Izvajanje programov 
za razvijanje zavesti 
o dediščini 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Slaba odzivnost 

Zmanjšanje 

sredstev 

Izvajanje programov 
pripravništva, 
izpopolnjevanja in 
prakse 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Povpraševanje 

in vključenost 

Prepoznavnosti 

muzeja v 
nacionalnem in 
mednarodnem 
okolju 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Vključenost 

obiskovalcev in 

vračanje 

Mednarodno 
sodelovanje in razvoj 
participativnega 
muzeja 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Povpraševanje 

po sodelovanju; 

Nenačrtovane 

finančne 

posledice 

Pedagoški program Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Slaba odzivnost 

šol 

Digitalna dostopnost Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Zmanjšanje 

sredstev 

Zastarelost 

opreme 

Ureditev PVZP Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Unovčitev 

bančne 

garancije 

Zamude pri delu 

Škodljivci 

Gradnja javne 
prepoznavnosti zbirk 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Ureditev zbirk 

Slaba 

prepoznavnost 
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Oblikovanje družbeno 
dostopnega prostora 

Pregled po 

razstavah 

Dopolnitve  Dopolnitve  Zmanjševanje 

sredstev 

Vključenost 

ranljivih skupin 

Depojska 
dokumentacija 

Letni plan Letni plan Letni plan Letni plan Letni plan Vprašanje 

valorizacije 

Kadrovska 

podhranjenost 

EU razpisi 1x na leto 1x razpis 

na leto 

1x razpis 

na leto 

1x razpis 

na leto 

1x razpis 

na leto 

Pridobitev 

projektov 

Kadrovska 

preobremenitev 

Trženje Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Celoletna 

aktivnost 

Slaba 

prepoznavnost 

Nezainteresiran 

ost 

Kadrovske zadeve Letni plan Letni plan Letni plan Letni plan Letni plan Dolge bolniške 

Zmanjševanje 

javnih sredstev 

Evalvacije obiska 1x na leto 1x na leto 1x na leto 1x na leto 1x na leto Premajhna 

vključenost; 

Slaba 

vključenost 

skupin 

 
 
 

KAZALNIKI USPEŠNOSTI: 

- Povečanje deleža digitaliziranih predmetov za 8 odstotkov; 

- Povečano število obiskovalcev za 5 odstotkov na letni ravni; 

- Povečano število pedagoških in andragoških delavnic za 5 odstotkov na letni ravni; 

- Povečano število tujih obiskovalcev za 8 odstotkov na letni ravni; 

- Povečano število obiskovalcev spletne strani za 10 odstotkov na letni ravni; 

- Spremljanje uspešnosti dela zaposlenih na podlagi rednega izvajanje rednih letnih 

razgovorov in realnih ocen uspešnosti ter napredovanj. 
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ANALIZA SWOT 
 
 

 

Notranje 
okolje 

PRILOŽNOSTI – PREDNOSTI TEŽAVE  

P Dolga tradicija muzeja 
Dobra gradnja prepoznavnosti 
Kakovostna mreža sodelovanja 
Zastavljen pedagoški in 
andragoški program 
Zavzetost zaposlenih za 
uresničitev ciljev 
Vključenost v sodobna družbena 
omrežja 
Urejen dostop in parkirišča 
Strokovno znanje zaposlenih o 
posameznih obdobjih 20. stoletja 
Največja fototeka s fotografijami 
20. stoletja v Sloveniji 
Bogato založena specialna 
knjižnica 

Premajhno zavedanje pomena 
dediščine XX. stoletja 
Stereotipne predstave o 
muzeju 
Neizkoriščenost potencialov 
Oddaljenost od središča mesta 
Nezanimanje šolskih skupin 
Slaba prepoznavnost ponudbe 
Neizvajanje evalvacij 
Pomanjkanje kadra 
Ob nalivih zamakanje v stolpu 
Izčrpana tehnična 
infrastruktura (multivizija v 2. 
svetovni vojni) 
Vzpostavitev delujoče 
evalvacije 

S 

Zunanje 
okolje 

ZUNANJI IZZIVI ZUNANJE NEVARNOSTI  

I Muzejske dejavnosti približati 
obiskovalcem in povečati obisk 
Dodatno razviti sistem trženja in 
število najemov 
Vpeljati »fundraising« kot način 
dela 
Oblikovati ponudbo muzejske 
trgovine kot dodane vrednosti in 
prepoznavnosti muzeja 
Graditi blagovno znamko muzeja 
kot znamko odličnosti 
Sledenje smernicam razvoja 
muzeja in njihovo oblikovanje 
Vzpostavitev delujoče evalvacije 
Razviti mrežo znanja na 
osnovnošolski, srednješolski in 
fakultetni ravni 
Ustvariti okolje, kamor se družine, 
skupine in posamezniki radi 
vračajo ter ga soustvarjajo 
Staranje prebivalstva, zato 
oblikovanje programov za to ciljno 
skupino 

Zmanjševanja javnih sredstev 
in pritisk porabe sredstev, 
ustvarjenih na trgu, za 
financiranje delovanja zavoda 

 

Ukinitev možnosti financiranja 
EU 

 

Nadaljevanje varčevalnih 
ukrepov, nestimulirano delo 

 
Ni definirane strategije 
delovanja muzejev 

 
NPK ne ponuja smernic razvoja 
področja kulturne dediščine 
ter muzejev 

 

Neodzivnost vpletenih 
inštitucij 

 
Nestimulativen sistem 
nagrajevanja 

 
Zaradi denacionalizacijskega 
postopka zaustavljeno 
financiranje za vzdrževanje 
muzejske stavbe 

N 
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