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Uvod



7ANALIZA PANOGE MUZEJI V SLOVENIJI

V sklopu raziskovalnega dela Centra za kreativnost (CzK) Inštitut za ekonomska razisko-
vanja opravlja več raziskovalnih nalog, med katerimi so tudi analize izbranih sektorjev 
kulturnih in kreativnih industrij (KKS). Pričujoča analiza je osredinjena na panogo muzeji 
v Sloveniji in predstavlja prvo fazo analize, ki ji bo v drugi fazi sledila še analiza politik s 
predlogom usmeritev. 

Namen, metodologija in struktura analize

Osnovni namen analize izbranih sektorjev KKS je priprava strokovnih izhodišč za obli-
kovanje javne politike na področju KKS. Temu sledi tudi analiza panoge muzeji. Končni 
rezultat prve faze analize je priprava analize SWOT, ki bo skupaj z analizo tujih primerov 
(dobre prakse, javne politike) na področju muzejske dejavnosti (druga faza) omogočila 
pripravo predloga usmeritev razvoja muzejske dejavnosti v Sloveniji in tudi pripravo ukre-
pov javne politike na področju KKS v Sloveniji. Analiza lahko tudi predstavlja podlago za 
pripravo ukrepov javne politike na področju muzejske dejavnosti v Sloveniji (tudi v okviru 
Nacionalnega programa za kulturo), če bi se Ministrstvo za kulturo odločilo za njihovo 
pripravo. V skladu z namenom smo v tej analizi odgovarjali na naslednja vprašanja:   

1. Kakšni so obseg, financiranje in statistični trendi v panogi muzeji v Sloveniji? Na to 
vprašanje odgovarjamo v drugem poglavju. Pri odgovoru smo uporabili predvsem po-
datke, ki jih SURS zbira z vprašalnikom Muzejska in galerijska dejavnost, ter podatke 
iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES). 

2. Ali skupine deležnikov, ki gradijo ekosistem sektorja muzejev, ustrezno pokrivajo vse 
stebre javne politike spodbujanja muzejske dejavnosti in KKS? Stebri so naslednji: 
splošni pogoji poslovanja; trg (povpraševanje na trgu); kompetence in usposabljanja; 
financiranje; internacionalizacija; infrastruktura; ozaveščenost in promocija; podpor-
ne politike (strategije, programi). Zato smo v tretjem poglavju naredili analizo ekosi-
stema sektorja muzeji.

3. Kako deluje veriga vrednosti, ki je temelj ekosistema? Na to vprašanje odgovarjamo 
v četrtem poglavju.   

4. Kakšni so razvojni potenciali na področju sektorja muzejske dejavnosti? Pri ugota-
vljanju razvojnih potencialov igrata poleg analize stanja zelo pomembno vlogo tudi 
spremljanje in napovedovanje trendov. Pri tem gre za trende, ki so pogosto globalni 
in široki ter niso povezani izključno s specifično panogo, temveč s celotnim KKS, ne-
kateri pa tudi širše, s celotnim gospodarstvom in družbo. Opis razvojnih potencialov 
je podan v petem poglavju.

5. Katere so prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti sektorja muzejske dejavno-
sti? Odgovor na to vprašanje (analiza SWOT) omogoča pripravo ustreznih usmeritev, 
strategij in javnih politik. Analiza SWOT je predstavljena v zadnjem poglavju analize.

Analizo sektorja muzeji smo izdelali z lastno statistično in kvalitativno analizo, sekundar-
nimi kvantitativnimi in kvalitativnimi podatki ter primarnimi podatki iz opravljenih inter-
vjujev. V nadaljevanju analize bodo tako pridobljeni podatki verificirani in dopolnjeni na 
podlagi delavnice z različnimi relevantnimi deležniki.

1
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Opredelitev in pomen muzejev

Statut Mednarodnega muzejskega sveta (International Council of Museums – ICOM, 
ki deluje pod okriljem UNESCA), ki je bil v zadnji različici dopolnjen in sprejet leta 2017 
(ICOM, 2017), opredeljuje muzej kot za javnost odprto, nepridobitno, stalno ustanovo 
v službi družbe in njenega razvoja, ki pridobiva materialne dokaze o ljudeh in njihovem 
okolju, jih hrani, raziskuje, o njih posreduje informacije in jih razstavlja z namenom izo-
braževanja, proučevanja in uživanja1. Po Zakonu o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) 
so muzeji tudi galerije, ki opravljajo funkcije muzejev (Repovž Grabnar, 2020, str. 4). V 
ZVKD-1 najdemo tudi definicijo muzeja, pri čemer je muzej opredeljen zelo podobno, kot 
ga definira ICOM, in sicer: »Muzej je stalna organizacija v službi družbe in njenega razvoja, 
ki je odprta za javnost in ki zbira, ohranja, dokumentira, proučuje, interpretira, upravlja in 
razstavlja dediščino ter posreduje podatke o njej z namenom razvijati zavest o dediščini, 
širiti vedenje o njenih vrednotah in omogočati uživanje v njej.« 

Iz ICOM-ovega Kodeksa muzejske etike (2005), ki predstavlja temelj muzejskega dela in 
se opira na osnovna načela muzejske poklicne prakse, je mogoče izluščiti elemente, ki 
predstavljajo osnovno vlogo muzejev, in sicer: 

1. Muzeji hranijo, interpretirajo in popularizirajo naravno in kulturno dediščino človeštva: 
muzeji so odgovorni za materialno in nematerialno naravno in kulturno dediščino, kar 
pomeni, da ustrezno varujejo in uveljavljajo dediščino ter zagotavljajo razpoložljive 
človeške, materialne in finančne vire.

2. Muzeji, ki imajo zbirke, jih hranijo v korist družbe in njenega razvoja: dolžnosti muze-
jev so pridobivanje, ohranjanje in uveljavljanje zbirk, s čimer prispevajo k varovanju 
naravne, kulturne in znanstvene dediščine.

3. Muzeji hranijo temeljne dokaze za pridobivanje in poglabljanje znanja: muzeji so od-
govorni pred javnostjo za varstvo, dostopnost, razlago in razumevanje temeljnih do-
kazov, zbranih in shranjenih v svojih zbirkah. Zbirke morajo biti čim bolj dostopne ob 
upoštevanju varnosti in zaupnosti. 

4. Muzeji prispevajo k vrednotenju, razumevanju in uveljavljanju naravne in kulturne de-
diščine: pomembna dolžnost muzejev je razvijati izobraževalno vlogo in pritegniti šir-
šo javnost s predstavitvami, razstavami in interpretacijo. Sodelovanje s skupnostjo in 
uveljavljanje njene dediščine sta sestavni del izobraževalne vloge muzeja. 

5. Muzeji tesno sodelujejo s skupnostmi, iz katerih izvirajo njihove zbirke, in s tistimi, ki 
jim služijo: v tem kontekstu morajo muzeji spodbujati izmenjavo znanja, dokumenta-
cije in zbirk z drugimi muzeji in kulturnimi ustanovami.

Vloga muzejev torej ni zgolj zbiranje in hranjenje kulturne dediščine, pač pa imajo tudi 
izobraževalno, širšo družbeno vlogo – ta vloga sicer ni zajeta v zakonodajo, vendar je v 
praksi zelo pomembna, zato se slovenski muzeji zavzemajo, da bi bila uvrščena v zakon. 
Tako Bryan s svojimi sodelavci (Bryan in drugi, 2012) navaja, da muzeji v širšem konte-
kstu prispevajo k urbanim in regionalnim razvojnim ciljem v smislu družbene kohezije, 
konkurenčnosti, mreženja, izboljšanja izobraževalne infrastrukture, spodbujanja ustvar-
jalnosti in inovacij ter ustvarjanja občutka pripadnosti. Širok spekter vlog in vplivov mu-
zejev omenja tudi OECD v svoji publikaciji Culture and Local Development: Maximising 
the Impact – A Guide for Local Governments, Communities and Museums (OECD/ICOM, 
2019). Študija, ki je nastala v sodelovanju z ICOM, navaja, da so v svetu začeli vpliv kul-
turne dediščine na privabljanje ljudi in s tem tudi ekonomski vpliv muzejev in kulturnih 
ustanov prepoznavati in proučevati v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Najvidnejše 
pobude urbane regeneracije v tem času, kot so operna hiša v Sydneyju, odprta leta 1973, 
center Pompidou v Parizu, odprt leta 1971, pa tudi muzej Guggenheim v Bilbau2, odprt leta 
1997, so si prizadevale povezati pomembne kulturne institucije v posameznem okolju 
in s tem promovirati posamezno mesto v globalnem svetu. Z naraščajočim pomenom 
kulturnih in kreativnih industrij ter upadom tradicionalnih predelovalnih dejavnosti so 
številne države začele iskati nove motorje gospodarske rasti in obravnavati kulturne de-
javnosti kot alternativni način ustvarjanja delovnih mest. Obenem so se nadejale, da bo 

1
Glede na pomembno, spre-
minjajočo se vlogo muzejev v 
družbi ICOM s posvetovalnim 
procesom že od leta 2019 
pripravlja novo definicijo 
muzejev. Več informacij o sa-
mem procesu in metodologiji 
je na https://icom.museum/
en/resources/standards-gui-
delines/museum-definition.

2
V svojem članku Bryan s so-
avtorji (Bryan in drugi, 2012) 
omenja Guggenheim kot 
primer muzeja, ki je močno 
prispeval k prestrukturiranju 
gospodarstva mesta Bilbao 
v smislu razvoja storitvenih 
dejavnosti in k izboljšanju 
podobe mesta.
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3
Kulturni turizem je zvrst 
turizma, pri kateri sta osnovni 
motiv potovanja zavestno, 
aktivno spoznavanje in 
doživljanje kulture obiskanih 
krajev ali/in pridobivanje 
znanja (Strategija razvoja in 
trženja kulturnega turizma 
2009–2013, STO, 2009).

4
Vir: http://museums.eu/
highlight/details/105317/the-
-worlds-oldest-museums.

kulturni turizem3 pritegnil potrošnike in prinesel nove prihodke. Tako so muzeji dobili novo 
vlogo: pred tem so namreč muzeje označevali in dojemali predvsem kot kraje, ki imajo 
kulturno, izobraževalno in simbolno vrednost, s spremembo osnovne paradigme pa so 
postajali vedno bolj prepoznani tudi kot vir dohodka in novih delovnih mest. Pokazalo se 
je, da se v večini primerov aktivnosti muzejev povezujejo ne le z drugimi sektorji kreativnih 
industrij, pač pa tudi z drugimi gospodarskimi dejavnostmi in sektorji. Številne študije 
o oceni gospodarskega učinka dejansko potrjujejo, da muzeji prispevajo k ustvarjanju 
delovnih mest, ustvarjajo BDP in prinašajo znatne davčne prihodke. V ZDA so v letu 2016 
muzeji prispevali 50 milijard dolarjev k BDP, podprli 726.200 delovnih mest in prispevali 
12 milijard dolarjev davčnih prihodkov. V Angliji ocenjujejo, da je v letu 2015 več kot 2.635 
muzejev in muzejskih zbirk po vsej državi ustvarilo 2,64 milijarde funtov dohodka in zapo-
slovalo več kot 38.000 ljudi (OECD/ICOM, 2019). Piekkola je s soavtorji (Piekkola in drugi, 
2014) v svoji študiji ocenil, da je bil v letu 2013 ekonomski učinek obiskovalcev muzejev na 
Finskem, upoštevaje multiplikacijski učinek, med 340 in 500 milijoni EUR, vložek lokalnih 
skupnosti pa 75 milijonov EUR, kar pomeni, da so muzeji, gledano zgolj s finančnega vidi-
ka, pravzaprav dobra naložba, saj se vložek lokalnih skupnosti v celoti povrne z davki. Če 
upoštevamo še vpliv na zaposlenost, izboljšanje podobe in ugleda države/regije in drugih 
vplivov na blaginjo, potem je ta učinek še bolj pozitiven.

Utemeljitev vloge muzejev kot gonilne sile za razvoj se je utrdila konec 20. stoletja, saj 
so muzeji čedalje bolj predstavljali instrument, ki povečuje privlačnost območja kot 
mesta za obisk, življenje, investiranje in delo; vsi ti dejavniki so pomembni v kontekstu 
vse večjega svetovnega konkurenčnega boja za talente in naložbe. Hkrati je naraščala 
tudi vloga muzejev pri podpiranju dobrega počutja, zdravja, vseživljenjskega učenja in 
ustvarjanja družbenega kapitala. Prav tako muzeji v dobi ekonomije znanja spodbuja-
jo lokalni gospodarski razvoj s podporo ustvarjalnim gospodarskim dejavnostim, kot 
so oblikovanje in inovacije, kar lahko koristi tako lokalnim kot mednarodnim podjetjem 
in podjetnikom. Za lokalne skupnosti muzeji ne predstavljajo le enega izmed mnogih 
deležnikov lokalnega razvoja, temveč so lahko celo gonilo sprememb. Če torej posku-
šamo povzeti: poslanstvo muzejev se je v zadnjih letih bistveno razširilo in obogatilo, 
njihova vloga v družbi se spreminja. Skrb, ohranjanje in razstavljanje dediščine bodo 
sicer vedno njihova glavna naloga, vendar danes muzeji vse bolj prepoznavajo svojo 
vlogo predstavnika družbenih in gospodarskih sprememb. Ustvarjajo znanje za družbo 
in o njej, so prostor za družbeno interakcijo in dialog ter vir ustvarjalnosti in inovacij za 
lokalno gospodarstvo. Muzeji prevzemajo tudi pomembno vlogo pri reševanju sodob-
nih družbenih vprašanj in konfliktov. Obravnavajo različna zahtevna področja, kot so 
globalizacija, migracije, polarizacija, neenakost, populizem, enakost spolov, starajoča 
se družba, dekolonizacija in podnebne spremembe. So platforme, na katerih je mogoče 
uporabiti načela poravnalne (restorativne) pravičnosti, medkulturnega in medgenera-
cijskega dialoga ter kulturne diplomacije. Muzeji tudi pomembno prispevajo k trajno-
stnemu razvoju, saj je po mnenju društva ICOM »trajnost dinamičen proces muzejev, 
ki temelji na prepoznavanju in ohranjanju opredmetene in nematerialne dediščine, pri 
čemer se muzeji odzivajo na potrebe skupnosti. Da bi bili muzeji pri svojem poslanstvu 
trajnostni, morajo biti aktiven, privlačen del skupnosti, tako da dodajajo vrednost de-
diščini in družbenemu spominu.« Muzeji lahko »izboljšajo izobraževanje o trajnosti in 
podnebnih spremembah, tako da sodelujejo s skupnostmi in jih opolnomočijo, da uve-
dejo spremembe, s čimer bi dolgoročno zagotovili planet, primeren za bivanje, socialno 
pravičnost in pošteno gospodarsko menjavo« (OECD/ICOM, 2019).

Osnovne značilnosti panoge

V EU ima muzejska dejavnost dolgo zgodovino, saj so v nekaterih državah, kot je Italija, 
muzeje odprli za javnost že za časa renesanse: muzej Capitoline v Rimu je za javnost 
odprl vrata že v letu 1471, ko je papež Sikst IV. muzeju podaril zbirko pomembnih antičnih 
skulptur; Vatikanski muzej je papež Julij II. odprl za javnost v letu 1506; leta 1592 je bil 
v Angliji ustanovljen Royal Armouries v Londonu, ki je svoje zbirke dal na ogled javnosti 
v letu 1660; Britanski muzej (British Museum) v Londonu je bil ustanovljen leta 1753 in 
odprt za javnost šest let pozneje4. Sicer pa se je velik razmah ustanavljanja muzejev po 
vsej Evropi pojavil v 18. stoletju in danes privabljajo veliko število obiskovalcev – med 
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največje muzeje na svetu po številu obiskovalcev sodi Louvre v Franciji z več kot dese-
timi milijoni obiskovalcev letno5, čez sedem milijonov privabi Kolosej v Rimu in skoraj 
šest milijonov Britanski muzej.

Kakšne pa so značilnosti panoge v Sloveniji? Muzej lahko v Sloveniji ustanovi kdorkoli, 
saj predpisi v ničemer ne omejujejo nastajanja muzejev in tudi ne uporabe imena muzej. 
Muzeji, ki želijo delovati po strokovnih standardih in izpolnjujejo jasno določene pogoje, 
lahko pri Ministrstvu za kulturo zaprosijo za vpis v razvid muzejev; po odobritvi Ministrstva 
za kulturo z vpisom v razvid njihove inventarizirane zbirke pridobijo status nacionalnega 
bogastva. V skladu s Pravilnikom o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in mu-
zejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje držav-
ne javne službe muzejev mora muzej, ki se vpiše v razvid muzejev, izpolnjevati osnovne 
kadrovske in finančne zahteve ter minimalne strokovne, prostorske in tehnične zahteve 
za hranjenje in varovanje muzejskega gradiva, ki so opredeljene v tem Pravilniku. Pri tem 
mora muzej zagotavljati tudi dostopnost javnosti do zbirk ter imeti izdelan načrt fizičnega 
in tehničnega varovanja ter škodnega zavarovanja muzejskih zbirk, ki ga potrdi ustano-
vitelj. Muzeji, ki opravljajo državno javno službo, morajo biti vpisani v razvid muzejev, se 
pa v razvid lahko vpisujejo tudi muzeji, ki ne opravljajo državne javne službe muzejev. Na 
dan 22. 4. 2021 je bilo v razvid vpisanih 57 muzejev, od tega je bilo 13 državnih muzejev6, 
ki so izvajali naloge javne službe in ki so bili za njihovo izvajanje financirani iz sredstev 
državnega proračuna: Narodni muzej Slovenije, Prirodoslovni muzej Slovenije, Slovenski 
etnografski muzej, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Tehniški muzej Slovenije, Muzej 
krščanstva na Slovenskem, Slovenski gledališki inštitut – Gledališki muzej, Slovenski šol-
ski muzej, Slovenska kinoteka, Vojaški muzej Slovenske vojske, Muzej za arhitekturo in 
oblikovanje, Moderna galerija in Narodna galerija. Poleg muzejev, katerih ustanoviteljica 
je Republika Slovenija, državno javno službo izvajajo tudi muzeji, ki so za to nalogo prido-
bili pooblastilo. Pooblaščenih muzejev je 36, med njimi so jih 35 ustanovile lokalne skup-
nosti, en muzej pa je zaseben (Poročilo o izvajanju državne javne službe v pooblaščenih 
muzejih v letu 2019).

Ministrstvo za kulturo iz proračuna Republike Slovenije državnim in pooblaščenim muze-
jem zagotavlja sredstva za izvajanje državne javne službe. S sredstvi se plačujejo stroški 
dela ter splošni materialni in programski materialni stroški. Muzeji poleg sredstev iz dr-
žavnega proračuna pridobivajo tudi sredstva iz proračunov občin, EU, del prihodka pa za-
gotovijo sami s prihodki iz javne službe (prodaja vstopnic in podobno) ali tržne dejavnosti7. 
Državne muzeje država financira do 100%, medtem ko so pooblaščeni financirani do 80%.

V Sloveniji ima razvoj muzejske dejavnosti že dolgo zgodovino. Začetki muzejev segajo 
v renesančni čas, ko sta zapisana večja zbirka antičnih spomenikov in lapidarij v Celju 
(Bregar, 2016). To obdobje sicer zaznamuje veliko zbirk, ki pa so zaradi nenaklonjeno-
sti cerkve do znanosti ostale pretežno v tajnosti. Se je pa zbirateljstvo zelo razširilo v 
obdobju baroka, ko so na gradovih nastale obsežne zbirke muzejskih predmetov. Prvi 
pravi nacionalni muzej je bil na pobudo Žige Zoisa ustanovljen leta 1809, torej v obdobju 
razsvetljenstva, vendar ni zaživel, saj ni imel ne prostorov ne osebja. Leta 1821 so Kranj-
ski deželni stanovi sprejeli odločitev o ustanovitvi deželnega muzeja v Ljubljani, ki so ga 
poimenovali Kranjski stanovski muzej – ta je dobil odobritev cesarja za ustanovitev leta 
1826 z imenom Deželni muzej za Kranjsko, za javnost pa so ga odprli leta 1831. Leta 1888 
so muzej preselili v poslopje, ki je prvo, ki je namenjeno izključno kulturi pri nas. Leta 1921 
so muzej preimenovali v Narodni muzej8. V zgodnjih letih 20. stoletja so muzeje dobila 
tudi druga pomembnejša urbana središča v Sloveniji – Maribor, Celje, Ptuj, Kamnik. Šte-
vilo muzejev se je občutno pomnožilo po drugi svetovni vojni, v šestdesetih letih pa se 
je ustanavljanje muzejev nekoliko ustavilo, se je pa še vedno povečevalo število raznih 
muzejskih zbirk9. Današnjo pestrost slovenske muzejske krajine med drugim prikazuje 
spletni portal museums.si, ki predstavlja muzeje, galerije in druge kulturne ustanove ter 
ima v svojo bazo vključenih 175 trenutno aktivnih muzejev, galerij in njihovih dislociranih 
enot11. V Skupnost muzejev Slovenije (SMS) – organizacijo slovenskih muzejev in galerij, 
ki jih povezuje v skupnem interesu reševanja izbranih poklicnih in statusnih vprašanj ter 
jih s svojim delovanjem predstavlja in promovira in s tem celotno kulturno in naravno de-
diščino, za kateri skrbijo – je včlanjenih 71 slovenskih muzejev in galerij. Statistični urad 
Republike Slovenije (SURS) tudi zbira podatke o muzejski in galerijski dejavnosti – število 

5
Zaradi pandemije covida-19 
je bila muzejska dejavnost 
povsod po svetu zelo prizade-
ta, saj je samo Louvru v letu 
2020 število obiskovalcev 
upadlo za več kot 70 %.

6
Državni muzej je javni zavod, 
ki ga ustanovi država zato, da 
zagotovi varstvo premične 
dediščine, ki je državnega po-
mena. Vsako leto Ministrstvo 
za kulturo objavlja Poročilo o 
izvajanju nalog javne službe 
državnih muzejev; zadnje 
objavljeno poročilo, za leto 
2018 (Poročilo o izvajanju 
nalog javne službe državnih 
muzejev za leto 2018), navaja, 
da je v skladu s pravnimi pod-
lagami Ministrstvo za kulturo 
Republike Slovenije v tem letu 
iz sredstev državnega pro-
računa financiralo izvajanje 
nalog javne službe v sedmih 
državnih muzejih s področja 
pristojnosti Direktorata za 
kulturno dediščino: Narodnem 
muzeju Slovenije, Prirodo-
slovnem muzeju Slovenije, 
Slovenskem etnografskem 
muzeju, Muzeju novejše zgo-
dovine Slovenije, Tehniškem 
muzeju Slovenije, Muzeju 
krščanstva na Slovenskem in 
Narodni galeriji. Drugi državni 
muzeji sodijo pod pristojnost 
Direktorata za ustvarjalnost 
(Slovenski gledališki inštitut, 
Muzej za arhitekturo in obli-
kovanje, Moderna galerija), 
Direktorata za medije (Slo-
venska kinoteka), Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in 
šport (Slovenski šolski muzej) 
ter Ministrstva za obrambo 
(Vojaški muzej Slovenske 
vojske).

7
Ministrstvo za kulturo, https://
www.gov.si/teme/muzeji-in-
-premicna-dediscina.

8
Zgodovina Narodnega muzeja 
Slovenije, https://www.nms.
si/si/muzej/zgodovina.

9
Zgodovina slovenskih muze-
jev, http://sms-muzeji.si/C/
Items/1015?cat=1.

https://hyperallergic.com/421968/is-art-museum-attendance-declining-across-the-us/
https://hyperallergic.com/421968/is-art-museum-attendance-declining-across-the-us/
https://hyperallergic.com/421968/is-art-museum-attendance-declining-across-the-us/
https://hyperallergic.com/421968/is-art-museum-attendance-declining-across-the-us/
https://hyperallergic.com/421968/is-art-museum-attendance-declining-across-the-us/
https://hyperallergic.com/421968/is-art-museum-attendance-declining-across-the-us/
https://hyperallergic.com/421968/is-art-museum-attendance-declining-across-the-us/
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muzejev, muzejskih zbirk in galerij po njihovih podatkih v zadnjih nekaj letih obsega malo 
več kot 90 enot. Nadrobnejši statistični pregled SURS-ovih podatkov je predstavljen v 
drugem poglavju – Statistična analiza.

10
Podatke na portal z mu-
zejskim dokumentacijskim 
sistemom Galis prispevajo 
muzeji in galerije. Informacij-
ski sistem Galis je po naved-
bah skrbnika sistema najbolj 
razširjen program za vodenje 
muzejske dokumentacije v 
Sloveniji.

11
V bazo so vključene tudi 
posamezne organizacijske 
enote muzejev.



12

Statistična analiza
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SURS pri svojem statističnem raziskovanju posebej spremlja tudi dejavnost muzejev in 
galerij. V nadaljevanju predstavljamo nekatere od teh podatkov, pri čemer pa mnogi od 
teh podatkov ne omogočajo razločevanja med muzeji in galerijami. 

SURS podatke o muzejski in galerijski dejavnosti zbira z vprašalnikom Muzejska in gale-
rijska dejavnost, in sicer s kombinacijo spletnega in tiskanega vprašalnika. Tabela 1 prika-
zuje število muzejev, muzejskih zbirk in galerij po podatkih SURS-a v obdobju 2016–2019 
v Sloveniji, ki v zadnjih nekaj letih obsegajo malo več kot 90 enot. Pri tem so enote opa-
zovanja javni in zasebni muzeji, galerije in muzejske zbirke. V raziskovanje so zajete vse 
enote, za katere je iz preteklih raziskovanj in drugih informacij (na primer Ministrstva za 
kulturo / Razvid muzejev) razvidno, da opravljajo muzejsko oziroma galerijsko dejavnost 
(Repovž Grabnar, 2020).

Tabela 1: Ustanove z muzejsko ali galerijsko dejavnostjo
po statusu1, Slovenija, obdobje 2016–2019

  2016 2017 2018 2019

Status ustanove – SKUPAJ 97 92 93 91

Muzej 58 58 59 58

Muzejska zbirka 15 14 13 14

Galerija 23 20 21 19
 
VIR: Statistični urad Republike Slovenije, https://pxweb.stat.si/sistat/Podrocja/Index/96/kultura.

Do leta 2011 je SURS objavljal podatke o muzejih, muzejskih zbirkah, posebnih muzejih 
za likovno dediščino in likovnih razstaviščih, ki niso v celoti primerljivi s podatki od leta 
2016, saj so se s prenovo statistike kulture, začeto v letu 2014 in končano v letu 2016, 
spremenile definicije posameznih pojmov. Kljub temu za ponazoritev razvoja muzejske 
dejavnosti v Sloveniji v tabeli 2 predstavljamo podatke za obdobje 2004–2011 (podatkov 
za obdobje 2012–2015 ni na razpolago). Kot je razvidno iz te tabele, je bilo število muzejev 
tudi v tem (sedemletnem) obdobju precej konstantno (okoli 50). Konstantnost je prav-
zaprav opazna pri vseh navedenih skupinah opazovanja, saj so med posameznimi leti 
nihanja števila enot majhna.

2

1
SURS po prenovi stati-
stike kulture od leta 2016 
opredeljuje pojme muzejske 
dejavnosti kot: i) muzej je za 
javnost odprta, nepridobitna, 
stalna ustanova v službi 
družbe in njenega razvoja, ki 
pridobiva materialne dokaze 
o ljudeh in njihovem okolju, 
jih hrani, raziskuje, o njih pos-
reduje informacije in jih raz-
stavlja. Po Zakonu o varstvu 
kulturne dediščine so muzeji 
tudi galerije, ki opravljajo 
funkcije muzejev; ii) muzejska 
zbirka je sistematično ureje-
na skupina predmetov, stvari, 
navadno istovrstnih, urejenih 
po določenih merilih. Muzej-
ske zbirke lahko nastanejo 
in se hranijo tudi pri pravnih 
ali fizičnih osebah, ki niso 
muzeji – SURS ima v svojo 
statistiko vključene tiste mu-
zejske zbirke, ki so oblikovane 
pri podjetjih, knjižnicah in 
podobno, in niso samostojni 
poslovni subjekti, vendar 
pa svojo zbirko ponudijo na 
voljo za ogled obiskovalcem v 
znanem odpiralnem času; iii) 
galerija je prostor ali stavba, 
v kateri se proučujejo in 
razstavljajo dela s področja 
likovne umetnosti (Repovž 
Grabnar, 2020).
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Tabela 2: Število muzejev, galerij oziroma likovnih 
razstavišč2, Slovenija, obdobje 2004–2011

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Muzeji in 
razstavišča – 
SKUPAJ

164 164 179 164 180 170 163 168

Muzej 48 48 47 48 52 49 48 51

Muzejska zbirka 29 28 28 28 31 29 26 25

Posebni muzej 
za likovno 
dediščino

5 3 3 3 3 4 5 6

Likovno 
razstavišče / 
galerija

48 53 64 55 63 55 53 51

Druga vrsta 
muzeja oziroma 
razstavišča

34 32 37 30 31 33 31 34

 
VIR: Statistični urad Republike Slovenije, https://pxweb.stat.si/sistat/Podrocja/Index/96/kultura.

Po podatkih SURS-a so večino virov prihodkov muzejev in galerij predstavljala javna 
sredstva (EU, nacionalna in lokalna), saj je njihov delež v vseh letih obdobja 2004–2019 
v povprečju presegal 80 %, z izjemo leta 2008, ko je znašal »le« dobrih 75 %. V absolu-
tnih zneskih (in ob spreminjajočem se številu muzejev) so se skupni prihodki muzejev in 
galerij v Sloveniji od leta 2004 do 2019 povečali z 29.641.500 EUR na 55.627.364 EUR. 
Pri tem je treba omeniti leto 2008, ki po vrednosti financiranja predstavlja rekordno leto 
tega obdobja s 56.031.115 EUR, predvsem zaradi velikega zneska državnega financiranja, 
lastnih prihodkov iz drugih dejavnosti in prihodkov iz sponzorstev in donacij iz Slovenije in 
tujine. Opazno je tudi precejšnje povečanje vrednosti prihodkov v zadnjih treh letih, ko so 
se prihodki muzejev in galerij povečali s 46.394.771 EUR v letu 2016 na 55.627.364 EUR 
v letu 2019, kar predstavlja 20% rast.

Slika 1: Deleži javnih in nejavnih virov financiranja za izvajanje kulturne
dejavnosti v muzejih in galerijah, obdobje 2004–2019 (v %)
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VIR: Statistični urad Republike Slovenije, https://pxweb.stat.si/sistat/Podrocja/Index/96/kultura, lastni preračuni in prikaz.

2
SURS je do leta 2016 opre-
deljeval pojme muzejske 
dejavnosti kot: i) muzeji so 
samostojni zavodi ali pa 
delujejo v sestavi zavodov ali 
centrov za kulturo; ii) muzej-
ske zbirke so opredeljene kot 
organizacijsko nesamostojne 
enote, ki delujejo v sestavi 
drugih poslovnih subjektov; 
iii) posebni muzeji za likovno 
dediščino so ustanove, ki 
zbirajo, urejajo, hranijo, 
dokumentirajo in proučujejo 
premično likovno dediščino, 
jo konservirajo in restavri-
rajo ter jo tudi prezentirajo; 
iv) likovno razstavišče 
oziroma galerija proučuje in 
razstavlja dela s področja 
likovne umetnosti; v tabeli so 
prikazani galerije in likovna 
razstavišča, ki so namenje-
ni javnosti in delujejo tudi 
v okviru drugih poslovnih 
subjektov (Repovž Grabnar, 
2016).
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Nadrobnejši pregled virov financiranja pokaže, da je bil glavni vir financiranja muzejev in 
galerij v tem obdobju državni proračun, katerega delež v celotnih prihodkih se je v obdobju 
2004–2019 na grobo gibal med 60 in 70 %, pri čemer se je v zadnjih nekaj letih ustalil pri 
približno 60 %. Pomembni viri prihodkov so bili v celotnem obdobju tudi občinski prora-
čuni z okoli 20% deležem, lastni prihodki iz kulturne dejavnosti z 10–15% deležem ter v 
zadnjih dveh letih čedalje pomembnejši prihodki iz sredstev EU z več kot 6% deležem 
v letu 2019. Dinamika deležev posameznih virov financiranja je v zadnjih letih z izjemo 
sredstev EU precej konstantna, kar prikazuje tudi slika 2.

Slika 2: Deleži virov financiranja za izvajanje kulturne dejavnosti
v muzejih in galerijah, obdobje 2004–2019 (v %)
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VIR: Statistični urad Republike Slovenije, https://pxweb.stat.si/sistat/Podrocja/Index/96/kultura, lastni preračuni in prikaz.

Skupno število razstav v muzejih in galerijah je v letu 2019 znašalo 1.406. Večji delež tega 
števila predstavljajo začasne razstave (1.202), katerih število je do leta 2018 naraščalo (z 
986 v letu 2016 na 1.202 v letu 2018), v letu 2019 pa ponovno upadlo (na 1.114), medtem 
ko število stalnih razstav izkazuje ravno obraten trend, in sicer je od leta 2016 do leta 2018 
znatno upadalo (s 304 v letu 2016 na 245 v letu 2018), v letu 2019 pa ponovno naraslo (na 
292). Prav tako je med letoma 2016 in 2018 precej upadlo tudi skupno število obiskoval-
cev razstav v muzejih in galerijah (s 3,2 milijona v letu 2016 na 2,7 milijona v letu 2018), v 
letu 2019 pa se je tudi to število znova nekoliko dvignilo (na 2,8 milijona).

Podatki o osebah, zaposlenih v muzejih in galerijah (tabela 3, slika 3), razkrivajo, da je 
po letu 2017 prišlo do upada števila zaposlenih med tehničnimi sodelavci, pa tudi med 
upravo, administrativnimi in finančnimi delavci. Na drugi strani je število strokovnih so-
delavcev po letu 2017 opazno naraslo.  

Tabela 3: Zaposlene osebe v muzejih in galerijah, 2019

Vrsta zaposlitve Število

Tehnični delavci 174

Uprava, administrativni in finančni delavci 180

Strokovni delavci 694

Zaposlene osebe – SKUPAJ 1.048
 
VIR: SURS, SiStat.
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Slika 3: Zaposlene osebe v muzejih in galerijah, 2016–2019 
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VIR: SURS, SiStat.

V naslednji tabeli so predstavljeni podatki, povezani z obiskanostjo in prodanimi vstopni-
cami muzejev in galerij. Kot lahko vidimo, je število obiskovalcev v letih 2016–2018 precej 
upadlo, v letu 2019 pa se je število ponovno nekoliko dvignilo. V skladu z višjo povprečno 
ceno vstopnice so se sicer bruto prihodki od prodanih vstopnic v letu 2017 najprej pove-
čali, leta 2018 pa močno upadli, tako zaradi znižanja povprečne cene vstopnic kot tudi za-
radi upada obiska ter povečanega števila izdanih brezplačnih vstopnic. Tako kot podatki 
o obisku tudi finančni podatki v letu 2019 nakazujejo ponovno izboljšanje. 

Tabela 4: Obiskanost muzejev in galerij, 2016–2019

2016 2017 2018 2019

Število obiskovalcev 3.236.504 3.161.866 2.733.597 2.800.899

Bruto prihodek od 
prodanih vstopnic 4.233.854 € 4.933.282 € 3.462.028 € 3.890.292 €

Povprečna cena 
vstopnice 3,65 € 4,28 € 4,02 € 4,37 €

Število izdanih 
brezplačnih 
vstopnic 520.239 519.319 614.403 549.561

 
VIR: SURS, SiStat.

Kljub vmesnemu upadu prihodkov od vstopnic finančni podatki, predstavljeni v naslednji 
tabeli, kažejo, da so skupni prihodki v obdobju 2016–2019 vseskozi naraščali. Poleg rasti 
prihodkov iz javnih sredstev (državni proračun), ki predstavljajo glavni vir financiranja, 
so se v proučevanem obdobju iz leta v leto močno povečevala predvsem sredstva EU, 
prejeta iz državnega proračuna in neposredno iz EU. Na drugi strani pa so v proučevanem 
obdobju prav tako vseskozi naraščali tudi skupni stroški, med katerimi najpomembnejši 
delež predstavljajo stroški dela in stroški za izvajanje kulturne dejavnosti.
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Tabela 5: Viri financiranja in stroški za izvajanje kulturnih
dejavnosti v muzejih in galerijah (v evrih)

2016 2017 2018 2019

Prihodki – SKUPAJ 46.394.771 50.784.181 51.709.818 55.627.364

Prihodki iz javnih 
sredstev – državni 
proračun 28.885.302 30.113.897 31.375.295 32.843.857

Prihodki iz javnih 
sredstev – občinski 
proračuni 7.669.357 9.602.928 9.229.848 9.603.486

Prihodki iz javnih 
sredstev – sredstva 
EU, prejeta iz 
državnega proračuna 
in neposredno iz EU 659.033 921.664 1.726.107 3.432.242

Lastni prihodki iz 
kulturne dejavnosti 6.953.071 8.640.130 7.614.727 7.966.085

Lastni prihodki iz 
drugih dejavnosti 
(tj. dejavnosti, ki ne 
sodijo v področje 
kulture) 1.569.146 1.024.578 1.270.490 1.234.417

Prihodki iz spon-
zorstev in donacij iz 
Slovenije 460.217 445.176 446.950 524.468

Prihodki iz tujih 
sponzorstev, donacij 
in sredstev mednaro-
dnih skladov 198.646 35.808 46.401 22.810

Stroški – SKUPAJ 45.996.638 50.215.259 50.493.673 54.044.076

Stroški dela (plače, 
prispevki in drugi 
stroški) 25.042.828 25.650.767 26.594.481 28.352.418

Neposredni in 
splošni stroški za 
izvajanje kulturne 
dejavnosti 15.439.333 16.944.138 17.115.897 18.105.328

Stroški za izplačila po 
pogodbah o delu in 
avtorskih pogodbah, 
za študentsko 
delo, samostojnim 
podjetnikom ipd. 3.678.450 3.883.697 2.824.198 3.930.819

Investicijski stroški 999.004 2.157.772 1.674.647 1.533.861

Drugi poslovni 
stroški, povezani z 
izvajanjem kulturne 
dejavnosti 837.023 1.578.884 2.284.450 2.121.652

 
VIR: SURS, SiStat.
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Panoga SKD 91.02 – Dejavnost muzejev:

V skladu z obstoječo Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) je dejavnost muzejev 
opredeljena kot panoga SKD 91.02 – Dejavnost muzejev, v katero pa poleg samega obra-
tovanja muzejev vseh vrst sodita tudi dejavnost umetnostnih galerij in organiziranje prilo-
žnostnih muzejskih raziskav. Izhajajoč iz same klasifikacije SKD, lahko torej v statističnem 
smislu dejavnost muzejev sicer dokaj dobro opredelimo, pri tem pa je treba poudariti, da 
so v to dejavnost SKD lahko vključene najrazličnejše pravnoorganizacijske oblike in nika-
kor ni omejena zgolj na muzeje, ki so vpisani v razvid ali so neprofitne ustanove. 

Po podatkih Poslovnega registra Slovenije (AJPES) je bilo tako v panogi SKD 91.02 – 
Dejavnost muzejev 86 pravnoorganizacijskih enot (število aktivnih enot na dan 10. 12. 
2020). Kot je razvidno s slike 4, na kateri prikazujemo deleže najpomembnejših pravno-
organizacijskih oblik v tej panogi SKD, so večino (58 %) predstavljali javni zavodi.

Slika 4: Prikaz deležev posameznih pravnoorganizacijskih
oblik v panogi SKD 91.02 – Dejavnost muzejev
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VIR: AJPES, registrski podatki na dan 10. 12. 2020.

Mednarodni statistični okvir: 

Eurostat za KKS zagotavlja precejšnje število mednarodno primerljivih statistik, vendar 
dejavnosti muzejev tudi v Eurostatovih podatkih ni mogoče ločiti od drugih dejavnosti. V 
tem trenutku podatke, ki naj bi omogočili ustrezno primerjavo podatkov o muzejih med 
različnimi evropskimi državami, zagotavlja zgolj EGMUS (European Group on Museum 
Statistics). EGMUS-ovi podatki sicer v primeru Slovenije ne nudijo širokega nabora po-
datkov, ki jih je mogoče primerjati, še pomembnejšo težavo pa predstavlja dvom o vero-
dostojnosti, ki ga ti podatki zbujajo. Viri podatkov in vzorec oziroma populacija se namreč 
med državami razlikujejo in niso jasno opredeljeni, manjka obrazložitev izračuna določe-
nih kazalnikov oziroma njihove vsebine, nekatere velike razlike med državami so težko 
razložljive, prav tako v izračunih prihaja do nekaterih očitnih napak, ki smo jih vsaj delno 
skušali odpraviti.  

EGMUS-ovi podatki kljub temu trenutno predstavljajo najcelovitejši okvir za mednarodno 
primerjavo, zato jih kljub omenjenim pomembnim zadržkom predstavljamo v tabeli 6, v 
kateri so navedeni kazalniki, izračunani iz EGMUS-ovih podatkov za zadnje razpoložljivo 
leto za posamezno državo. Rezultati takšne primerjave (z vsemi omejitvami tako glede 
zbiranja podatkov kot različnih let zajemanja) kažejo, da je Slovenija po kazalnikih, pred-
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stavljenih v tabeli, povprečna država. Število muzejev na 100.000 prebivalcev v Sloveniji 
je po rangu malo višje od sredine predstavljenih držav (9. rang od 22 držav), obiski na 
100.000 prebivalcev (10. rang med 22), povprečno število obiskov na muzej (12. rang med 
22) in izdatki na prebivalca (6. rang od desetih držav, za katere so na voljo podatki) pa nas 
uvrščajo zelo blizu sredine. Slovenija med predstavljenimi državami izstopa le pri številu 
zaposlenih na 100.000 prebivalcev (2. rang od 14 držav, za katere so podatki na voljo). 

Tabela 6: Mednarodna primerjava podatkov za muzeje, zadnje razpoložljivo leto

Država Leto
Muzeji* na 
100.000 
prebivalcev

Obiski** na 
100.000 
prebivalcev

Povprečno 
število 
obiskov na 
muzej

Zaposleni 
na 100.000 
prebivalcev

Izdatki na 
prebivalca 
(v EUR)

Avstrija 2017 6,3 216.615 34.614 72,4 41,4

Bolgarija 2017 2,7 71.941 26.749 45,4 4,2

Češka 2019 2,7 137.712 51.374 57,4 23,6

Danska 2017 3,6 281.546 77.442 – –

Estonija 2018 18,9 256.005 13.537 180,1 51,6

Finska 2019 5,9 137.843 23.291 – 48,0

Francija 2017 1,8 94.780 51.633 – –

Nemčija 2019 8,2 134.467 16.335 – –

Madžarska 2019 7,5 118.321 15.732 72,4 –

Italija 2017 0,8 82.958 106.491 – –

Latvija 2019 8,0 193.356 24.264 107,0 22,7

Litva 2019 3,8 200.013 52.231 123,0 –

Poljska 2017 2,5 97.579 39.519 48,6 –

Portugalska 2017 6,6 166.743 25.257 40,7 –

Romunija 2018 4,0 90.166 22.376 38,0 –

Srbija 2019 2,1 32.542 15.168 – –

Slovaška 2017 2,9 110.650 37.911 48,1 13,7

Slovenija 2018 4,5 151.946 33.999 145,6 24,3

Španija 2018 3,1 140.175 44.766 32,2 -

Švedska 2018 3,7 259.010 70.844 – 58,6

Švica 2019 13,2 166.161 12.575 – –

Nizozemska 2016 4,1 202.349 49.506 58,8 63,0

Slovenija – 
rang

  9 od 22 10 od 22 12 od 22 2 od 14 6 od 10

 
*Opredeljeni v skladu z nacionalnimi kriteriji. 
**Skupaj z brezplačnimi ogledi. 
VIR: Prirejeno po EGMUS-u.
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Pojem deležnik se je v teoriji in praksi organizacijskih ved uveljavil v osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja. Opredeljen je kot katerakoli skupina, subjekt ali organizacija, ki lah-
ko vpliva na uresničevanje ciljev organizacije/sektorja oziroma ti vplivajo nanjo (Bryson, 
2004). Analiza deležnikov je zato pomembna faza analize vsake dejavnosti (projekta/
programa). Z njo lahko opišemo ekosistem posameznega sektorja. Ekosistem je mreža 
medsebojno povezanih akterjev (Oksanen in drugi, 2018). To je sistem organizacij, ljudi, 
tehnologije, platform in vsebin, ki so povezani in soodvisni (Cheinman, 2020). Ekosis-
temski pristop ima že 30letno tradicijo (inovacijski ekosistem, podjetniški ekosistem, 
zagonski ekosistem, industrijski, storitveni …) in predstavlja sistemski pristop k analizi 
posameznega sektorja, regije, države. Omogoča analizo razmerij in povezav med posa-
meznimi elementi sistema, trende in vzorce v delovanju ekosistema, analizo značilnos-
ti posameznega ekosistema (prednosti, slabosti), s tem pa tudi oblikovanje ustreznih 
politik na podlagi širše slike. Ne obstaja enotna definicija ekosistema niti enotni pristop 
analize (mapiranja) posameznega ekosistema. Pristop k analizi ekosistema je zato v 
veliki meri odvisen od namena analize in od pristopa posameznega avtorja. Omogoča 
boljše razumevanje sektorja in s tem ustrezno oblikovanje javnih politik, saj morajo te 
biti prilagojene značilnostim posameznega sektorja na določenem območju (Fleming in 
Erskine, 2011). Zato je analiza ekosistema sektorja muzeji osredinjena na vprašanje: Ali 
skupine deležnikov ustrezno pokrivajo vse stebre javne politike spodbujanja muzejske 
dejavnosti in KKS v Sloveniji? 

Deležnike, ki sestavljajo ekosistem sektorja muzejske dejavnosti, povezujemo v nasled-
nje skupine:

• Ponudba (izvajalci).

• Povpraševanje (podjetja, javni sektor, KKS, prebivalstvo).

• Izobraževanje, usposabljanje in razvoj.

• Podporne organizacije.

• Druge organizacije.

• Oblikovalci politik.

Na sliki 1 je ekosistem predstavljen zelo poenostavljeno. Ekosistem analiziramo v določe-
ni časovni točki na določenem teritoriju (država/regija) in/ali v določenem sektorju. Med 
posameznimi elementi ekosistema so številna razmerja in povezave, ki pa so nadgrajeni 
z razmerji in povezavami z drugimi ekosistemi (Oksanen in drugi, 2018).

3
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Slika 5: Skupine deležnikov sektorja muzejske dejavnosti

PovpraševanjePonudba

Druge
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politik
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3.1 Ponudba

V skupino deležnikov PONUDBA prištevamo vse ponudnike muzejskih storitev. Kot je bilo 
že omenjeno v uvodnem poglavju, muzej v Sloveniji lahko ustanovi kdorkoli, saj veljav-
ni predpisi nastajanja muzejev z ničimer ne omejujejo. Muzeji, ki delujejo po strokovnih 
standardih, so vpisani v razvid muzejev in s tem imajo njihove zbirke status nacionalnega 
bogastva. Med pet največjih muzejev, gledano po številu obiskovalcev v letu 2018, po po-
datkih EGMUS-ove statistike v Sloveniji sodijo Muzej in galerije mesta Ljubljane (114.248 
obiskovalcev), Narodna galerija (101.775), Gornjesavski muzej Jesenice (80.039), Mo-
derna galerija (76.158) in Narodni muzej Slovenije (69.377)1. Skupaj je slovenske muzeje 
v letu 2019 po podatkih SURS-a obiskalo več kot 2,8 milijona ljudi. 

Glavne značilnosti skupine so naslednje:

• Leta 2021 (21. 4. 2021) je bilo v razvid muzejev vpisanih 57 muzejev. Od tega je bilo 
13 državnih muzejev, ki so izvajali naloge javne službe in ki so bili za njihovo izvajanje 
financirani iz sredstev državnega proračuna. Poleg muzejev, katerih ustanoviteljica 
je Republika Slovenija, državno javno službo izvajajo tudi muzeji, ki so za to nalogo 
pridobili pooblastilo. Pooblaščenih muzejev je 36, med njimi so jih 35 ustanovile lo-
kalne skupnosti, en muzej pa je zaseben (Poročilo o izvajanju državne javne službe 
v pooblaščenih muzejih v letu 2019).

• Po podatkih SURS-a so muzeji pravnoorganizacijsko prevladujoče urejeni kot 
javni zavodi, tudi pretežni del financiranja njihovega delovanja predstavljajo javna 
sredstva, s čimer še vedno velja ugotovitev raziskave Evalvacija slovenskih muze-
jev 2006–2008 (Goebl in drugi, 2010), da so slovenski muzeji močno odvisni od 
javnih sredstev, čeprav se je po podatkih SURS-a delež lastnih prihodkov muzejev 
v zadnjih letih gibal že čez 17 %, medtem ko je bil v letu 2009 še 12%. Čeprav je pro-
fitna dejavnost v javnem muzeju sekundarna dejavnost, lahko dopolnjuje osnov-
no dejavnost in za muzeje predstavlja znaten potencial, zato bi bilo smotrno, da 
slovenski muzeji – tudi zaradi prevelike odvisnosti od javnih sredstev in zaostrenih 
razmer na javnofinančnem področju – do določene mere posvečajo pozornost tudi 
pridobivanju nejavnih sredstev2, čeprav je njihova motivacija precej zmanjšana s 
tem, da prihodki od nekaterih tržnih dejavnosti (na primer najemnine) ne ostanejo 
na razpolago njim, temveč gredo v proračun ustanoviteljev. Sicer pa v zadnjih letih 

1
Vir: https://www.egmus.eu/
nc/en/statistics/5_most_vi-
sited_museums/show_most_
visited.

2
Pri tem je treba poudariti, 
da tržna dejavnost ne more 
biti cilj delovanja muze-
jev. Primarni cilj mora biti 
izvrševanje dejavnosti javne 
službe, pri čemer je jasen 
pomen javnega financiranja, 
ki omogoča strokovnost, 
neodvisnost in trajnost.

https://hyperallergic.com/421968/is-art-museum-attendance-declining-across-the-us/
https://hyperallergic.com/421968/is-art-museum-attendance-declining-across-the-us/
https://hyperallergic.com/421968/is-art-museum-attendance-declining-across-the-us/
https://hyperallergic.com/421968/is-art-museum-attendance-declining-across-the-us/
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po navedbah SURS-a slovenski muzeji lastne prihodke večinoma ustvarjajo s pro-
dajo vstopnic (praktično vsi muzeji), z muzejsko trgovino (v letu 2019 je bilo takih 
skoraj 64 % muzejev), izdajanjem publikacij (62 %), oddajanjem prostorov v najem 
(46 %), v manjši meri pa tudi s kongresno (10 %), gostinsko (8 %) in drugimi dejav-
nostmi (na primer prireditve in izposojanje lastnih zbirk).

• Prihodek, ustvarjen s prodajo vstopnic, je v letu 2019 po podatkih SURS-a znašal 
3,98 milijona EUR in je glede na predhodno leto narasel za 12 %, vendar je bil še 
vedno precej manjši od zneska leta 2016 (4,23 milijona EUR) in še bolj od prodaje 
vstopnic leta 2017 (4,93 milijona EUR). Tudi delež vstopnin v skupnih prihodkih 
muzejev je od leta 2016, ko je dosegal 9,1 %, močno upadel, saj je bil leta 2019 le še 
7%. Navedeno je posledica upada skupnega števila obiskovalcev, ki se je znižalo s 
3,2 milijona v letu 2016 na 2,8 milijona v letu 2019, ob tem, da se je povprečna cena 
vstopnic v tem obdobju dvignila s 3,65 EUR na 4,37 EUR. 

• Pomanjkljivo povezovanje in sodelovanje med turističnimi ponudniki (agencija-
mi) in kulturnimi deležniki: v kvantitativni raziskavi pri izdelavi Strateških smernic 
kulturnega turizma v Ljubljani 2017–2020 je bilo sicer za ljubljansko občino ugoto-
vljeno, da se večina ponudnikov kulturnih vsebin, kamor so uvrščeni tudi muzeji, s 
turističnimi agencijami pri oblikovanju integralnih turističnih produktov ne povezu-
je, prav tako pa je pri trženju ponudbe sodelovanje z njimi šibko in redko. Podobno 
za podravsko regijo ugotavlja tudi Gačnik (2011), ki na področju muzejske, arhivske 
in knjižnične dejavnosti omenja skromno povezanost s turizmom. Po ugotovitvah 
na II. kongresu slovenskih muzealcev leta 2018 v Brežicah tudi turistične agencije 
pogosto pripravljajo ponudbe, ne da bi se predhodno obrnile na muzejske ustano-
ve. Kljub temu pa je že Strategija razvoja in trženja kulturnega turizma 2009–2013 
(Lebe in drugi, 2009) zaznala, da se predvsem v manjših krajih muzeji povezujejo 
s turističnimi ponudniki (in tudi nevladnimi organizacijami) in skupaj z njimi ter ob 
pomoči lokalnih turističnih organizacij oblikujejo integralno ponudbo kraja ali celo 
širše regije.

• Odpiralni čas: nekateri slovenski muzeji (na primer NMS, MNOM, SŠM, SLOGI, 
Galerija-Muzej Lendava) so odprti tudi ob ponedeljkih, ko so muzeji po vsem svetu 
tradicionalno zaprti. Prav tako nekateri podaljšujejo odpiralne čase, predvsem v 
tistih mesecih, ki so turistično najzanimivejši, in sicer do 19.00, 20.00 ali celo do 
22.00. S tem se želijo čim bolj približati turistom, za katere je obisk v poznejših urah 
dneva bolj zaželen in jim posledično poznejši termin bolj ustreza kot pa pred 18. uro, 
ko se muzeji ponavadi zapirajo. Prav tako je tak odpiralni čas dobrodošla spremem-
ba za domače obiskovalce, ki si zaradi čedalje daljšega delovnega časa obisk pred 
18. uro težko privoščijo.  

• Muzeji v okviru svoje (tržne) dejavnosti prirejajo tudi ustvarjalne in počitniške 
delavnice za otroke in mladino različnih starostnih skupin, pa tudi odrasle (na 
primer poletne počitniške tedne v muzeju SEM, počitnice v muzeju NMS, počitniško 
varstvo v MGML, ustvarjalne delavnice v NMS, praznovanje rojstnih dni v NMS). 
Prav tako muzeji – tako državni (NMS, SEM, TMS, Moderna galerija in drugi) kot po-
oblaščeni (Gorenjski muzej, Loški muzej, Mestni muzej Krško, Medobčinski muzej 
Kamnik, MGML in drugi) – skladno s svojimi ceniki večjim skupinam nudijo oddajo 
svojih prostorov, na primer konferenčnih dvoran, atrijev, učilnic, dvorišč, parkov, ki 
jih pogosto kombinirajo s praktičnimi delavnicami in prikazi, pa tudi svojo gostinsko 
dejavnostjo. Evalvacija slovenskih muzejev navaja, da lahko muzeji, če so locirani v 
večjih mestih ali prestolnici, iz najemnin pričakujejo večje prihodke. Nekateri muze-
ji, predvsem enote, ki so locirane v dvorcih in gradovih, ponujajo tudi možnost porok 
in drugih svečanosti.

• Z razmahom pandemije covida-19 so slovenski muzeji zaradi zaščitnih ukrepov 
oziroma fizičnega zaprtja po navedbah Skupnosti muzejev Slovenije samo v prvi 
polovici leta 2020 izgubili prihodek v vrednosti 650.000 EUR3. V tem obdobju 
so vložili veliko naporov v predstavitve virtualnih zbirk, pripravo učnih posnetkov, 
izvedbo spletnih delavnic in kulturnih dnevov za šole, vendar pa te aktivnosti niso 
mogle nadomestiti izpada prihodkov, saj so bile večinoma brezplačne. Ministrstvo 
za kulturo pri tem poudarja, da so imeli muzeji zaradi okrnjenega izvajanja nalog 
javne službe pri realizaciji izvajanja razstavnih projektov in v delu omogočanja 

3
Vir: https://www.rtvslo.si/
kultura/vizualna-umetnost/
slovenski-muzeji-v-casu-izo-
lacije-izgubili-okoli-650-tiso-
c-evrov/530936.

https://hyperallergic.com/421968/is-art-museum-attendance-declining-across-the-us/
https://hyperallergic.com/421968/is-art-museum-attendance-declining-across-the-us/
https://hyperallergic.com/421968/is-art-museum-attendance-declining-across-the-us/
https://hyperallergic.com/421968/is-art-museum-attendance-declining-across-the-us/
https://hyperallergic.com/421968/is-art-museum-attendance-declining-across-the-us/
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dostopnosti do javnosti po drugi strani kar nekaj prihrankov glede na načrtovana in 
odobrena sredstva. Največ prihrankov je nastalo pri splošnih stroških delovanja in 
programskih materialnih stroških4. Iz tega je vsekakor razvidno, kako pomembna je 
fizična dostopnost do muzejev, ki v času zaprtja ne morejo (ali znajo) nadomestiti 
izpada fizičnega obiska s preusmeritvijo obiskovalcev na digitalne platforme. Sicer 
pa so ljubljanski muzeji v juliju in avgustu leta 2020, ko se je razmah epidemije 
covida-19 (začasno) umiril, za spodbuditev obiska ponudili možnost nakupa ene 
vstopnice za vstop v 11 muzejev.

• Skupnost muzejev Slovenije tudi navaja, da za digitalizacijo, ki naj bi bila pomemben 
del vsakega sodobnega muzeja in ki bo še pomembnejša v prihodnosti, muzeji od 
države ne prejemajo več posebnih sredstev (prejemali so jih v letih 2011–2013). 
Kljub temu je njihova anketa, izvedena pred kratkim, pokazala, da je med pandemijo 
covida-19 kar 74 % odstotkov muzejev in galerij med drugim ponudilo programe na 
spletu, tako na družbenih omrežjih kot na spletnih straneh5.

• Register kulturne dediščine je osrednja zbirka podatkov o dediščini v Sloveniji, ki jo 
sestavljajo trije medsebojno povezani deli – register premične, register nepremič-
ne in register nesnovne dediščine. Register nepremične dediščine se vodi od leta 
1991, nesnovne dediščine od leta 2009, medtem ko register premične dediščine do 
danes še ni vzpostavljen; sicer imamo informacijski sistem Galis (Semantika), ki pa 
je v privatni lasti.

• V kadrovski strukturi zaposlenih v muzejih in galerijah so v letu 2019 prevladova-
li strokovni delavci6 s 66 %, medtem ko so imeli tehnični delavci 17% delež, prav 
takega pa tudi uprava, administrativni in finančni delavci. Ob tem je treba poudariti 
velik pomen zunanjih sodelavcev, ki jih je bilo v letu 2019 dvakrat toliko kot zaposle-
nih; več kot tretjino predstavljajo študentje in študentsko delo, večji delež odpade 
tudi na zunanje sodelavce po pogodbah o avtorskem delu (28 %), po podjemnih 
pogodbah (10 %), na prostovoljce (10 %) in na samozaposlene v kulturi (več kot 9 
%), katerih delež pa v zadnjih letih močno upada. Ker je trženje za tržno dejavnost 
– ki za muzeje sicer ni primarna dejavnost, je pa z vidika bolj od javnih virov neod-
visnega financiranja potrebna – zelo pomemben, je precej neugodna ugotovitev 
Evalvacije slovenskih muzejev iz leta 2010, ki navaja, da je bilo v času evalvacije 
v naših muzejih prisotno majhno število zaposlenih v izobraževanju, storitvah za 
obiskovalce in trženju. Čeprav se odnos do trženja v muzejih sicer izboljšuje (Rojc 
Parditey, 2013), je bilo v Evalvaciji znanje o trženju in izvajanju tržnih raziskav oce-
njeno kot pomanjkljivo. Zelo skromna so bila tudi sredstva za odnose z javnostjo, 
trženje in komunikacijo (približno 1 % vseh izdatkov, kar pa je tudi posledica omeje-
nosti sredstev, ki jih muzeji namenjajo tudi za digitalizacijo, računalniško opremo 
in podobno; obenem Ministrstvo za kulturo določa odstotek od dodeljenih skupnih 
sredstev, ki jih muzej lahko uporabi za promocijo). Glede na zmanjševanje števila 
obiskovalcev v zadnjih letih, še bolj pa obiskanosti slovenskih muzejev na 100.000 
prebivalcev v primerjavi z drugimi evropskimi državami, so trženjske dejavnosti in 
znanja ter temu namenjena sredstva še toliko pomembnejša. Z namenom osvet-
ljevanja vprašanj, kaj je trženje in kaj pomeni v kontekstu muzejske javne ustanove, 
je Slovenski etnografski muzej v letu 2014 izdal priročnik Marketing muzejev, ki 
poskuša z usmeritvijo na znamčenje muzeje preusmeriti k pozornosti od zgolj no-
tranjega življenja organizacije na zunanje okolje, torej od zbirk in lastne znanosti ali 
muzealske stroke na obiskovalce, uporabnike (Šutej Adamič, 2014).

• Muzeji pridobivajo muzejske predmete v skladu s svojo zbiralno politiko in lastnim 
profilom iz izjave o poslanstvu, in sicer z odkupom, ali pa jih pridobijo z arheološki-
mi izkopavanji, zapuščinami, donacijami: podatki SURS-a kažejo, da tako skupno 
število pridobljenih predmetov kot deleži posameznih načinov pridobivanja močno 
nihajo iz leta v leto – na primer v letu 2017 je bil delež števila odkupljenih predmetov 
skoraj 90%, leto pozneje zgolj 2,5%, v letu 2019 pa le še 2%; ravno obratno je z dele-
žem števila donacij, ki je naraslo s 7 % v letu 2017 na skoraj 91 % v letu 2019. Velika 
letna nihanja so opazna tudi pri vrednosti teh predmetov, so pa letna sredstva, ki 
se namenjajo za odkup predmetov, sorazmerno skromna (v letu 2019 so znašala 
le malo čez 700.000 EUR), kar pomeni, da muzeji nimajo vedno možnosti zbirati 
predmetov v skladu s svojo zbiralno politiko in strategijo.

4
Vir: https://www.gov.si/
novice/2020-07-21-odziv-
-na-clanek-z-naslovom-
-slovenski-muzeji-v-casu-
-izolacije-izgubili-okrog-
-650-000-evrov-ki-sta-ga-
-dne-16-julija-2020-objavi-
la-sta-in-portal-mmc-rtv-slo-
venija.

5
Vira: http://www.sms-mu-
zeji.si/ckfinder/userfiles/
files/Anketa%20SMS%20
COVID19.pdf in https://www.
rtvslo.si/kultura/tudi-anke-
ta-je-potrdila-da-smo-zelo-
-pogresali-obisk-muzejev-in-
-galerij-v-zivo/570059.

6
Med strokovne delavce SURS 
uvršča kustose, konservator-
je – restavratorje, bibliote-
karje, umetniške fotografe, 
knjižničarje, muzejske 
tehnike, konservatorsko-re-
stavratorske tehnike, muzej-
ske informatorje, muzejske 
vodnike, oblikovalce razstav, 
preparatorje, knjigoveške 
tehnike in druge (Repovž 
Grabnar, 2020).
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• Kot je navedeno v Evalvaciji slovenskih muzejev (2010), znašajo stroški dela v mu-
zejskem sektorju po Evropi običajno od 45 % do 65 %, kar pa je močno odvisno od 
okoliščin in vrste muzeja. Če presegajo 65 %, velja, da je proračun neuravnotežen, 
ker ostane premalo sredstev za druge stroškovne postavke (materialni stroški in 
storitve, amortizacija in podobno). Po podatkih SURS-a je ta delež vseh slovenskih 
muzejev v letu 2015 (leto, za katero so na voljo zadnji razpoložljivi statistični po-
datki) v povprečju znašal 55 %; večina teh stroškov je odpadla na plače zaposlenih. 
V povprečju imajo torej slovenski muzeji ustrezno uravnotežen proračun v smislu 
stroškov dela. Kljub temu predstavlja zagotavljanje sredstev za plače za slovenske 
muzeje veliko težavo, na katero je SMS opozorila v odprtem pismu leta 20167.

• Muzeji pri izvajanju svoje dejavnosti sodelujejo tudi z drugimi področji KKS. Različni 
umetniki sodelujejo na primer pri oblikovanju pedagoških programov, razstav. Obli-
kovalci sodelujejo pri pripravi predstavitvenih brošur, izdelavi digitalnih predstavi-
tev in rešitev, oblikovanju izdelkov muzejske trgovine in podobnih aktivnostih. Za 
izvedbo digitalizacije in virtualnih načinov ogleda muzejskih predmetov se muzeji 
povezujejo tudi s ponudniki rešitev IKT.

3.2 Povpraševanje 

V skupino deležnikov POVPRAŠEVANJE prištevamo vse segmente kupcev muzejskih 
storitev. To so predvsem individualni obiskovalci in skupine. V okvir povpraševanja lahko 
štejemo tudi medinstitucionalno izmenjavo muzejskih zbirk in predmetov (gostujoče raz-
stave drugih muzejev in razstave na gostovanjih pri drugih institucijah) ter povpraševanje 
subjektov iz drugih sektorjev KKS (na primer sodelovanje v skupnih projektih s knjižnica-
mi) in drugih gospodarskih panog (na primer povpraševanje po najemu dvoran, učilnic, 
drugih prostorov za izvedbo poslovnih prireditev, koncertov, slavij). Glavne značilnosti 
skupine so naslednje:

• Število obiskovalcev je po podatkih SURS-a v letu 2019 znašalo več kot 2,8 milijona 
ljudi, ki pa se je od leta 2016 zmanjšalo za več kot 400.0008. Trend ni najspodbud-
nejši, kar deloma kaže na to, da v muzejih primanjkuje trženjskega znanja za aktivno 
privabljanje obiskovalcev. Trženjsko znanje in poznavanje sodobnih trendov (digi-
talizacija, informacijske rešitve, novi poslovni modeli) v muzejski dejavnosti bosta 
v takšnih obdobjih, kot je trenutno, ko pandemija preprečuje fizični obisk obiskoval-
cev, še pomembnejša.

• Po podatkih SURS-a se je delež tujih obiskovalcev dvignil s 24 % v letu 2016 na 
30 % v letu 2019. Evalvacija slovenskih muzejev iz leta 2010 navaja, da je bil delež 
tujih obiskovalcev v času evalvacije zgolj 14%, kar kaže na to, da so tuji obiskovalci 
v zadnjem desetletju močno pridobili pomen in predstavljajo čedalje večjo skupi-
no obiskovalcev, ki muzeje dojema kot pomemben del turistične ponudbe, čemur 
morajo slovenski muzeji slediti s pripravo gradiv, avdio-vizualnih medijev in pojasnil 
v tujih jezikih. Delež otrok in mladine je v istem obdobju rahlo upadel s 27 % na 25 %, 
še vedno pa predstavljajo pomembno ciljno skupino, saj sta dve od osnovnih vlog 
muzejev tudi ustvarjanje in širjenje znanja oziroma izobraževanje.

• Letno število izdanih brezplačnih vstopnic slovenskih muzejev in galerij se je po 
podatkih SURS-a v obdobju 2016–2019 malenkostno povečalo s 520.000 na 
približno 550.000; delež brezplačnih vstopnic je tako leta 2019 znašal skoraj 20 
%, kar predstavlja precejšen porast glede na leto 2016, ko je znašal 16 %. V poobla-
ščenih muzejih je po podatkih Ministrstva za kulturo ta delež v letu 2018 znašal 24 
%, medtem ko je v državnih muzejih ta delež še bistveno večji, saj znaša več kot 40 
% (42 % v letu 2018 in 43 % v letu 2019). Podatki zgovorno pričajo, da so nekateri 
muzeji v Sloveniji še posebej naklonjeni izdaji brezplačnih vstopnic, saj na ta način 
razdelijo več kot polovico izdanih vstopnic (na primer Prirodoslovni muzej Slovenije 
62 %, Slovenski etnografski muzej 57 %)9. Namen brezplačnih vstopnic je spodbu-
janje zanimanja obiskovalcev za kulturno dediščino in k rednejšim obiskom. Večina 
slovenskih muzejev je že pred leti vpeljala dneve odprtih vrat, ki so poleg 3. decem-
bra na obletnico rojstva Franceta Prešerna še 8. februarja na kulturni praznik, 18. 

7
Vir: http://www.sms-muzeji.
si/C/Items/3065?cat=3.

8
Več o tem v drugem poglavju: 
Statistična analiza.
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maja ob mednarodnem dnevu muzejev, tretjo soboto v juniju na Poletno muzejsko 
noč ter še enkrat na mesec, praviloma prvo nedeljo v mesecu. Prav tako muzeji 
brezplačne vstopnice razdelijo sponzorjem, donatorjem in poslovnim partnerjem, 
pa tudi osebam s posebnimi potrebami, brezposelnim, drugim ranljivim skupinam, 
novinarjem in imetnikom veljavnih muzejskih kartic (kot sta ICOM in SMD). Lokalno 
in regionalno v Sloveniji poznamo tudi različne prakse brezplačnih vstopnic za lo-
kalne obiskovalce, pristope ugodnosti v sodelovanju z lokalnimi turističnim organi-
zacijami (LTO-ji) in podobno. V tujini poznajo različne prakse v zvezi z brezplačnimi 
vstopnicami: na primer v Angliji in Franciji so nekateri muzeji popolnoma brezplačni, 
v Italiji imajo nekateri muzeji brezplačen vstop za otroke in mladostnike ter staro-
stnike in podobno.

• Po podatkih in oceni SURS-a so slovenski muzeji imeli v letu 2019 405 razstav na 
gostovanjih, od tega je bila večina takšnega povpraševanja v Sloveniji (80 %), pre-
ostalo pa je odpadlo na gostovanja po EU (16 %) in zunaj nje (4 %). Po drugi strani pa 
so slovenski muzeji dali na ogled 299 gostujočih razstav, od tega 86 % iz Slovenije, 
preostalo pa iz EU (9 %) in zunaj nje (5 %).  

• Povpraševanje, povezano s sodelovanjem z drugimi subjekti KKS – tak je primer 
sodelovanja s slovenskimi knjižnicami: na primer Kamra (https://www.kamra.si) 
je spletni portal, na katerem slovenske knjižnice objavljajo domoznanske zgodbe, 
predstavljene v obliki digitalnih zbirk digitaliziranega gradiva (fotografije, dokumen-
ti in drugo). Pri pridobivanju gradiva za digitalizacijo sodelujejo z muzeji in arhivi, 
ki to gradivo hranijo, na primer NMS, MGML, Muzej novejše zgodovine, Železniški 
muzej in Zgodovinski arhiv Ljubljana. Več slovenskih primerov sodelovanja knjižnic 
z muzeji in arhivi je zbranih in dokumentiranih v publikaciji Splošne knjižnice, arhivi 
in muzeji: primeri vzajemne pomoči in sodelovanja iz leta 2018, izdane pri Zvezi 
bibliotekarskih društev Slovenije10. 

• Glede na to, da med sodobne pedagoške izzive v teoriji in praksi sodi povezovanje 
ustanov vseh ravni izobraževanja (predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraže-
vanja, gimnazijskega ter poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, pa 
tudi izobraževanja odraslih) s kulturnimi in drugimi ustanovami, kjer je mogoče priti 
v stik s kulturno dediščino, so v tovrstno povezovanje vključeni tudi muzeji in galeri-
je, kar se odraža v velikem deležu obiska šolskih skupin. Namen takega povezovanja 
sta kakovostnejša vzgoja in izobraževanje. 

• Podobno kot pri nekaterih drugih sektorjih KKS je tudi za muzejsko dejavnost 
značilno, da je v očeh javnosti pogosto obravnavana kot dejavnost, ki predstavlja 
nepotreben strošek, služi zgolj estetskemu razvedrilu in bi morala biti brezplačna. 
To se odraža tudi v znatno povečanem obisku ob dnevih, ko je vstop v muzeje prost, 
sicer pa kljub nizkim cenam vstopnic (tako v primerjavi s tujino kot tudi s cenami 
vstopnic za druge kulturne prireditve) vstopnina v muzeje predstavlja nekakšno 
»nadlogo« – kot da umetniška dela in dediščina nimajo splošno veljavne vrednosti v 
družbi. S tem se nekako razvrednotita oziroma podcenjujeta vložen trud in strokov-
nost muzejske ponudbe.

3.3 Izobraževanje, usposabljanje, razvoj 

V skupino deležnikov IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, RAZVOJ prištevamo vse po-
nudnike izobraževanj in usposabljanj ter tudi raziskovalne organizacije, ki podpirajo razvoj 
sektorja. Najpomembnejši deležniki na področju izobraževanja, usposabljanja in razvoja 
so: Filozofska fakulteta v Ljubljani (UL), Akademija za likovno umetnost in oblikovanje 
(UL), druge fakultete Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem 
ter Služba za premično dediščino in muzeje pri Narodnem muzeju Slovenije, Ministrstvo 
za kulturo, muzeji sami ter podporne in druge organizacije.

Glavne značilnosti skupine so naslednje:

• V skladu s Pravilnikom o pridobivanju nazivov v dejavnostih varstva kulturne de-
diščine (Ur. l. RS, 47/18) so z vidika stroke na področju varstva kulturne dediščine 

9
AJPES, letna poročila za leto 
2019.

10
Splošne knjižnice, arhivi in 
muzeji: primeri vzajemne 
pomoči in sodelovanja. 
Ljubljana: Zveza 
bibliotekarskih društev 
Slovenije, 2018.
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(kamor sodijo tudi muzeji) osnovni delavci kustosi, konservatorji in konservatorji-
-restavratorji. V Sloveniji je nekaj ustanov, ki muzejske delavce šolajo: Oddelek za 
arheologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani nudi univerzitetni, podiplom-
ski in doktorski študij za opravljanje strokovnih nalog v muzejih in drugih kulturnih 
ustanovah, Oddelek za arheologijo in dediščino Fakultete za humanistične študije 
Univerze na Primorskem ponuja študij arheologije na treh stopnjah ter kulturne 
dediščine na prvi in drugi stopnji (dediščinski turizem), na Pedagoški fakulteti 
Univerze v Ljubljani nudijo drugostopenjski magistrski študijski program muzejske 
pedagogike in podobno. Tudi drugod po svetu obstajajo muzeološki akademski pro-
grami, vendar gredo v nekaterih okoljih v korak s časom, kar dokazuje študij muzeo-
logije Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu, ki se izvaja v odseku za informacijske 
in komunikacijske znanosti, ki so za muzejsko dejavnost čedalje pomembnejše.

• Najpogosteje so dela v muzeju vezana na področja arheologije, etnologije, umetno-
sti, umetnostne zgodovine, umetne obrti in zgodovine. Pri tem je strokovna izo-
brazba kustosa kot osrednjega muzejskega poklica odvisna predvsem od zbirke in 
ustanove, ki zbirko hrani. Zato so kustosi lahko različni humanistični, naravoslovni 
ali tehnični izobrazbeni profili. Vsem pa je potrebna univerzitetna izobrazba v matič-
ni stroki, na primer umetnostna zgodovina, arheologija, etnologija in kulturna antro-
pologija, zgodovina ali drugo. V ZVKD-1 so na področju varstva kulturne dediščine 
poleg kustosa opredeljeni naslednji regulirani poklici: konservator, konservator-re-
stavrator, konservatorsko-restavratorski sodelavec in konservatorsko-restavra-
torski tehnik. Ti predstavljajo temeljne poklice muzejske dejavnosti.

• Vzorec enotne sistemizacije delovnih mest, ki ga je v letu 2010 pripravila Služba za 
premično dediščino in muzeje pri NMS-ju in ki služi kot pomoč in opora pri zaposlo-
vanju muzejskih kadrov ter pripravi lastne sistemizacije, opredeljuje delovna mesta 
v muzejih s podrobnim opisom nalog in pogojev za zasedbo delovnega mesta za 
izvajanje nalog javne službe, pri čemer za delovno mesto kustosa določa zahtevo 
po univerzitetni izobrazbi s področja dela muzeja oziroma magisterij po bolonj-
skem sistemu (2. bolonjska stopnja) humanistične, družboslovne, naravoslovne 
ali tehnične smeri; za kustosa za razstave je mogoča tudi akademska izobrazba. 
Za delovno mesto konservatorjarestavratorja je zahtevana diploma na likovni ali 
oblikovalski akademiji, univerzitetna izobrazba oziroma magistrska izobrazba po 
bolonjskem sistemu (2. bolonjska stopnja) naravoslovne ali tehnične smeri. Sicer 
pa raven zahtevane izobrazbe za delovna mesta v kulturnih dejavnostih, kamor je 
uvrščena tudi dejavnost muzejev, opredeljuje Aneks h kolektivni pogodbi za kultur-
ne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, 80/2018) za delovna mesta in nazive 
plačne skupine G11. 

• V skladu s Pravilnikom o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dedišči-
ne (Ur. l. RS, 32/18) morajo strokovni delavci v muzejih opraviti strokovni izpit na 
področju varstva kulturne dediščine, ki ga izvaja Ministrstvo za kulturo. Strokovni 
delavec, ki se zaposli na področju muzejske, konservatorske in konservatorsko-
restavratorske dejavnosti, mora opraviti strokovni izpit najpozneje v dveh letih od 
sklenitve delovnega razmerja ali po premestitvi na delovno mesto, na katerem je 
strokovni izpit določen kot pogoj za zasedbo delovnega mesta. Izpitni roki bi morali 
biti določeni najpozneje do 15. novembra za naslednje koledarsko leto in objavljeni 
na spletnih straneh Ministrstva za kulturo. Izpit obsega področje zakonodaje, ki je 
enotno za vse kandidate, in strokovno področje, ki se deli na splošni del (enotno 
za vse kandidate) in posebni del za izbrano podpodročje. Ob tem morajo kandidati 
pred pristopom k izpitu opraviti strokovno izpopolnjevanje v organizaciji, v kateri so 
zaposleni. Kot pogoj za pristop k izpitu je od VI. stopnje zahtevane izobrazbe pokli-
ca (kustos, konservator, konservator-restavrator, konservatorsko-restavratorski 
sodelavec) treba pripraviti tudi pisno nalogo. Za V. stopnjo zahtevane izobrazbe 
(konservatorsko-restavratorski tehnik) pisna naloga ni potrebna.

• Služba za premično dediščino in muzeje pri Narodnem muzeju Slovenije dvakrat 
letno organizira usposabljanje za pripravo na strokovni izpit na področju varstva 
kulturne dediščine, in sicer v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije in Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije. Udeležba na usposablja-
njih sicer ni pogoj za pristop k strokovnemu izpitu, vendar je priporočljiva.

11
 Sicer ne sodijo med 
zaposlene muzejske 
stroke, vendar so za 
uspešno delovanje muzejev 
pomembna tudi delovna 
mesta plačne skupine 
J, kamor med drugim 
sodijo finančni delavci, 
komercialisti, knjižničarji, 
informatiki in programerji, 
varnostni inženirji in drugi 
upravni delavci.
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• Dodatna usposabljanja in strokovna izobraževanja svojim članom nudijo tudi 
organizacije podpornega okolja: Skupnost muzejev Slovenije organizira predava-
nja, okrogle mize, posvetovanja, delavnice, ekskurzije na področjih dokumentacije, 
tehniške dediščine, izobraževanja in komunikacije ter konservatorstva-restavra-
torstva, Slovensko muzejsko društvo prireja strokovna izobraževanja, in sicer s 
predavanji, posvetovanji, tečaji, okroglimi mizami, delavnicami in strokovnimi eks-
kurzijami, Društvo restavratorjev Slovenije prav tako organizira strokovna srečanja, 
delavnice in posvete, ICOM Slovenija pa omogoča mednarodno izobraževanje.

• Podelitev licence12 turističnim vodnikom za vodenje po muzejih: nekateri muzeji 
(na primer Narodni muzej Slovenije, Slovenski etnografski muzej, Muzej novejše 
zgodovine Slovenije) že nekaj let k sodelovanju vabijo profesionalne turistične 
vodnike z licenco GZS ali drugo lokalno licenco, za katere organizirajo izobraževanje 
in jim po uspešno opravljenem izpitu podelijo licenco za vodenje po muzeju. Takšna 
praksa je v Sloveniji, pa tudi po svetu redkost in predstavlja pomembno obogatitev 
ponudbe, saj večina turističnih znamenitosti ponuja zgolj svoje vodnike, obenem pa 
pomeni tudi večjo ponudbo tujejezičnih vodstev in možnost, da ti vodniki ob ustre-
zni komunikaciji z muzeji samostojno pripeljejo svoje skupine v muzej in si tako 
olajšajo organizacijo. 

• Glede na to, da je za uspešno, učinkovito izvrševanje osnovnih nalog poslanstva 
muzejev potrebno tudi (so)delovanje oseb zunaj muzejske stroke, so med po-
membne kadrovske profile uvrščeni13 še bibliotekar, če ima muzej knjižnico, pa ose-
be, povezane s trženjem (na primer vodja trženja, predstavnik za stike z javnostjo, 
oseba, zadolžena za promocijo), osebe, ki so odgovorne za koordinacijo in organi-
zacijo kulturnih programov, strokovnjaki IKT, umetniški fotograf in muzejski vodnik 
ter drugi muzejski sodelavci, zato so v tem kontekstu pomembne tudi druge smeri 
izobraževanja, ki sovpadajo z navedenimi delovnimi mesti. Ob tem velja omeniti, 
da morajo tudi zaposleni v muzejski stroki poleg strokovnega znanja poznati vsaj 
osnove pedagogike, didaktike, andragogike in trženja ter uporabe informacijske 
tehnologije. Sicer pa se v muzejih kot splošni akt v smislu določb zakona o delovnih 
razmerjih uporabljajo določbe Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republi-
ki Sloveniji (Ur. l. RS, 45/94 s spremembami).

• Na področju muzejske dejavnosti se raziskovalno delo izvaja predvsem na fakul-
tetah (predvsem na Filozofski fakulteti v Ljubljani) in v posameznih muzejih14 ter 
Skupnosti muzejev Slovenije in Mednarodnem muzejskem svetu (ICOM), pa tudi 
Slovenskem muzejskem društvu (SMD). Sedem slovenskih muzejev – Muzej za 
arhitekturo in oblikovanje, Narodni muzej Slovenije, Pokrajinski muzej Celje, Po-
murski muzej Murska Sobota, Prirodoslovni muzej Slovenije, Slovenski etnografski 
muzej in Slovenski gledališki inštitut – ima pri Javni agenciji Republike Slovenije za 
raziskovalno dejavnost (ARRS) registrirano raziskovalno skupino in s tem status 
raziskovalne organizacije, s čimer (lahko) izvajajo raziskovalne projekte, financi-
rane iz sredstev ARRS in drugih javnih financerjev (na primer ministrstva, vladne 
službe in podobno)15.

• Slovenski muzeji se aktivno vključujejo tudi v mednarodne projekte, kot so projekti 
čezmejnega sodelovanja (Slovenija – Italija, Slovenija – Hrvaška …), transnacional-
nega sodelovanja (Interreg Podonavje, Interreg Srednja Evropa …), Obzorje 2020, 
Erasmus+ in LAS/CLLD, s čimer z izmenjavo znanj in dobrih praks ter sodelovanjem 
s strokovnjaki iz drugih držav krepijo svoja strokovna znanja in zmogljivosti ter tudi 
povečujejo svojo prepoznavnost zunaj meja matične države. Vendar je ob tem treba 
opozoriti na težave pri zagotavljanju sredstev za sofinanciranje tovrstnih projektov.

3.4 Podporne organizacije 

Med podporne organizacije štejemo le tiste organizacije, ki delujejo na področju analizira-
nega sektorja, kjer nudijo ustrezno brezplačno podporo ciljnim skupinam in jih na podlagi 
javnega razpisa ali neposredne potrditve operacije izbere pristojno ministrstvo oziroma 
njihove izvajalske institucije. Med podporne organizacije prištevamo tudi organizacije, v 
katerih ima Vlada RS ustanoviteljske pravice in obveznosti in katerih področje delovanja 

12
Vir: https://www.nms.si/
si/izobrazevanje/odrasli/
tecaji/licenca; https://www.
etno-muzej.si/sl/novice/
pridobitev-licence-za-
vodenje-po-slovenskem-
etnografskem-muzeju.

13
Vzorec enotne sistemizacije 
delovnih mest, 2010.
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je podpora določenemu sektorju. Prav tako med podporne organizacije prištevamo or-
ganizacije, ki na podlagi zakona ali pa na podlagi dovoljenja pristojnega organa izvajajo 
določene naloge (na primer kolektivne organizacije na področju avtorskih pravic). 

Značilnosti deležnikov, ki jih prištevamo med podporne organizacije panoge muzejev, so:

• Služba za premično dediščino in muzeje pri Narodnem muzeju Slovenije je bila 
ustanovljena z namenom doseči dolgoročne kakovostne strategije razvoja sloven-
skih muzejev, da bi svojim obiskovalcem lahko ponudili najboljšo javno kakovost in 
evropske dimenzije svojega delovanja. Njene naloge so opredeljene z Zakonom o 
varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1). Služba je profesionalni vezni člen med finan-
cerjem in izvajalci javne službe v slovenskih muzejih ter ima sedež v Narodnem 
muzeju Slovenije in jo financira Ministrstvo za kulturo RS.

3.5 Druge organizacije 

V skupino DRUGE ORGANIZACIJE prištevamo vse organizacije, ki prav tako nudijo po-
membno podporo panogi muzejev, vendar se financirajo iz članarin (skupnosti, združenja, 
društva) ali domačih in tujih projektov, deloma pa tudi z razpisi Ministrstva za kulturo. V 
muzejski dejavnosti med te organizacije prištevamo ICOM Slovenija, Skupnost muzejev 
Slovenije in Slovensko muzejsko društvo. 

Podporno vlogo teh organizacij lahko strnemo v naslednje ugotovitve: 

• ICOM Slovenija (Slovenski nacionalni ICOM-ov odbor): Mednarodni muzejski svet 
ICOM je vodilna svetovna, neprofitna, nevladna organizacija, ki povezuje muzeje 
vseh vrst in disciplin, druge včlanjene institucije in strokovnjake v svetovno komuni-
kacijsko mrežo (30.000 članov iz 137 držav). Skladno z načeli in priporočili se ICOM 
Slovenija, ki ima status društva, zavzema za razvoj muzejev, muzejske stroke v oko-
lju, kjer deluje, omogoča izobraževanje in druge aktivnosti na mednarodnem nivoju 
ter tudi prost vstop v slovenske muzeje in tudi večino muzejev v tujini. Pretežni vir 
financiranja za njegovo delovanje prispeva Ministrstvo za kulturo RS, medtem ko 
slabo petino proračuna predstavljajo letne članarine članov društva16.

• Skupnost muzejev Slovenije (SMS) je neprofesionalna organizacija, ki trenutno 
povezuje 71 slovenskih muzejev in galerij, v njej pa prostovoljno delujejo predstavni-
ki muzejev, ki so njeni člani17. Delovanje SMS je usmerjeno v spremljanje aktualnega 
dogajanja na področju nacionalne kulturne politike in statusa muzejev na eni strani 
ter dopolnilnega izobraževanja za muzealce, mednarodnega povezovanja, narodnih 
in mednarodnih projektov, promocije muzejev in muzejske službe ter izdajateljske 
dejavnosti na drugi. Programsko se povezuje s Službo za premično dediščino in 
muzeje, Slovenskim muzejskim društvom (SMD) in Slovenskim odborom ICOM, 
njen program pa kot del javnega kulturnega programa delno financira Ministrstvo 
za kulturo RS.

• Slovensko muzejsko društvo (SMD) je prostovoljno stanovsko združenje sloven-
skih muzejskih in galerijskih delavcev, ki se združujejo zaradi uresničevanja svojih 
strokovnih interesov. Članom na podlagi plačila letne članarine omogočajo vrsto 
programov, povezanih s stroko in profesionalnim razvojem zaposlenih v muzejih: 
strokovna izobraževanja (posvetovanja, predavanja, tečaji, okrogle mize, delavni-
ce, strokovne ekskurzije, publikacije), brezplačen oziroma cenejši obisk muzejev v 
Sloveniji, povezovanje v domačem in mednarodnem okolju in podobno. 

• Društvo restavratorjev Slovenije (DRS) je bilo ustanovljeno leta 1993 z namenom 
boljšega uveljavljanja konservatorskih in restavratorskih pogledov pri varovanju 
kulturne dediščine. Gre za prostovoljno stanovsko združenje poklicnih konservator-
jev-restavratorjev, ki imajo ustrezno izobrazbo in priznan državni strokovni izpit za 
to področje. V društvo se strokovni muzejski delavci (pa tudi pridruženi člani iz dru-
gih dejavnosti) združujejo zaradi uresničevanja razvoja, popularizacije in uveljavlja-
nja konservatorsko-restavratorske stroke in dejavnosti ob upoštevanju poklicne 
etike. Društvo je financirano s članarinami članov, dohodkom iz opravljanja dejav-

14
Glej na primer prispevek 
Narodnega muzeja 
Slovenije ob Evropski noči 
raziskovalcev, dostopen 
na https://www.nms.si/si/
razstave/e-razstave/10297-
Raziskovalno-delo-v-
sodobnem-muzeju.

15
Iz sistema SICRIS (www.
sicris.si) je razvidno, da 
je takšnih raziskovalnih 
projektov le manjše število. 
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nosti, sponzorskimi in donatorskimi sredstvi ter javnimi sredstvi iz proračunskih 
virov. Društvo organizira strokovna srečanja, delavnice in posvete, nudi in razširja 
informacije, povezane s stroko, in podeljuje nagrado Mirka Šubica, ki predstavlja 
stanovsko nagrado za življenjsko delo na področju konservatorsko-restavratorske 
stroke.

• Slovensko etnološko društvo (SED): je prostovoljna nepridobitna strokovna skup-
nost z več kot 40-letno tradicijo, ki združuje okoli 300 strokovnjakov, študentov in 
ljubiteljev etnologije, antropologije in sorodnih ved. Redno prireja etnološke večere 
in okrogle mize, organizira ekskurzije in druge družabne dogodke, izdaja znan-
stveno-strokovno revijo Glasnik Slovenskega etnološkega društva in monografije 
ter podeljuje Murkove nagrade, Murkova priznanja in Murkove listine za izjemne 
dosežke v etnologiji.  

• Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo: je prostovoljno, samostojno, nepri-
dobitno stanovsko združenje umetnostnih zgodovinarjev in drugih v stroki aktivnih 
delavcev, ki se združujejo zaradi skupnih interesov pri proučevanju, poglabljanju, 
utrjevanju in pospeševanju umevanja slovenske in svetovne umetnostne zgodovi-
ne ter varovanja kulturne dediščine. Društvo je bilo registrirano in začelo delovati 
leta 1921. Od ustanovitve so v društvu aktivno sodelovali domala vsi pomembnejši 
slovenski umetnostni zgodovinarji. Z izdajanjem lastnega glasila, v katerem so 
objavljene nekatere temeljne raziskave domače umetnosti, pripravljanjem umetno-
stnih topografij, predavanji ter ogledi kulturnih spomenikov doma in v tujini je 
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo postalo najpomembnejši dejavnik pri 
razvijanju in utrjevanju slovenske umetnostne zgodovine. Od leta 1999 bienalno 
podeljuje nagrade, priznanja in častna priznanja Izidorja Cankarja za izjemne zaslu-
ge pri proučevanju umetnostne dediščine.

• Slovensko arheološko društvo (SAD): je prostovoljno, samostojno združenje 
strokovnjakov, ki delujejo na področju arheologije in za arheologijo zavzetih po-
sameznikov drugih strok. Namen društva je prikazati razvoj in dosežke slovenske 
arheologije doma in v tujini, širiti in spodbujati mednarodne povezave na področju 
arheologije, višati nivo izobraževanja članov doma in v tujini ter razširjati splošno 
razumevanje za ohranjanje premične in nepremične arheološke dediščine v Repu-
bliki Sloveniji. Podeljuje tudi nagrade in priznanja, pri čemer sta najpomembnejša 
nagrada SAD za življenjsko delo in priznanje SAD za enkraten izjemen dosežek.

Na področju muzejske dejavnosti imamo v Sloveniji tudi nekaj uveljavljenih prireditev, ki 
imajo za muzejsko dejavnost velik pomen. Med najodmevnejšimi prireditvami in nagra-
dami so:

• Mednarodni muzejski dan 18. maja vsako leto ob svetovnem dnevu muzejev, ki služi 
namenu večje prepoznavnosti muzejev v družbi in tudi namenu njenega razvoja; 
vsako leto se mednarodni muzejski dan posveča določeni temi, aktualni za muzeje 
– v letu 2020 je bila naslovljena kot Muzeji in enakost: raznolikost in inkluzivnost. 

• Poletna muzejska noč (tretja sobota v juniju vsako leto): predstavlja skupno ak-
cijo slovenskih muzejev in galerij, pri čemer so vrata muzejev na ta dan odprta do 
polnoči (tudi brezplačno), obenem pa za obiskovalce poteka pester nabor zanimivih 
dogajanj in dejavnosti. Po besedah Mira Klineta predstavlja dogodek zelo močno 
uveljavljeno znamko in tudi prelomno točko v delovanju muzejev na Slovenskem, 
torej upoštevanje koncepta usmeritve na ljudi, obiskovalce, njihove motive, potrebe 
in želje oziroma usmeritve na trg (Šutej Adamič, 2014).

• Dnevi odprtih vrat 3. decembra na obletnico rojstva Franceta Prešerna (Ta veseli 
dan kulture) in 8. februarja na kulturni praznik.

• Valvasorjeva odličja Slovenskega muzejskega društva: Valvasorjeva nagrada za 
življenjsko delo (največ ena na leto) je nagrada za pomembno življenjsko delo na 
področju slovenskega muzejstva in za izjemne prispevke pri ohranjanju, predsta-
vljanju in popularizaciji premične kulturne dediščine na Slovenskem in v zamejstvu. 
Nagrada je bila ustanovljena leta 1971 ob 150-letnici nastanka prvega slovenskega 
muzeja. Poleg nje podeljujejo tudi Valvasorjevo nagrado za enkratne dosežke (naj-
več tri na leto) na muzejskem področju in Valvasorjeva častna priznanja za posebne 

16
Vir: http://www.icom-
slovenia.si/icom/delovanje.

17
Po statutu SMS so lahko 
njeni člani le muzeji, ki 
ustrezajo mednarodni 
definiciji muzeja.
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zasluge pri popularizaciji muzejstva in pomembne donacije muzejem in galerijam.

• Nagrada ICOM Slovenija je oblikovana z namenom spodbujanja, popularizacije in 
promoviranja mednarodnega mreženja slovenske muzejske misli in dela, ki obe-
nem promovira tudi vsakoletno temo mednarodnega muzejskega dne. V posame-
znem letu sta razpisani dve nagradi, in sicer nagrada za mednarodno prepoznavne 
projekte ter nagrada za promoviranje vsakoletne izbrane ICOM-ove teme.

• Nagrada Mirka Šubica, ki jo letno podeljuje Društvo restavratorjev Slovenije, pred-
stavlja stanovsko nagrado za življenjsko delo na področju konservatorsko-resta-
vratorske stroke.

• Slovensko etnološko društvo je kot najvišji priznanji za vrhunske strokovne dosež-
ke na področju etnologije na Slovenskem leta 1986 uvedlo podeljevanje Murkovega 
priznanja, leta 1994 pa še Murkove listine. Od leta 1999 se za izjemne etnološke 
znanstvene in raziskovalne dosežke posameznikov, skupin ali ustanove ali za 
znanstvene in strokovne dosežke, zaokrožene v življenjskem delu posameznikov, 
podeljuje Murkova nagrada, za znanstvene in strokovne dosežke na področju etno-
loške vede na Slovenskem (ali o Sloveniji) v preteklem letu Murkovo priznanje, od 
leta 2003 pa za kontinuirane dejavnosti, večletna prizadevanja ali enkratne dosež-
ke, ki bogatijo, ohranjajo in popularizirajo etnološko znanje, SED podeljuje Murkovo 
listino.

3.6 Oblikovalci politik 

V skupino OBLIKOVALCI POLITIK prištevamo predvsem nacionalne oblikovalce politik, 
ki imajo v Sloveniji zaradi odsotnosti regionalne administrativne ravni in velikega števila 
finančno šibkih občin odločilno vlogo, čeprav imajo na področju ustanavljanja in finan-
ciranja pooblaščenih muzejev pomembno vlogo občine. Pri tem poudarjamo predvsem 
izvršilno oblast (ministrstva), čeprav ima pomembno vlogo pri oblikovanju poslovnega 
okolja tudi zakonodajna oblast. 

Med ministrstvi ima največji vpliv na oblikovanje javnih politik na področju muzejev Mi-
nistrstvo za kulturo RS (MK), in sicer znotraj njega Direktorat za kulturno dediščino ter 
Direktorat za ustvarjalnost.

Pri oblikovalcih politik ne moremo izpustiti navedbe Službe za premično dediščino in 
muzeje pri Narodnem muzeju Slovenije, ki sicer ni neposredno organ v sestavi, je pa 
vezni člen med financerjem (MK) in izvajalci javne službe v slovenskih muzejih ter ima 
med svojimi osnovnimi področji delovanja18 specificirano tudi analizo stanja v muzejih in 
pripravo dolgoročne strategije razvoja muzejske politike, varstva premične in nesnovne 
kulturne dediščine.
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Tabela 7: Deležniki in njihove funkcije
V spodnji tabeli prikazujemo vse skupine deležnikov v ekosistemu ter njihov vpliv na po-
samezne podporne stebre javne podporne politike na področju podpore kulturnega in 
kreativnega sektorja.

Deležniki Splošni pogoji 
poslovanja

Trg 
(povpraševanje 
na trgu)

Kompetence in 
usposabljanja

Financira-
nje

Internacionalizacija Infrastruktura Ozaveščenost in 
promocija

Podporne 
politike 
(strategije, 
programi)

Ponudba (izvajalci) Povpraševanje 
po storitvah 
oblikovanja 
(predstavitvene 
brošure, digitalne 
predstavitve in 
rešitve, izdelki 
muzejske 
trgovine). 

Povezovanje s 
ponudniki rešitev 
IKT za izvedbo 
digitalizacije in 
virtualizacije. 

Podelitev licence 
turističnim 
vodnikom za 
vodenje po 
muzejih.

Sodelovanje pri 
mednarodnih pro-
jektih in izmenjava 
dobrih praks ter 
izkušenj.

Gostujoče razstave 
iz tujine in v tujini.

Oglaševanje.

Pojavljanje v 
medijih, tudi 
publiciteta.

Promoviranje 
dejavnosti z 
brezplačnimi 
vstopnicami in 
dnevi odprtih vrat.

Povpraševanje

• Individualni obiskovalci in 
skupine

Povečan 
pomen tujih 
obiskovalcev.

Pomembne 
skupine so 
šolske skupine 
zaradi pomena 
povezovanja 
izobraževalnih 
ustanov z 
muzeji z vidika 
izobraževanja.

Širjenje pozitivnih 
informacij na 
spletnih oziroma 
družbenih 
medijih.

• Organizacije in poslovni 
subjekti

Najem prostorov 
(dogodki, koncerti 
in podobno).

Uporaba 
predmetov za 
promocijski 
material podjetij.

Pomen notranjih 
in zunanjih pro-
storov muzejev 
za najem.

Promocija 
z medijsko 
odmevnimi 
prireditvami.

• Drugi muzeji in galerije Izmenjava 
muzejskih zbirk in 
predmetov.

Sodelovanje pri 
skupnih projektih.

Gostujoče razstave 
v tujini.

Sodelovanje pri 
mednarodnih 
projektih.

18
Vir: https://www.nms.si/si/
muzej/spdm.
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Deležniki Splošni pogoji 
poslovanja

Trg 
(povpraševanje 
na trgu)

Kompetence in 
usposabljanja

Financira-
nje

Internacionalizacija Infrastruktura Ozaveščenost in 
promocija

Podporne 
politike 
(strategije, 
programi)

• Drugi sektorji KKS Sodelovanje 
pri skupnih 
projektih (na 
primer knjižnice), 
vizualna 
umetnost in 
multimedija.

• Turistični sektor Vključevanje 
muzejev v 
integralne 
turistične 
produkte.

Strateške 
smernice 
kulturnega 
turizma (Turizem 
Ljubljana), 

Operativni 
načrt trženja 
kulturnega 
turizma (STO),

Strategija 
trajnostne rasti 
slovenskega 
turizma (STO).

Izobraževanje, usposabljanje in 
razvoj

Pestrost 
izobraževalnih 
programov, 
povezanih 
s šolanjem 
muzejskih 
delavcev.

Programi 
mednarodne 
izmenjave študentov 
in pedagogov 
prispevajo k 
vidnejšemu 
položaju in ugledu 
izobraževalnih 
ustanov.

Kreativno 
partnerstvo ob 
povezovanju s 
šolami ter izobra-
ževanje mladih in 
odraslih (priprava 
izobraževalnih 
programov in 
podobno).

Podporne organizacije Strokovno in 
pravno varstvo 
dediščine ob 
spoštovanju 
mednarodnih 
konvencij (ZVKD).

Usposabljanja 
strokovnega 
osebja na področju 
varstva kulturne 
dediščine.

Strateške 
usmeritve za 
razvoj muzejske 
politike in 
varstva kulturne 
dediščine.

Druge organizacije Kodeks poklicne 
etike (ICOM).

Različna 
usposabljanja 
strokovnega 
osebja muzejev 
(delavnice, 
predavanja, 
posveti).

Delovanje v okviru 
mednarodnih 
organizacij (ICOM).

Ekskurzije 
in srečanja 
s podobnimi 
organizacijami doma 
in v tujini.

Ozaveščanje 
javnosti in 
promocija 
dejavnosti z 
organizacijo 
različnih 
izobraževalnih 
in promocijskih 
prireditev, 
podeljevanja 
nagrad, širjenja 
dobrih praks …

Predlogi za 
spremembo 
zakonodaje (na 
primer predlog 
Zakona o 
muzejih).
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izobraževalnih 
programov in 
podobno).

Podporne organizacije Strokovno in 
pravno varstvo 
dediščine ob 
spoštovanju 
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dediščine.

Strateške 
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razvoj muzejske 
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varstva kulturne 
dediščine.
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etike (ICOM).

Različna 
usposabljanja 
strokovnega 
osebja muzejev 
(delavnice, 
predavanja, 
posveti).

Delovanje v okviru 
mednarodnih 
organizacij (ICOM).

Ekskurzije 
in srečanja 
s podobnimi 
organizacijami doma 
in v tujini.

Ozaveščanje 
javnosti in 
promocija 
dejavnosti z 
organizacijo 
različnih 
izobraževalnih 
in promocijskih 
prireditev, 
podeljevanja 
nagrad, širjenja 
dobrih praks …
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spremembo 
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primer predlog 
Zakona o 
muzejih).
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Deležniki Splošni pogoji 
poslovanja

Trg 
(povpraševanje 
na trgu)

Kompetence in 
usposabljanja

Financira-
nje

Internacionalizacija Infrastruktura Ozaveščenost in 
promocija

Podporne 
politike 
(strategije, 
programi)

Oblikovalci politik Priprava in izved-
ba zakonodaje 
(davčna, delovna, 
varstvo kulturne 
dediščine …). 

Priprava in izvedba 
strokovnega izpita.

Financiranje viso-
košolskih progra-
mov.

Velik delež 
financiranja 
muzejske 
dejavnosti.

Strateške 
usmeritve za 
razvoj muzejske 
politike in 
varstva kulturne 
dediščine (na 
primer Strategija 
kulturne 
dediščine 
2020–2023).
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Deležniki Splošni pogoji 
poslovanja

Trg 
(povpraševanje 
na trgu)

Kompetence in 
usposabljanja

Financira-
nje

Internacionalizacija Infrastruktura Ozaveščenost in 
promocija

Podporne 
politike 
(strategije, 
programi)

Oblikovalci politik Priprava in izved-
ba zakonodaje 
(davčna, delovna, 
varstvo kulturne 
dediščine …). 

Priprava in izvedba 
strokovnega izpita.

Financiranje viso-
košolskih progra-
mov.

Velik delež 
financiranja 
muzejske 
dejavnosti.

Strateške 
usmeritve za 
razvoj muzejske 
politike in 
varstva kulturne 
dediščine (na 
primer Strategija 
kulturne 
dediščine 
2020–2023).

Iz tabele je razvidno, da različne skupine deležnikov skupaj načeloma pokrivajo vse stebre 
javne politike na področju muzejske dejavnosti. Seveda je pri tem pomembno, kakšna je 
realna podpora in kakšna so razmerja med posameznimi skupinami deležnikov. Ravno 
razmerja med posameznimi deležniki pa posredno analiziramo v analizi verige vrednosti, 
ki je predstavljena v naslednjem poglavju.
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Veriga vrednosti 
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Veriga vrednosti je skupina deležnikov, ki sestavljajo vertikalno povezano verigo ali mre-
žo, v kateri obstajajo komplementarnosti pri raziskavah, razvoju in inovacijah (povezo-
vanje več tehnologij in produktnih smeri), trženju in/ali poslovanju, ki se odražajo bodisi 
v obliki prodaje končnih produktov bodisi v prodaji vmesnih produktov v mednarodnih 
verigah in mrežah vrednosti. Položaj v verigi vrednosti v veliki meri določa možnost dose-
ganja ustreznega plačila in nedelujoče verige vrednosti (niso vzpostavljene, »nepošteni« 
odnosi v verigi vrednosti) vodijo k uničenju partnerjev v verigi vrednosti. Z vidika delovanja 
posameznega sektorja je analiza verige vrednosti zelo pomembna, saj nam omogoča 
razumeti delovanje posameznega sektorja in identifikacijo potencialnih slabosti. 

Veriga vrednosti KKS temelji na ustvarjanju, produkciji in distribuciji unikatnih vsebin, 
katerih posledica so tako načrtovana kot tudi nepričakovana sodelovanja, partnerstva 
in povezovanja. Za delovanje teh procesov so potrebni različni viri, ki jih je treba ustrezno 
razviti in uveljaviti. Ti viri so po naravi raznovrstni in obsegajo tako znanje in veščine kot 
tudi financiranje in infrastrukturo. Nedavna študija, pripravljena za Evropsko komisijo 
o kreativnih vrednostnih verigah (De Voldere in drugi, 2017), ugotavlja, da ustvarjalčev 
končni izdelek in njegove pravice intelektualne lastnine na koncu niso povezani z dobič-
kom, ki ga končni izdelek dosega. V tem smislu je treba subjektom kulturnega in krea-
tivnega sektorja pomagati, da se začnejo bolj zavedati svoje vrednosti in pravic intelek-
tualne lastnine, da bodo tako lahko bolj uživali koristi izdelka, ki so ga pomagali ustvariti 
in prodati in ki je v skladu s pričakovanji kupcev. Poleg tega še vedno obstaja kultura 
podizvajalstva (odnos, v katerem se kupi storitev), v kateri skupni cilji niso enakopravni.

Temeljna vprašanja, s katerimi se pri analizi verige vrednosti ukvarjamo, so naslednja: 

• Kateri akterji sodelujejo v verigi vrednosti?

• Kakšni so odnosi med posameznimi akterji?

• Katere pomanjkljivosti ima veriga vrednosti?

• Kako lahko z javno politiko podpiramo verigo vrednosti?

Pri opisu verige vrednosti smo uporabili in prilagodili metodologijo, ki so jo uporabili avtorji 
De Voldere in drugi (2017) pri pripravi študije Mapping the Creative Value Chains – A study 
on the economy of culture in the digital age. Študijo je konzorcij organizacij, ki so ga ses-
tavljali IDEA Consult, imec-SMIT-VUB in KEA, pripravil za Evropsko komisijo. Metodologija, 
ki jo na kratko pojasnjujemo v nadaljevanju, ni posebej prilagojena za panogo muzejske 
dejavnosti, saj bomo enako metodologijo uporabili pri analizi različnih sektorjev KKS.

4
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Slika 6: Veriga vrednosti KKS
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Ohranjanje/Arhiviranje

Izobraževanje/Usposabljanje

Upravljanje/Regulacija

Vir: De Voldere in drugi, 2017.

Glavne funkcije

• Ustvarjanje: funkcija ustvarjanja se nanaša na dejavnosti, povezane z izdela-
vo umetniških idej, vsebine in izvirnih kulturnih in kreativnih izdelkov oziroma 
storitev.

• Produkcija/objava (založništvo): proizvodnja kulturnih in kreativnih izdel-
kov in storitev se nanaša na dejavnosti, ki pomagajo izvirno delo spremeniti v 
razpoložljivo delo. Produkcija in založništvo sta povezana na isti stopnji cikla, 
vendar je proizvodnja povezana z nereproduciranimi izdelki, medtem ko je obja-
vljanje povezano z reproduciranimi. Produkcija in objava imata različne formate 
in metode: knjižna izdaja knjige je založniška zadeva; tako je tudi z izdelavo 
elektronskih knjig.

• Distribucija/prodaja: funkcija distribucije je zagotavljanje ustvarjenih in pro-
izvedenih del; dostava množično proizvedenih kulturnih in kreativnih izdelkov 
oziroma storitev potrošnikom in razstavljavcem (na primer trgovina na debelo, 
drobno in izposoja posnetih glasbenih del in računalniških iger, distribucija 
filmov). Z drugimi besedami, distribucija vključuje dejanja komuniciranja in 
trženja, tako da so kulturni in kreativni izdelki in storitve na voljo potrošnikom. 
Po drugi strani so kulturne in kreativne trgovske dejavnosti tiste, ki vključujejo 
nakup kulturnih in kreativnih dobrin od tretje osebe, da bi jih prodali brez (ali z 
zelo malo) sprememb. Kulturne in kreativne trgovske dejavnosti se včasih le 
delno ujemajo s klasifikacijo kulturne in kreativne statistike (na primer prodaja 
časopisov, povezanih s pisarniškim materialom), včasih pa se v celoti štejejo 
za kulturne oziroma kreativne (na primer prodaja knjig). Z nastopom elektron-
skega trgovanja se distribucijska omrežja spreminjajo, v koncept kulturnih in 
kreativnih dejavnosti pa je zajeta tudi spletna trgovina. 

• Razstavljanje/sprejem/prenos: ta funkcija se nanaša na zagotavljanje živih 
in/ali nepovezanih kulturnih in kreativnih izkušenj občinstvu z odobritvijo ali 
prodajo dostopa do porabe/sodelovanja v časovno zasnovanih kulturnih in 
kreativnih dejavnostih (na primer organizacija festivalov in produkcija, oper-
ne hiše, gledališča, muzeji, (digitalni) kino). Sprejem je postopek, s katerim 
se izdelek oziroma storitev dostavi končnemu potrošniku (digitalni kino, 3D, 
predstava v živo ali oddajanje). Razstava/sprejem/prenos zajema prenos zna-
nja in spretnosti (neformalno učenje) s kulturno ali kreativno izkušnjo, včasih 
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skozi soustvarjalni proces s potrošniki (na primer prenos nesnovne kulturne 
dediščine iz roda v rod).

Podporne funkcije

• Ohranjanje: »ohranjanje« zajema vse dejavnosti, ki ohranjajo, ščitijo in obnav-
ljajo kulturno dediščino (ESSnet, 2009). Digitalizacija velja predvsem za del 
ohranjanja dejavnosti, zlasti za založniški podsektor, čeprav ima tudi funkcijo 
razširjanja.

• Izobraževanje/usposabljanje: izobraževanje se razume kot formalno in ne-
formalno izobraževanje na področju kulture ali kreativnosti. Omogoča razvoj in 
prenos znanja v priznanih kulturnih in kreativnih dejavnostih ter funkcijo ozave-
ščanja na kulturnih področjih.

• Upravljanje/regulacija: funkcija upravljanja se nanaša na dejavnosti, ki jih 
izvajajo institucionalne, javne ali zasebne organizacije, katerih poslanstvo je 
ponuditi sredstva in ugodno okolje za kulturne in kreativne dejavnosti, uprav-
ljavce in prostore. To zajema administrativne dejavnosti in dejavnosti tehnične 
podpore za podporo kulturi oziroma kreativnosti. Regulacija je potrebna tako 
za spodbujanje kulturnih in kreativnih dejavnosti kot za opredelitev in podelitev 
avtorskih pravic. 

Pomožno blago in storitve

Blago in storitve, ki niso neposredno povezane s kulturno in kreativno vsebino, temveč 
omogočajo ustvarjanje, produkcijo, distribucijo ali razstavo kulturnih in kreativnih del (na 
primer elektronske naprave, kot so e-bralniki, glasbeni instrumenti). Shema te verige 
vrednosti (slika 2) predstavlja poenostavljen linearni prikaz verige vrednosti, zato vse 
(povratne) povezave iz sheme niso razvidne. Tudi meje med posameznimi funkcijami so v 
vsakodnevni poslovni realnosti seveda bolj zabrisane. Zaradi potrebe po sodelovanju šte-
vilnih akterjev (posledica novih tehnologij, povečane vloge uporabnika, krajših razvojnih 
ciklov …) so se verige vrednosti spremenile v mreže vrednosti in ekosistemov (Oksanen 
in drugi, 2018).  

Veriga vrednosti v muzejski dejavnosti

Namen prikaza verige vrednosti v muzejski dejavnosti ni v podrobni analizi posameznega 
ustvarjalnega in poslovnega procesa, ki se razlikuje tako med posameznimi ponudniki kot 
med posameznimi projekti, temveč gre za poenostavitev in posplošitev, ki nam omogo-
čata ugotavljanje, kako se v panogi ustvarja vrednost in kakšna so v njej razmerja, skupaj 
z delitvijo vrednosti. Namen verige vrednosti je identifikacija morebitnih pomanjkljivosti 
in iz njih izhajajočih možnosti za sistemske izboljšave.  

V muzejski dejavnosti se veriga vrednosti pravzaprav začne s prepoznanjem in prizna-
njem predmetov kot kulturne dediščine: status kulturnega spomenika in nacionalnega 
bogastva pridobi predmet z vpisom v inventarno knjigo muzeja ali galerije, vpisane v raz-
vid, in s podeljenim pooblastilom za opravljanje javne službe ali pa z odločbo Ministrstva 
za kulturo, če je v zasebni lasti; predmet postane nacionalno bogastvo tudi, če je muzej 
vpisan v razvid, nima pa podeljenega pooblastila. S tem je muzejska kulturna dedišči-
na postavljena v regulativni okvir glede varovanja in vzdrževanja, ki ga mora spoštovati 
njen lastnik ali imenovan organ upravljanja. Tako kulturna dediščina pridobi ekonomsko 
vrednost, saj uradno priznanje njene kakovosti ali pomena dodaja simbolično vrednost, 
ki se uporablja za promocijo in kapitalizacijo kulturnih dobrin z namenom privabljanja 
obiskovalcev in ustvarjanja ekonomske vrednosti. Sicer pa so slovenski muzeji in galerije 
pri svoji dejavnosti zbiranja avtonomni glede na svoje zastavljeno poslanstvo, zbiralno 
politiko in razpoložljiva finančna sredstva. Čeprav lahko muzej v Sloveniji ustanovi kdor-
koli, saj predpisi v ničemer ne omejujejo nastajanja muzejev in tudi ne uporabe imena 
muzej, pa so muzeji, ki želijo delovati po strokovnih standardih in ki izpolnjujejo osnovne 
kadrovske, finančne, strokovne, prostorske in tehnične zahteve za hranjenje in varovanje 
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muzejskega gradiva, pri Ministrstvu za kulturo vpisani v razvid muzejev (kot smo podrob-
neje obravnavali v Uvodu), s čimer njihove inventarizirane zbirke pridobijo status nacio-
nalnega bogastva. Vsak predmet, ki ga muzej pridobi z donacijo, nakupom, arheološkim 
izkopavanjem ali volilom v skladu s svojo zbiralno politiko, mora biti evidentiran in je lahko 
pozneje v postopku inventarizacije tudi inventariziran, s čimer pridobi status spomenika 
kulturne dediščine (le v muzejih, ki so vpisani v razvid).

Muzeji in njihovo strokovno osebje predstavljajo tiste akterje v verigi vrednosti, ki up-
ravljajo (predvsem premično) kulturno dediščino: v okviru tega jo evidentirajo, zbirajo, 
dokumentirajo, obdelujejo, proučujejo, hranijo, konservirajo, restavrirajo, raziskujejo in 
jo predstavljajo javnosti. Po drugi strani pa kulturno dediščino upravljajo tudi druge javne 
ali zasebne organizacije, kot so izobraževalne ustanove (šole, univerze), podjetja in po-
samezniki z umetniškimi in različnimi specialnimi zbirkami (na primer etnološke zbirke 
posameznih obrti, orodja), vendar glede na to, da upravljanje dediščine ni njihova glavna 
naloga, jih običajno ne štejemo kot sestavni del verige vrednosti, čeprav njihove vloge ne 
smemo popolnoma zanemariti.

Poleg fizičnega ohranjanja predmetov imajo muzejski strokovni delavci pomembno vlogo 
pri določanju in oblikovanju kulturne dediščine in upravljanju dostopa javnosti do nje na 
način, ki ohranja celovitost predmeta, stavbe ali območja, skupaj z zgodovinskim pome-
nom, kontekstom in estetskimi ali vizualnimi vidiki, s tem pa dobijo osrednji pomen pri 
zagotavljanju stalne valorizacije in podpore kulturni dediščini v nenehno spreminjajočih 
se okoliščinah in razvoju javnih stališč in mnenj. S predstavitvijo in interpretacijo kulturne 
dediščine v različnih kontekstih omogočajo največjo dostopnost in razumevanje javnosti 
ter njeno uporabo kot vira za lokalni razvoj. V skupini muzejskih strokovnih delavcev so 
tudi tisti, ki fizično opravljajo vzdrževanje in obnovo materialne kulturne dediščine in/
ali restavriranje, da ohranijo njeno kulturno vrednost in/ali funkcijo. Zelo pomembni sta 
urejena infrastruktura in usposobljenost za varovanje pred naravnimi in drugimi nesre-
čami, pa tudi izrednimi dogodki, kot je epidemija koronavirusne bolezni covid-19. Pri tem 
so najpomembnejši elementi ustrezni prostori, usposobljeni strokovnjaki, zavarovanje, 
načrti oziroma scenariji za ukrepanje in podobno.

Za razumevanje distribucije in prodaje v verigi vrednosti muzejske dejavnosti je tre-
ba kulturno dediščino obravnavati širše, in sicer tudi kot komercialno blago, ki ni zgolj 
domena muzejev. Tako je z vidika ekonomskega izkoriščanja dediščine zelo pomem-
ben komercialni trg umetnosti in starin, na katerem se trguje s premičnimi predmeti 
ali zbirkami. To je eden od mehanizmov, ki določeni kulturni dediščini omogoča, da je 
poleg družinske dediščine del osebnih zbirk ali zbirk podjetij/organizacij. Pri tem imajo 
dražbene hiše pomembno vlogo kot posrednik pri finančni oceni in trženju premične 
kulturne dediščine. V večini držav članic EU je za prodajo kulturne dediščine potrebno 
predhodno dovoljenje organa, pristojnega za njeno varovanje in ohranjanje. Izvoz je 
strogo urejen, tudi v EU, za boj proti nezakoniti trgovini. Je pa pri zasebni komercialni 
trgovini kulturna dediščina pravzaprav neposredno izpostavljena zunanjim tržnim silam 
in pritiskom, s čimer daje prednost svoji ekonomski vrednosti pred družbeno-kulturno. 
Vendar pa morajo tudi zasebni lastniki dediščine s statusom kulturnega spomenika 
upoštevati stroge predpise pri ravnanju z njo, njeni uporabi in vzdrževanju. Kulturna 
dediščina v zasebni lasti je v drugih evropskih državah pogosto v skrbništvu javnih in-
stitucij za upravljanje dediščine (muzejev in galerij), ki zagotavljajo skladnost s temi 
predpisi. Nekateri zasebni lastniki se odločijo, da bodo tudi njihove zbirke javno dosto-
pne (bodisi jih na ogled ponujajo sami bodisi to prepustijo drugim institucijam), v tujini 
pogosto v zameno za nekatere davčne ugodnosti.

Nato nastopi ena izmed najpomembnejših stopenj v verigi, in sicer dostopnost kul-
turne dediščine širši javnosti. Muzeji javnosti oziroma obiskovalcem predstavljajo in 
zagotavljajo informacije o vsebini snovne in nesnovne dediščine. Poleg fizičnih razstav 
muzeji vedno bolj uporabljajo digitalna sredstva – na primer spletne zbirke, digitalne 
razstave, virtualne oglede znamenitosti – za širšo dostopnost kulturne dediščine. Pri 
tem je nujno zavedanje, da ljudje prihajajo (fizično ali v digitalnem svetu) v muzej, da bi 
zadovoljili svoje pogosto zelo osebne in/ali družbene kulturne potrebe, zato mora vsak 
muzej ob svojih ciljih in poslanstvu upoštevati tudi potrebe, pričakovanja, želje obisko-
valcev (Rovšnik, 2019).
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Muzeji lahko svoje dohodke ustvarjajo s/z:

• prodajo vstopnic in dodatnih (pomožnih) storitev (na primer dodatne informa-
cije o zbirkah, avdiovodiči), kar predstavlja pomemben del njihovih rednih pri-
hodkov. Sicer se tako kot pri nas tudi v drugih državah muzeji močno zanašajo 
na javne subvencije, saj jim je priznana pomembna javna vloga, vendar povsod 
ponujajo dodatne plačljive storitve, ki obiskovalcem dopolnjujejo in izboljšujejo 
izkušnjo;

• začasnimi razstavami, ki imajo v tujini pogosto višjo ceno vstopnine, kar je 
nekako logično, saj povzročajo dodatne stroške. Hkrati pa se muzeji s tovrstni-
mi razstavami poskušajo ločiti od drugih ponudnikov, s čimer lahko privabijo 
dodatne obiskovalce. Tako se pogosto dogaja, da njihova konkurenčna pred-
nost oziroma večja konkurenčnost v veliki meri temelji na tej ponudbi. V svetu 
je pri pripravi in upravljanju začasnih razstav pogosta praksa najemanja zuna-
njih izvajalcev (samostojnih izvajalcev ali pa podjetij, specializiranih za sve-
tovanje in odnose z javnostjo), ki so učinkovitejši pri organizaciji in promociji 
teh dogodkov. Zunanji izvajalci nemalokrat ponujajo standardizirane pakete in 
formate, primerne za različne vrste zbirk, muzejev in krajev, vendar so tovrstno 
specializirana podjetja maloštevilna, zato je njihova ponudba omejena. S tem 
sta omejeni tudi raznovrstnost in inovativnost takšnih razstav; 

• trženjem in komercialnim izkoriščanjem muzejskih zbirk in infrastrukture. Mu-
zeji imajo namreč pogosto lastne prodajalne, v katerih prodajajo reprodukcije 
predmetov iz lastnih zbirk, publikacije in izdelke, ki so povezani z muzejskimi 
zbirkami, igrače, izdelke za dom, nakit in podobno. Obenem tržijo svoje prostore 
za dogodke, praznovanja in prireditve. Prav tako lahko zaračunajo licenčnine 
drugim akterjem (večinoma iz založništva in trženjskega sektorja) za ponovno 
produkcijo in uporabo predmetov iz muzejskih zbirk;

• izvedbo delavnic ter drugih oblik pedagoških in andragoških programov, ki z 
vidika socialnega kapitala in javnega interesa predstavljajo pomemben delež 
muzejskega delovanja;

• prodajo publikacij, in sicer ne v muzejskih trgovinah, temveč po običajnih dis-
tributerskih kanalih, kot so knjigarne in knjižnice. Nekateri muzeji imajo namreč 
bogato založniško dejavnost;

• »alternativnimi« viri dohodka, ki jih muzeji prakticirajo, da bi nadomestili javne 
subvencije, ki so pod pritiskom po vsej Evropi. Zasebno financiranje (donator-
stvo in sponzorstvo) je pomemben del tega, da določena znamka ali podjetje 
svoje ime poveže z določenim muzejem ali zbirko ali pa pokaže svojo družbeno 
odgovorno vlogo. Tudi množično financiranje1 čedalje bolj postaja »običajen« 
vir dohodka za muzeje. Na primer Louvre je z eno izmed svojih kampanj množič-
nega financiranja ustvaril 600.000 EUR iz več kot 4.300 ločenih donacij. Poleg 
dodatnega dohodka lahko množično financiranje spodbudi vključenost javnosti 
in prepoznavnost muzeja ter celo ustvari priložnosti za nove umetniške projek-
te. Na ta način lahko množično financiranje postane integriran instrument stra-
tegije zbiranja sredstev, ki se uporablja tudi kot vzvod za privabljanje dodatnih 
zasebnih sredstev večjega obsega. Res pa je, da je tovrstna praksa za zdaj še 
zelo redka in maloštevilna.

Proces ustvarjanja vrednosti v muzejski dejavnosti ima z interakcijo vseh sodelujočih 
akterjev pozitiven učinek na turistično dejavnost in potencialno na celostni trajnostni 
razvoj (lokalnih) skupnosti. Muzejska dejavnost podpira tudi izobraževalno področje in 
privablja obiskovalce z vsega sveta, obenem pa se v širšem smislu kulturna dediščina 
vedno bolj uporablja za privabljanje zasebnih naložb in talentov za spodbujanje rasti in 
inovacij v različnih sektorjih, kot so druge kulturne in kreativne industrije.  

Javni sektor ima osrednje mesto v muzejski dejavnosti, saj igra odločilno vlogo v celot-
ni vrednostni verigi te dejavnosti. Kulturna dediščina v javnih institucijah tradicionalno 
predstavlja javno dobrino, njeno ohranjanje in upravljanje pa družbeni strošek. Številni 
akterji, ki pri upravljanju in ohranjanju kulturne dediščine sodelujejo, so bodisi del javne-

1
Množično financiranje je 
način zbiranja sredstev 
za financiranje projektov 
in podjetij. Osebam, ki 
potrebujejo denar za 
poslovne projekte, omogoča, 
da na spletnih platformah 
zbirajo sredstva večjega 
števila ljudi (Razlaga 
množičnega financiranja, 
Evropska komisija, 201



44 ANALIZA PANOGE MUZEJI V SLOVENIJI

ga sektorja bodisi odvisni od javnih sredstev in subvencij za svoje delovanje. Poleg tega 
javni sektor določa tudi splošni regulativni okvir – ta opredeljuje norme in obveznosti, ki 
jih morajo spoštovati akterji, ki upravljajo predmete, razglašene za kulturno dediščino. 
Razvoj kulturne dediščine kot sektorja je v veliki meri odvisen od javnih finančnih naložb 
ter prostora in priložnosti, ki jih za to ponuja regulativni okvir.

Medtem ko splošna javna regulacija in upravljanje kulturne dediščine večinoma potekata 
narodno oziroma celo mednarodno (UNESCO), lokalni javni akterji vse bolj prevzemajo 
dejavno vlogo pri uvajanju svoje kulturne dediščine kot bogastva in vira v trajnostni lokalni 
razvoj. Številne lokalne oblasti imajo posebno politiko oziroma strategijo v zvezi z dedišči-
no z namenom podpore lokalnim akterjem pri valorizaciji njenih dobrin kulturne dediščine 
v korist lokalnega razvoja. Upravljanje in valorizacija kulturne dediščine sta torej vpraša-
nje upravljanja na več ravneh, na katerih se prepletajo in usklajujejo različni pristopi in 
ravni politik, ki skupaj oblikujejo konkurenčne pogoje za ta sektor. Kot ugotavljata King in 
Schramme (2019), je namen kulturnega upravljanja (angl. cultural governance) zmanjšati 
tveganje v smislu izvedbe nalog kulturnega sektorja (torej tudi muzejev) – kot najboljši 
pristop predlagata obliko vzajemnega zaupanja med vsemi vpletenimi akterji. Pri tem 
igrajo zelo pomembno vlogo upravni odbori kulturnih organizacij, ki morajo biti sposobni 
odigrati vlogo posrednika usmeritev politike »od zgoraj navzdol« ter usmerjati in podpirati 
odzive vodstva (»od spodaj navzgor«). Kot pravita, kakovosten upravni odbor kulturne 
institucije ni tog in formalen, temveč odraža in podpira (spreminjajoče se) potrebe lo-
kalnega okolja. V ta namen sta nujna stalen nadzor in ocena internih in zunanjih potreb, 
pri čemer je pomembna usmerjenost tako v sedanjost kot tudi v prihodnost. Učinkovit 
upravni odbor je posrednik med notranjimi in zunanjimi dejavniki – interno lahko na pri-
mer zagotovijo tehnično strokovno podporo za vodenje in spremljanje, navzven pa lahko 
analizirajo zunanje okolje, tržijo organizacijo in raziskujejo nove priložnosti.

Poleg samih muzejev, ki izvajajo primarne funkcije verige vrednosti, in javnih organov, ki 
igrajo bistveno vlogo pri razvoju sektorja, so pomembni tudi številni akterji, ki spodbujajo 
ali podpirajo dejavnost. Sicer nimajo osrednjega pomena v procesu ustvarjanja vrednosti, 
vendar pa igrajo pomembno vlogo pri podpori, uveljavljanju in razvoju dejavnosti ter tako 
spodbujajo in podpirajo proces ustvarjanja vrednosti. Sem štejemo sektorske in stro-
kovne organizacije (pri nas so najpomembnejše Skupnost muzejev Slovenije, Služba za 
premično dediščino in muzeje Narodnega muzeja Slovenije, ICOM Slovenija, Slovensko 
muzejsko društvo, Društvo restavratorjev Slovenije, Slovensko konservatorsko društvo, 
Slovensko etnološko društvo), izobraževalne in raziskovalne institucije (univerze in fakul-
tete, Služba za premično dediščino in muzeje pri Narodnem muzeju Slovenije, Ministrstvo 
za kulturo), organizacije in podjetja za izvajanje (fizičnega) varovanja dediščine, organi-
zacije in podjetja, ki skrbijo za zavarovanja dediščine z vidika raznovrstnih tveganj pred-
vsem premične dediščine, organizacije in podjetja, ki nudijo storitve IKT – s povečanim 
pomenom digitalizacije so te storitve čedalje pomembnejše za zagotavljanje ustreznih 
načinov dostopnosti in konzumiranja digitalizirane dediščine (spletne platforme, tridi-
menzionalna vizualizacija, uporaba virtualne in obogatene resničnosti in podobno).

Ne nazadnje moramo v verigo vrednosti zajeti tudi javnost. Zavedati se je treba, da kultur-
na dediščina ni »izdelek« v klasičnem smislu, ki ga občinstvo pasivno kupuje in konzumi-
ra. Lokalne skupnosti dejansko soodločajo in sorazvijajo svojo lastno kulturno dediščino, 
ji pripisujejo pomen in vrednost ter se pogosto dejavno ukvarjajo z njeno ohranitvijo in 
nadaljnjo uporabo. Digitalni in družbeni mediji omogočajo neposredno vključitev prebi-
valcev v te procese in s tem njihovo sodelovanje. Sodelovanje skupnosti tako predstavlja 
pomemben nov trend pri ohranjanju in upravljanju kulturne dediščine. 

Z opisom verige vrednosti smo nakazali pomembno razliko med ekonomskim izkorišča-
njem kulturne dediščine z neposrednim dohodkovnim modelom glavnih akterjev, torej 
muzejev (čeprav imajo v glavnem javno vlogo pri ohranjanju in dostopnosti kulturne 
dediščine), in posredno rabo kulturne dediščine kot vira tako za turistični sektor kot tudi 
za splošni lokalni družbeni in gospodarski razvoj, s čimer jo obravnavamo kot sestavni 
(gospodarski) kapital celotne družbe, ne pa zgolj kot »nekaj« iz preteklosti, kar potre-
buje zaščito in varstvo pred to družbo. Takšna evolucija je pomembno vplivala na na-
čin upravljanja kulturne dediščine in se odrazila v uvedbi novega integriranega modela 
upravljanja dediščine. Pri tem se je vloga konservatorjev in upravljavcev dediščine zelo 
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spremenila: nekoč so opravljali nekoliko »elitistično« funkcijo določanja in vzdrževanja 
kulturne dediščine s pristopom od zgoraj navzdol, zdaj pa predstavljajo osrednjo vlogo 
v stalnem dolgoročnem participativnem procesu, ki zajema lokalno skupnost in druge 
pomembne gospodarske subjekte, z namenom dati kulturni dediščini ustrezno razume-
vanje, vrednost in pomen. Namesto »zgolj« varovanja kulturne dediščine in ohranjanja 
njenega prvotnega stanja je upravljanje dediščine zdaj veliko bolj osredinjeno na takšno 
njeno predstavitev, da jo lahko uporabimo kot vir za družbeno-ekonomski razvoj in izbolj-
šanje kakovosti življenja. To pomeni usklajevanje s sistematičnim, celostnim pristopom z 
različnimi družbenimi in gospodarskimi akterji (muzeji, turizem, javni in zasebni subjekti 
lokalnega razvoja in drugi). Nove tehnologije in digitalizacija, ki se hitro uveljavljajo na po-
dročju kulturne dediščine, zagotovo ustvarjajo novo dinamiko na tem področju in pospe-
šujejo uveljavljanje novih vlog glavnih akterjev. Temu bo moral slediti tudi javni regulativni 
okvir v zvezi s kulturno dediščino, ki ima pomembno vlogo pri podpiranju oziroma ome-
jevanju novega razvoja in valorizacije. Stroga pravila o tem, kaj lahko in česa s kulturno 
dediščino ne smemo storiti, so tako pod pritiskom, da bi lahko spremembe v upravljavskih 
pristopih ustvarile novo družbeno-ekonomsko vrednost, obenem pa upoštevale jasne 
standarde za njeno ohranjanje in zaščito (De Voldere, 2017).

Slika 7: Veriga vrednosti v muzejski dejavnosti 
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Pri ugotavljanju razvojnih potencialov imata poleg analize stanja zelo pomembno vlogo 
tudi spremljanje in napovedovanje trendov. Pri tem gre za trende, ki so pogosto globalni 
in široki ter niso povezani izključno z muzeji, ampak s celotnim kulturnim in kreativnim 
sektorjem, nekateri pa tudi širše, s celotnim gospodarstvom in družbo. Pomembna sta 
spremljanje trendov in čim hitrejše odzivanje na priložnosti, ki jih novi trendi prinašajo, 
sodobni muzeji pa so s svojo usmerjenostjo v prihodnost seveda lahko tudi tisti, ki nove 
trende soustvarjajo.  

V Sloveniji žal nimamo sistematičnih raziskav splošnih, tehnoloških ali potrošniških tren-
dov. Ker pa so trendi po svetu dokaj podobni, lahko v pomanjkanju specifičnih raziskav 
uporabljamo rezultate različnih mednarodnih organizacij, ki se s tem ukvarjajo. V nada-
ljevanju navedena dejstva o trendih in priložnostih za razvoj ter s tem povezanimi po-
membnimi znanji so tako predvsem rezultat analize obstoječih mednarodnih in nekaterih 
domačih virov, pa tudi intervjujev ter delavnice z različnimi deležniki s področja muzejev. 
Za lažjo ponazoritev navajamo tudi nekaj primerov iz tujine, seveda pa večini trendov v 
večji ali manjši meri skušajo slediti tudi mnogi slovenski muzeji. Pri tem je pomembno 
poudariti, da so muzeji v Sloveniji v popolnoma drugačnem finančnem položaju od neka-
terih omenjenih tujih muzejev, kljub temu pa opisani trendi lahko služijo kot potencial za 
nadaljnji razvoj nekaterih dodatnih programskih in tržnih aktivnosti tudi pri nas. 

Trendi in priložnosti za razvoj:

Trajnostni in drugi družbeni izzivi

Izobraževalna vloga muzejev je v zvezi s trajnostnimi in drugimi družbenimi izzivi bistve-
nega pomena, saj muzeji s svojimi zbirkami in programom izobražujejo javnost in se vklju-
čujejo v lokalna in globalna prizadevanja na tem področju in tako investirajo v prihodnje 
generacije. Raziskave so pokazale, da muzejem ljudje zaupajo bolj kot drugim virom infor-
macij, zato je zelo pomembno, da muzeji do aktualne družbene problematike zavzamejo 
stališče in z neposrednim obravnavanjem izzivov, ki jim je priča lokalna skupnost, okrepijo 
svoje poslanstvo. Ta trend je v hitrem porastu (Agyeman, 2019; NEMO, 2017).

• Migracije: 

Muzeji lahko predstavljajo most med lokalnim prebivalstvom in migranti z odpira-
njem dialoga in nakazovanjem poti za integracijo različnih kultur, poudarjanjem ra-
znovrstnosti kultur v programu muzejev in prikazovanjem zgodovinske perspektive in 
konteksta migracij. Na primer Tenement Museum, ki se sicer osredinja na imigracije 
Evropejcev v New York v 19. stoletju, se vključuje v trenutno problematiko, povezano 
z imigracijami iz Mehike v ZDA (Agyeman, 2019; NEMO, 2017).

• Okoljski izzivi: 

Poleg izobraževanja in ozaveščanja javnosti lahko muzeji k reševanju okoljske pro-
blematike prispevajo tudi z uporabo navidezne (virtualne) resničnosti. Čeprav virtu-
alni ogledi muzejev (na primer Rijksmuseum, Amsterdam) po eni strani pravzaprav 
služijo privabljanju obiskovalcev, lahko na drugi strani prispevajo tudi k manjšemu 
številu potovanj in potencialno pomagajo zaščititi turistično preveč oblegane zname-
nitosti (Gregory, 2019; Deckstein in drugi, 2018). Tako k boljši uporabniški izkušnji kot 
k varstvu okolja lahko prispeva tudi uporaba različnih digitalnih rešitev namesto tiska 
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pri zemljevidih in drugem informativnem muzejskem gradivu (na primer aplikacija za 
pametne telefone v muzeju Cleveland Museum). 

• Staranje prebivalstva:

Staranje prebivalstva je eden od megatrendov, ki imajo močan, dolgotrajen vpliv na 
različna področja. Tako imenovana srebrna ekonomija, ki je posledica demografskih 
sprememb (zniževanje rodnosti in smrtnosti, podaljševanje življenjske dobe), po-
membno vpliva tudi na muzeje (Nemo, 2018). Starejši prebivalci so s podaljševanjem 
življenjske dobe in zaradi njihove kupne moči zelo pomembni kupci, tudi kulturnih 
dobrin. Predstavljajo najzvestejše obiskovalce muzejev, njihove navade, potrebe in 
želje pa se razlikujejo od mlajše generacije (ACME, 2019).

• Socialna pravičnost: 

Vedno pomembnejša postaja vloga muzejev kot mesta za odprt pogovor, kjer se ljudje 
s pogovorom in deljenjem svojih zgodb lahko spoprimejo s trenutnimi napetostmi ter 
določeno problematiko in njen izvor bolje razumejo z učenjem zgodovine. Muzeji so 
prostor zdravljenja in empatije do določene situacije ter kulture države, v kateri so. 
Muzeji bi morali preseči nevtralnost in zavzeti jasno pozicijo do negativnih posledic, ki 
jih povzročajo obstoječi sistemi, ter potrebe po spremembah in evoluciji (NEMO, 2017).

• Politično dogajanje:

V časih političnih sprememb in družbenih pretresov je običajno, da smo priča drama-
tičnim spremembam v različnih dejavnostih. Zaradi konfuznega medijskega poročanja, 
vročih strankarskih razprav in različnih družbenih konfrontacij javnost išče zanesljive 
vire informacij in stabilnost, ki jih oportunistična podjetja in institucije ne nudijo. Muzeji 
kot braniki znanja, kulture in zgodovinskih lekcij dajejo javnosti priložnost, da ustre-
zno interpretira oziroma osvetli sodobna dogajanja in stanje v ožji in širši okolici. Novo 
okolje, ki ga ustvarja politika, lahko muzeji izkoristijo za čim učinkovitejšo komunikacijo 
svojih zbirk, ki ima podlago v objektivnih, verodostojnih informacijah (ACME, 2019). Pri 
tem je smiselno izhajati iz Agende za trajnostni razvoj 2030 Organizacije združenih 
narodov, ki poudarja zavezo k spodbujanju medkulturnega razumevanja, strpnosti, 
medsebojnega spoštovanja in etike svetovnega državljanstva ter skupne odgovorno-
sti, pri čemer se je treba zavedati naravne in kulturne raznovrstnosti sveta, pri čemer 
lahko vse kulture in vse civilizacije kot glavni akterji prispevajo k trajnostnemu razvoju 
(Agenda za trajnostni razvoj 2030, 2015). V tej zavezi Agenda navaja tudi cilj okrepitve 
prizadevanja za varstvo in ohranjanje svetovne kulturne in naravne dediščine. Slovenija 
tem zavezam sledi v Strategiji razvoja Slovenije 2030, pri čemer lahko bogata kulturna 
dediščina kot odsev vrednot, prepričanj, znanja in tradicij predstavlja pomembno ra-
zvojno zmožnost družbe (Strategija razvoja Slovenije 2030, 2017).

Tehnološki napredek in digitalizacija

Tehnološki napredek in digitalizacija že dolgo predstavljata nadvse pomemben trend na 
področju muzejev. Če se je o pomenu digitalizacije sprva govorilo predvsem v smislu 
popisovanja in ohranjanja dediščine, danes digitalizacija v kombinaciji z drugimi tehnolo-
gijami prinaša neskončne možnosti za privabljanje obiskovalcev in približevanje njihovim 
željam. Zaprtje muzejev v letu 2020 je v tem smislu predstavljalo še dodaten pritisk in 
tudi spodbudo v smeri hitre digitalizacije.

S preoblikovanjem tehnologije in razširjenimi možnostmi za njeno uporabo se to vedno 
bolj odraža tudi v inovativnosti muzejev, ki skušajo novo tehnologijo uporabiti za izboljša-
nje izkušnje obiskovalcev, pa tudi zaposlenih. Številne priložnosti za integracijo digitalnih 
sistemov, izkušnje navidezne resničnosti (VR), tehnološko dostopne razstave za funkcio-
nalno ovirane osebe ter učinkoviti interni procesi spodbujajo muzeje k vlaganju in uporabi 
orodij in tehnologij, ki jih postavljajo v sodoben čas, kar od njih vedno bolj pričakujejo tudi 
sami obiskovalci (Navarrete, 2020; CUSEUM, 2020; BARCO, 2019; ACME, 2019; …).
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• Navidezna resničnost, obogatena resničnost in mešana resničnost: 

Uporaba tehnologij, vezanih na navidezno (angl. virtual reality), obogateno (angl. au-
gmented reality) in mešano resničnost (angl. mixed reality), muzejem prinaša prilož-
nosti za nov, interaktiven, doživet način prikazovanja zgodb, predstavitve predmetov 
in znanja, ki izhaja iz zbirk, ter hkrati ustvarjanje nepozabne uporabniške izkušnje. 
Tako na primer obiskovalec lahko vstopi v sliko (National Museum of Finland), v Mo-
diglianijev atelje (Tate Modern) ali sam raziskuje nadaljnje informacije o zbirki, pred-
stavljeni s privlačno tridimenzionalno animacijo, jih oblikuje po svoji želji in shrani ali 
deli s prijatelji (National Museum of Singapore, Story of the Forest) (Gregory, 2019; 
Agyeman, 2019; Coates, 2020).

• Umetna inteligenca: 

Strojno učenje in sklepanje imata ogromen potencial za pomoč ljudem pri hitrejšem 
dostopanju do relevantnih informacij. To na eni strani pomeni še večjo konkurenco 
v informacijskem prostoru, hkrati pa tudi nove priložnosti za muzeje. Povezovanje 
podatkov iz zbirk in katalogov nam bo pomagalo oblikovati nov zemljevid človeškega 
znanja ter s tem bolje informirano, obogateno človeško družbo (Gregory, 2019). Ume-
tna inteligenca lahko obiskovalcem (v muzeju in zunaj njega) omogoča raziskovanje 
zbirk na nove načine (na primer Barnes Foundation, Filadelfija), zanje ustvari prepri-
čljive personalizirane izkušnje na primer na podlagi tehnologije prepoznave obraza 
(na primer The National Soccer Hall of Fame, Teksas) ali privlačne in informativne 
muzejske vodnike (na primer Dot v muzeju Akron Art). Umetna inteligenca je lahko v 
veliko pomoč tudi upravljavcem in zaposlenim v muzejih, saj lahko omogoči hitrejšo 
katalogizacijo in digitalizacijo, predstavlja močno orodje pri upravljanju in razisko-
vanju arhivov (na primer Vatikan Secret Archives) ali podpira poslovno analitiko za 
izboljšanje planiranja (Gregory, 2019; Merritt, 2018).

• Analiza podatkov: 

Ogromna količina podatkov, ki so na voljo zaradi digitalizacije, ter programska podpora 
(in tudi umetna inteligenca), ki omogoča njihovo hitro, učinkovito analizo, nudita veliko 
priložnosti za izboljšavo poslovnih procesov in uporabniških izkušenj. Na podlagi ana-
lize pridobljenih podatkov lahko spremljamo različne trende, povezane z obiskovalci 
(na primer število, čas obiska, nacionalnost …), in skušamo v skladu s tem prilagoditi 
tržno komuniciranje, programske aktivnosti, cenovno politiko in drugo. Digitalni nakup 
vstopnic in druge spletne storitve (na primer spletna trgovina, ogled vsebin) zbiranje 
podatkov še olajšujejo (Navarrete, 2020; Agyeman, 2019; ACME, 2019). 

• Družbena omrežja:

Muzeji morajo znati privabiti mlajše generacije, sicer se bodo že po zakonih narave 
spopadali z upadom obiska. Skupina mlajših obiskovalcev pa si želi vpletenosti, ki jim 
je mnogi muzeji ponujajo premalo (Agyeman, 2019). Družbena omrežja za muzeje, ki 
želijo doseči mlajše obiskovalce, predstavljajo še posebej pomemben kanal za tržno 
komuniciranje. V ta namen se muzeji pogosto zatekajo k načrtnemu ustvarjanju t. 
i. Instagramovih trenutkov (angl. Instagrammable moments) – to so zelo vizualne 
izkušnje, ki predstavljajo odlično priložnost za posnetek, vreden deljenja na Instagra-
mu ali drugih družbenih omrežjih. Instagramovi trenutki sami po sebi predstavljajo 
razlog za obisk muzeja in tudi privlačen spominek, ki ga obiskovalci ustvarijo sami. 
Poleg tržnega komuniciranja pa jih nekateri muzeji izkoriščajo celo za kreiranje nove 
vsebine – nastajajo na primer interaktivne razstave različnih sebkov (angl. selfie) ali 
drugi umetniški izdelki, sestavljeni iz njih (NEMO, 2017; Aygeman, 2019; ACME, 2019). 
Za uspešno izkoriščanje sicer ogromnega trženjskega potenciala družbenih omrežij 
pa je seveda potrebno posebno znanje, ki ga v muzejih običajno primanjkuje. Posle-
dično se dogaja, da različna profitno usmerjena podjetja »ukradejo« poimenovanje 
»muzej« in namesto muzejev izpolnjujejo želje mlajšega občinstva po tovrstnih raz-
stavah in doživetjih (Agyeman, 2019). 

• Nevarnosti, povezane z novimi tehnologijami: 

Razvoj tehnologije s seboj prinaša tudi nekaj nevarnosti, za katere je pomembno, da 
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se jih zavedamo in smo nanje pozorni. Eno največjih vprašanj nasploh, ki jih digitali-
zacija odpira, je seveda vprašanje varnosti. Zaščita in varnost morata biti v ospredju 
tudi, ko je govora o digitalizaciji in odpiranju podatkov o zbirkah – več podatkov ko 
delimo, večja je možnost, da te podatke kdo zlorabi. Prav tako pomembno je tudi vpra-
šanje zasebnosti in zaščite osebnih podatkov. Podatkovne baze o obiskovalcih lahko 
za muzeje predstavljajo izredno bogat vir, vendar morajo pri tem z njimi skrbno ravnati 
in upoštevati vsa pravila glede varstva osebnih podatkov. Ko je govora o umetni inte-
ligenci, pa poleg vsega ne smemo pozabiti niti na to, da je nagnjena k pristranskosti 
in diskriminaciji, saj deluje le na osnovi razpoložljivih podatkov. Kljub uporabi umetne 
inteligence zato nikakor ne gre pozabiti na pomembno vlogo strokovnjakov pri skrbi 
za zanesljivost informacij. Bolj ko postajajo informacije dostopne, pomembnejša 
postajajo tudi naša orodja za razločevanje dejstev od fikcije (Gregory, 2019).

Potrošniški trendi

Potrošniški trendi so nerazdružljivo povezani z drugimi trendi, saj spremembe v oko-
lju vodijo tudi do sprememb vedenja potrošnikov in obratno. Spreminjajoče se vedenje 
potrošnikov vpliva na povpraševanje po določenih značilnostih storitev, ki jih (ali jih ne) 
nudijo muzeji. Spremljanje in poznavanje potrošniških trendov tako prinašata številne 
priložnosti za inovacije in razvoj:

• Iskanje doživetij:

Iskanje doživetij je potrošniški megatrend, ki je prisoten že nekaj časa in na katerem 
temelji izkustvena ekonomija. Zgolj razstavljanje artefaktov in umetnin tako že dolgo 
ni več dovolj. Posebej mlajša generacija, ki je tehnološko podkovana, je odvisna od 
stimulacije in interaktivnosti. Zato so potrebni ne le novi načini interpretacije, temveč 
prepoznavanje obiskovalca kot aktivnega udeleženca v umetnosti ali pripovedovanju 
zgodb. Muzeji skušajo poiskati različne načine, s katerimi bi omogočili angažiranost 
obiskovalcev, njihovo interakcijo z razstavljenimi predmeti, predmetom dali nove 
vsebine ter omogočili njihovo personalizacijo (Gregory, 2019; Navarrete, 2020). Po-
dobno velja tudi za spletno ponudbo, pri kateri si obiskovalci prav tako želijo vsebin, 
pri katerih so aktivni, preizkušajo svoje znanje, oblikujejo personalizirane izdelke v 
spletni trgovini … (Navarrete, 2020). V svetu (in tudi pri nas) se uveljavlja tudi koncept 
»igrifikacije«, ki obstoječo vsebino, dediščino in informacije obiskovalcem ponudi na 
zabaven, vključevalen (interaktiven), izzivalen način, in sicer z igro in njenimi zako-
nitostmi. Obisk muzeja tako postane zabavna pustolovščina, ki združuje elemente 
različnih iger, na primer sobe pobega, lova za zakladom in podobno. Tovrstne prakse 
lahko najdemo tudi pri nas, kot je pot doživetij Pobeg v bivak Slovenskega planinske-
ga muzeja. Obisk muzeja v obiskovalcih tudi spodbudi razmišljanje ter ponuja nove 
poglede in jih lahko celo spremeni, kar temelji na konceptu, ki ima korenine v turizmu: 
»Tam sem bil, to sem doživel in to me je spremenilo.«

• Nova normalnost:

Mnogo potrošnikov po vsem svetu opušča tradicijo in sprejema nova prepričanja 
o marsičem – od pogleda na družino do zakonske zveze, spolnosti, vloge spolov. S 
sprejetjem teh novih vrednot so povezani tudi raznovrstnejši življenjski slog, odnosi 
in družinske skupnosti. V »novi normalnosti« so priložnosti poiskali že številni muzeji 
in ji prilagodili svojo ponudbo – na primer brezplačen program za najstnike LGBTQ in 
njihove zaveznike (Open Art Space, MOMA, New York), razstava, posvečena drugač-
ni spolni usmerjenosti v britanski umetnosti (Tate Britain, London), stalna razstava 
Gender Blender v muzeju Women‘s Museum (Aarhus, Danska) (NEMO, 2017). 

• Nove ciljne skupine potrošnikov:

Pri trendih se razvijajo tudi različne skupine potrošnikov z določenim življenjskim sti-
lom in s tem povezanimi posebnimi potrebami, ki lahko predstavljajo nove priložnosti. 
Za muzeje sta še posebej pomembni skupini potrošniki z zdravim življenjskim stilom 
in gurmani. Muzeji so prepoznani tudi kot prostori za inspiracijo in refleksijo, kraj za 
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izklop in ponovno povezavo s samim seboj. Da bi se uspešno vključili na zemljevid 
kot prostori, v katerih posamezniki poskrbijo tudi za svoje zdravje, skušajo nekateri 
muzeji po svetu v ta namen prilagoditi svoj program. Tako je na primer Met Museum 
(New York) ustvaril svoj vadbeni program v sodelovanju s plesalci in koreografi ter 
s pisateljico in ilustratorko oblikoval posebno muzejsko vadbo, Victoria and Albert 
Museum (London) pa ponuja ure joge, ki jim sledi ogled galerije na temo osebne 
transformacije z umetnostjo (NEMO, 2017, 2018). Gurmani oziroma skupina ljudi, 
ki jim hrana predstavlja ne le potrebo, temveč hobi, in se nad hrano navdušujejo in 
se zanjo goreče zanimajo, so naslednja pomembna skupina potrošnikov, še posebej 
v velikih mestih. Da bi jih privabili, nekateri muzeji investirajo v posebna gurmanska 
doživetja, ki ustrezajo spremljajočim razstavam. Na primer National WWII Museum 
(New Orleans) v svoji restavraciji, opremljeni v slogu štiridesetih in petdesetih let, ki 
že sama po sebi predstavlja tudi razstavo, ustvarja edinstveno okolje, ki obiskovalce 
prestavi v čas, skladen z muzejsko zbirko. Hrana je močno povezana tudi z že opi-
sanim pomenom družbenih omrežij, saj s slikovito ponudbo hrane prav tako lahko 
ustvarimo številne Instagramove trenutke. Nadalje ima hrana pomembno vlogo tudi 
v povezavi z že omenjenim zdravim življenjskim slogom, čemur se v muzejskih resta-
vracijah prilagajajo s pripravo lahkih zdravih obrokov, ki vključujejo vegetarijansko in 
brezglutensko ponudbo (Agyeman, 2019; ACME, 2019).

Sodobni pristopi pri vodenju

Muzeji po svetu, med njimi tudi nekateri najbolj znani, se spopadajo z upadom obiskoval-
cev (Pes, 2018; Rodney, 2018). Da bi število obiskovalcev povečali oziroma ga vsaj ohra-
nili, uporabljajo različne pristope, od katerih mnogi izvirajo iz poslovnega sveta, vendar pa 
izkušnje kažejo, da lahko v nekoliko prilagojeni obliki predstavljajo pomemben prispevek 
tudi pri vodenju muzejev:

• Povezovanje s kulturnim in kreativnim sektorjem (KKS):

Povezovanje z drugimi panogami KKS muzejem omogoča boljše izkoriščanje po-
tenciala, ki ga prinašajo drugi relevantni trendi, saj je za njegov izkoristek potrebna 
kreativnost kot kompetenca, pa tudi številna druga strokovna znanja, prisotna v raz-
ličnih panogah KKS (oblikovanje, računalniško programiranje, oglaševanje, umetni-
ško ustvarjanje …). Povezovanje s KKS muzejem prinaša številne prednosti: dviguje 
kakovost storitev in privlačnost za nove skupine obiskovalcev, pritegne pozornost v 
drugih krogih, omogoča izmenjavo znanja in sinergije ljudi z različnimi ozadji, povezo-
vanje z manjšimi lokalnimi podjetniki, ustvarjanje nove dodane vrednosti ter družbe-
no odgovornih, inovativnih, privlačnih proizvodov in storitev, ki izhajajo iz pomembne 
vsebine, ki jo muzej sicer že ima. Kljub temu so raziskave pokazale, da vloga muzejev 
v kontekstu KKS v kontinentalni Evropi v splošnem še ni bila dobro prepoznana in da 
partnerstvo z drugimi KKS za vodstva muzejev ni ena od prioritet, čeprav prepoznava-
jo določene prednosti sodelovanja (NEMO, 2017a; NEMO, 2018). Podobno sicer velja 
tudi za nekatere predstavnike KKS – potencial za izboljšanje sodelovanja je torej na 
obeh straneh. Del KKS je tudi oblikovanje, ki ga zaradi njegovega pomena v poveza-
vi z muzejskimi trgovinami še posebej poudarjamo. Povezava z oblikovalci namreč 
lahko igra pomembno vlogo pri prenovi in posodobitvi ponudbe muzejskih trgovin, 
v katerih sicer v povprečju obiskovalci zapravijo zelo malo. Oblikovanje kakovostnih 
produktov, ki so povezani z zbirkami in imajo tudi izobraževalno dimenzijo, neposred-
no sovpada s poslanstvom muzejev, hkrati pa krepi lokalno gospodarstvo, povezavo 
med muzejem in njegovim družbenim kontekstom, omogoča dostop do »uporab-
ne« dediščine ter zbirko diseminira. Odličen primer sodelovanja muzeja z oblikovalci 
predstavlja Rijksmuseum (Amsterdam), ki oblikovalcem podeljuje nagrade za najbo-
lje oblikovane produkte na podlagi njihovih zbirk. O nagrajencih z glasovanjem odlo-
čajo ljudje, kar hkrati predstavlja še odličen komunikacijski kanal (Navarrete, 2020). 
Poleg produktnega oblikovanja imajo oblikovalci tudi številna druga znanja, s katerimi 
lahko pomembno prispevajo tako k izboljšanju storitev, ki jih nudijo muzeji, kot h ka-
kovosti poslovnih procesov v muzejih (na primer storitveno oblikovanje, strateško 
oblikovanje, oblikovalsko mišljenje …). 
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• Sodobni pristopi k reševanju problemov in razvoju novih storitev:

Muzeji so pri reševanju problemov in razvoju novih storitev začeli uporabljati tudi 
nekatere sodobne inovacijske pristope iz poslovnega sveta. Prvi takšen pristop je t. 
i. oblikovalsko mišljenje (angl. design thinking) – na uporabnika osredinjen pristop 
za praktično, kreativno reševanje problemov, usmerjen v rešitve in akcijo, ki s hitrim 
prototipiranjem želi ustvariti želen odziv uporabnikov. V oblikovalskem mišljenju 
navdih črpata še dva pristopa k hitremu razvoju inovativnih rešitev, in sicer agilnost 
(angl. agile) in vitkost (angl. lean). Medtem ko gre pri agilnosti razvoja za poudarjanje 
najpomembnejših funkcij in avtonomnosti ekip, gre pri vitkosti predvsem za poudar-
janje učinkovitosti v celotnem razvojnem procesu (NEMO, 2017). Koncept vitkosti je 
tesno povezan tudi z razvojem zagonskih podjetij (angl. start-ups). Prav tako kot v 
zagonskih podjetjih se tudi v muzejih spopadajo z omejenimi sredstvi in preobreme-
njenimi zaposlenimi, ki delajo pri več zahtevnih projektih hkrati. Razlika med muzeji 
in zagonskimi podjetji je torej pravzaprav predvsem v njihovem odzivu na takšno si-
tuacijo. Poleg že omenjenih pristopov je danes na voljo tudi veliko drugih brezplačnih 
ali poceni orodij, ki lahko tudi muzejem omogočijo preskok na razmišljanje zagonskih 
podjetij (Agyeman, 2019). 

• Vodenje muzejev na podlagi podatkov:

Že omenjena velika količina podatkov in dostopna programska orodja za njihovo anali-
zo omogočajo s podatki podprto vodenje muzejev. Hitri rezultati podatkovne analitike 
za nekatere muzeje predstavljajo pomembno konkurenčno prednost, saj jim z učin-
kovitimi odzivi uspe trende spreobračati v svoj prid (Agyeman, 2019; Agyeman, 2018). 

• Pop-up muzeji kot nov način trženja in ponujanja vsebine:

Muzeji so po navdihu nekaterih drugih panog tudi sami začeli iskati načine, kako se s 
potencialnimi obiskovalci povezati tudi neposredno in fizično. Da bi prišli do posebne 
interakcije, so začeli oblikovati nova fizična okolja, ki nudijo možnost obiska tudi zunaj 
njihovih zidov. S posebnimi dislociranimi, običajno začasnimi (angl. pop-up) enotami 
lahko dosežejo nove ciljne skupine in svoje zbirke predstavijo na drugačen način. Jewi-
sh Museum (Frankfurt) je tako na primer na reki pripravil pop-up čoln, v katerem so 
poleg razstave potekali razprave, koncerti, filmi in nastopi ob prigrizkih in pijači, MuPoP 
pa je kot rezultat projekta Europeana Space zasnoval koncept nizkocenovnega, fle-
ksibilnega, premičnega pop-up muzeja, namenjenega prav tovrstnim predstavitvam 
muzejskih zbirk, ki predstavlja hibrid med digitalno in fizično razstavo (NEMO, 2017).

• Vključevanje skupnosti:

Muzeji, katerih proračuni so pod neprestanim pritiskom, vedno bolj skušajo vključe-
vati različne (lokalne) skupnosti, jim ponuditi skupen prostor za uporabo in sodelo-
vanje, se z njimi povezovati ter od njih tudi črpati in na ta način okoli muzeja zgraditi 
novo skupnost. Rijksmuseum (Amsterdam) je tako na primer zajel skupnost ljubi-
teljev ptic, da so na slikah identificirali in označili vrste ptic. Podobne aktivnosti po-
nuja tudi Smithsonian National Air and Space Museum (Washington), medtem ko 
mnogi muzeji ustvarjajo tudi t. i. hibridne prostore, ki služijo druženju in sodelovanju 
različnih skupnosti pri raznovrstnih projektih. Tako lahko v ustanovi Contemporary 
Arts Center (New Orleans) številni umetniki skupaj ustvarjajo v ogromnem prosto-
ru, imenovanem The Shop, v Digital Labu, ki ga je ustanovil Science Museum Group 
(Velika Britanija), pa potekajo“ “ različni multidisciplinarni projekti. Poleg tega 
številni muzeji ponujajo tudi različne skupne prostore, namenjene zgolj zbiranju in 
druženju ljudi, saj s tem povečujejo zavedanje o obstoju in pomenu muzejev v očeh 
splošne javnosti, s čimer lahko bistveno povečajo obisk. Čeprav je podobnih primerov 
več, skupnosti za muzeje v splošnem še vedno predstavljajo dokaj neizkoriščen vir 
(Gregory, 2019; NEMO, 2017; Agyeman, 2019), kar pa za muzeje v Sloveniji ne velja v 
tolikšni meri, saj so številni tako s programi kot prostori zelo prepleteni s skupnostjo.

• Spopadanje z novo realnostjo:

Vodstva muzejev so se v zadnjih letih spopadala s pandemijo in z njo povezanimi 
ukrepi, ki so imeli na panogo muzejev izredno močan vpliv. Vrata je bilo v tem času 
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zaradi ukrepov omejevanja oziroma zaustavitve nenujnih storitev prisiljenih zapreti 
kar 90 % svetovnih muzejev in že kratkoročna zaprtja bodo imela resne, morda tudi 
dolgoročne posledice (UNESCO, 2020). Poleg tega se v muzejih spopadajo tudi z 
upadom števila obiskovalcev, kar je tudi posledica protipandemičnih ukrepov ome-
jevanja mednarodne mobilnosti in družabnega življenja, spreminjanjem navad obi-
skovanja dogodkov, spremenjenimi možnostmi rabe prostora, povečanimi stroški 
zaradi ukrepov, pred preizkušnjo so tudi odnosi v kolektivih … Velik izziv, pred katerega 
so bili postavljeni, je vodstva muzejev prisilil v hitro iskanje alternativ in priložnosti 
za preživetje in okrevanje, v ponovni razmislek o načinih delovanja ter o odnosu z 
javnostjo. Pri tem ni enotnega odgovora – vsaka regija, država in vodstvo vsakega 
muzeja posebej mora poiskati ustrezen način, ki bo omogočal prilagoditev na novo 
realnost (UNESCO, 2020). Pandemija je še pospešila potrebno transformacijo mu-
zejev in muzeji morajo biti danes bolj kot kadarkoli prej pripravljeni na prilagajanje 
hitremu tehnološkemu napredku, ki se dogaja sredi kulturnodružbene revolucije, ki 
je neločljivo povezana z digitalizacijo. Oblikovanje ustreznega inkluzivnega, integra-
tivnega modela delovanja, ki je med fizično in digitalno realnostjo, je zato za muzeje 
osrednjega pomena (Giannini in Bowen, 2022). 

Pomembna znanja:

• Tehnološka znanja:

Čeprav tehnologija lahko opravlja vedno več nalog in postaja vse bolj cenovno dos-
topna, seveda ne more nadomestiti muzejskega strokovnega osebja. Da bi muze-
ji lahko ustrezno izkoristili prednosti in potencial, ki jih prinašajo različni že opisani 
tehnološki trendi, morajo seveda imeti za to ustrezno znanje in kompetence oziroma 
omogočen dostop do takšnih znanj in ustrezne opreme.  

• Trženjska znanja:

Muzeji, ki želijo pritegniti novo občinstvo, danes ne tekmujejo z drugimi muzeji, tem-
več s storitvami, kot sta Netflix in koncert, ali s številnimi drugimi družabnimi aktiv-
nostmi. Raziskava, ki je obravnavala italijanske muzeje, je pokazala, da čeprav se je 
virtualni obisk muzejev v času njihovega zaprtja dejansko povečal, to povečanje ni 
bilo zelo veliko oziroma je bilo predvsem na račun obiskovalcev, ki so spletne strani 
muzejev obiskovali že prej. Glavni razlog za majhno število novih obiskovalcev je bil 
v pomanjkanju informacij o razširjeni spletni ponudbi. Da bi novo občinstvo lahko 
dosegli, mu je treba skušati ustreči oziroma priti naproti (Navarrete, 2020; Agyeman, 
2018). V kontekstu muzejev je tako veliko govora o razvoju občinstva, pri čemer 
gre pravzaprav za trženjska znanja, kot so prepoznavanje potencialnih ciljnih skupin, 
njihova segmentacija, razumevanje potreb ter vzpostavljanje in ohranjanje odnosov 
z njimi. S trženjem so povezana tudi različna znanja tržnega komuniciranja, kamor so-
dita tudi spletno komuniciranje in že omenjeno komuniciranje na družbenih omrežjih, 
ki je za mlajše generacije še posebnega pomena. Digitalni komunikacijski kanali 
poleg boljše informiranosti omogočajo tudi večje vključevanje občinstva, ki si to želi 
(kvizi in druge zabavno-poučne igre, izzivi, ustvarjalna interakcija …). 

• Poslovna znanja in mehke veščine:

Kot že omenjeno, zaradi številnih izzivov danes tudi muzejsko vodenje zahteva ne le 
mnogo strokovnih, temveč tudi sodobnih poslovnih znanj. Poleg trženjskih znanj so 
pri tem v ospredju predvsem dodatna znanja na področju strateškega menedžmen-
ta in inoviranja. Pri tem se potrebna poslovna znanja močno prepletajo z mehkimi 
veščinami, ki so nujno potrebne za kreativno reševanje problemov in odprte inova-
cije. Brez sposobnosti timskega dela, aktivnega poslušanja, kritičnega razmišljanja 
je namreč nemogoče žeti uspehe interdisciplinarnega sodelovanja in sodelovanja z 
drugimi kreativnimi panogami, vključevanja različnih skupnosti ter sodelovanja obi-
skovalcev v procesu inoviranja. 
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Mednarodni trgi:

• Mednarodni obiskovalci oziroma turisti za muzeje predstavljajo enega glavnih 
segmentov, hkrati pa je obiskovanje muzejev ena pomembnejših aktivnosti za 
turiste. S tega vidika je sodelovanje muzejske in turistične dejavnosti izredne-
ga pomena. Za razliko od nekaterih globalno prepoznavnih muzejev slovenski 
muzeji sicer niso eden odločilnih elementov predstavitve države kot turistične 
destinacije na tujih trgih, v vsakem primeru pa bogatijo turistično ponudbo pri 
nas in predstavljajo pomembno dodano vrednost za določen segment turistov. 
Da bi potencial tega segmenta lahko čim bolje izkoristili, je seveda pomembna 
ustrezno prilagojena ponudba (ne le jezikovno, temveč tudi trženjsko in vse-
binsko) (na primer Ritvala in drugi, 2017; Barnes, 2020; Francios, 2016). Poleg 
nemško, italijansko, srbsko, hrvaško in angleško govorečih turistov v Sloveniji 
pomembno skupino predstavljajo tudi različne druge skupine turistov, kot so  
turisti iz Nizozemske, Češke, Madžarske, Francije, Izraela, Rusije in Kitajske. 
Podatke o izvornih državah turistov v Sloveniji spremlja SURS, žal pa podrob-
nejših analiz tujih obiskovalcev slovenskih muzejev, njihovega zadovoljstva in 
motivacije nimamo na voljo. 

• Z digitalizacijo, katere pomen in razsežnosti so že bile opisane v sklopu tren-
dov, se tudi muzejem odpira svetovni trg – tako v smislu trženja in privabljanja 
fizičnih obiskovalcev kot tudi v smislu globalnega ponujanja digitaliziranih 
vsebin. Da bi potenciale digitalizacije lahko čim bolj izkoristili v mednarodnem 
smislu, pa se ponovno pokaže tudi velika potreba po trženjskih znanjih (Ritvala 
in drugi, 2017; Barnes, 2020; Francios, 2016).

• Mednarodni trg je za muzeje pomemben tudi v smislu medorganizacijskega 
sodelovanja – gostovanja razstavnih predmetov ali zbirk slovenskih muzejev v 
tujini in obratno, gostovanj tujih pri nas. 
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Predhodna analiza je podlaga za pripravo analize SWOT (prednosti, slabosti, priložnosti 
in nevarnosti) za posamezno panogo KKS. Analiza SWOT se običajno uporablja v zgodnjih 
fazah načrtovanja (na primer projekta, strategije) in njen namen je pomagati oceniti realno 
stanje s stališča konkurenčnosti in sprememb v poslovnem okolju, s katerimi se bo tre-
ba spoprijeti v prihodnosti. Analiza SWOT je tako eno glavnih orodij v povezovanju analize 
poslovnega okolja z oblikovanjem strategij. Ugotoviti je treba, kje so glavne konkurenčne 
prednosti in slabosti analizirane panoge ter katere priložnosti in potencialne nevarnosti se 
oblikujejo na trgu. Analiza SWOT lahko zagotovi okvir za opredelitev in analizo prednosti, 
slabosti, priložnosti in nevarnosti ter omogoča razvoj ustreznih strategij in politik.

Prednosti in slabosti so interne narave in se nanašajo na samo panogo. Pri prednostih 
podamo vse pozitivne prednosti, ki jih ima obravnavana panoga v primerjavi z drugimi pa-
nogami znotraj gospodarstva/javnega sektorja in znotraj KKS in jih lahko tudi v prihodnje 
izkorišča kot konkurenčne prednosti. Slabosti so tiste karakteristike, v katerih je obravna-
vana panoga v primerjavi z drugimi panogami slabša. Tako so na primer administrativne 
ovire (kompleksni javni razpisi) problem za vse panoge, zato je rešitev potrebna v državi 
na splošno in načeloma ne v okviru javne politike posamezne panoge. Optimalno je, da 
organizacije znotraj panoge utrjujejo svoje prednosti in aktivno odpravljajo svoje slabosti. 

Sledi opredelitev priložnosti in nevarnosti posamezne panoge. Priložnosti in nevarnosti 
se nanašajo na okolje, v katerem je posamezna panoga KKS. Pri priložnostih in nevar-
nostih je bistveno to, da mi sami nanje nimamo neposrednega vpliva, vendar smo v celoti 
odvisni od zunanjih dogodkov in razvoja okolja. Tako se priložnosti nanašajo na pred-
videne, za nas pozitivne spremembe v okolju, nevarnosti pa na predvidene negativne 
spremembe v okolju. Pri tem je bistvena fleksibilnost, saj je za posamezno panogo KKS 
in za KKS v celoti pomembno, da se predvidijo strategije prilagajanja v primeru nastalih 
predvidenih ali nepredvidenih sprememb v okolju. Pomembno je oceniti verjetnost, da 
pride do uresničitev priložnosti/nevarnosti. Te relacije prikazuje slika 8.

Slika 8: Analiza SWOT

Notranji dejavniki, ki 
podpirajo ali zavirajo 
ustvarjanje  vrednosti = nanje 
lahko vplivamo

Zunanji dejavniki, ki 
podpirajo ali zavirajo ustvarjanje 
vrednosti = nanje ne moremo vplivati

Pozitivni 
dejavniki

Negativni
dejavniki

Prednosti

Slabosti

Priložnosti

Nevarnosti

6
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Pri analizi smo uporabili pristop, s katerim ocenimo pomen posamezne trditve z rangi-
ranjem: 1 (zelo pomembno), 2 (pomembno) in 3 (manj pomembno). Pri tem upoštevamo 
dva vidika:

1. Ali je posamezen del znotraj posameznega stebra javne politike podpore KKS po-
memben za posamezno panogo, kar je povezano z značilnostmi same panoge (na 
primer potrebna je ustrezna infrastruktura, potreba po javnih finančnih virih, pomen 
tržnih znanj …) in potrebami v Sloveniji?  

2. Kakšno je stanje v Sloveniji na zgornjem področju (na primer odsotnost ustreznih 
programov izobraževanja in usposabljanja, pomanjkanje ustrezne infrastrukture, 
odsotnost ustreznih finančnih spodbud …)?  

Pri pripravi analize SWOT smo analizirali značilnosti posameznega stebra javne politike 
podpore KKS. V našem primeru so to naslednji:

– Splošni pogoji poslovanja.

– Trg (ponudba in povpraševanje na trgu).

– Kompetence in usposabljanja.

– Financiranje.

– Internacionalizacija1.

– Infrastruktura.

– Ozaveščenost in promocija.

– Podporne politike (strategije, programi).

1
Glede na opravljeno analizo 
steber internacionalizacije 
pri slovenskih muzejih sam 
zase ne predstavlja posebne 
skupine pomembnejših 
prednosti ali slabosti, se 
pa vsebine, povezane z 
internacionalizacijo, dotikajo 
stebra »trg«, v katerega smo 
to tematiko vključili na več 
mestih predvsem v smislu 
identifikacije in iskanja 
ustreznih rešitev. 
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Tabela 8: Prednosti in slabosti, priložnosti in nevarnosti

PREDNOSTI SLABOSTI

Steber javne politike Rang Steber javne politike Rang 

Splošni pogoji poslovanja Splošni pogoji poslovanja

Muzejska dejavnost se večinoma opravlja 
v okviru javnih zavodov

1 Neustrezen sistemski okvir muzejske 
dejavnosti 

1

Trg (ponudba in povpraševanje na trgu) Trg (ponudba in povpraševanje na 
trgu)

Izkušnje s povezovanjem ponudbe in 
kompetenc muzejev pri skupnih projektih

2 Pomanjkanje sodelovanja med muzeji 
in drugimi sektorji (KKS, turizem)

2

Premajhna uporaba sodobnih trženj-
skih in tehnoloških pristopov

1

Padajoče število obiskovalcev 2

Kompetence in usposabljanja Kompetence in usposabljanja

Splošna kakovost izobraževalnih progra-
mov in usposabljanj

2 Pomanjkanje določenih kompetenc 
zaposlenih v muzejih (tehnologija, tr-
ženje, strateški menedžment …)

1

Ni samostojnega programa študija mu-
zeologije

2

Financiranje Financiranje

Delež javnega financiranja dejavnosti 1 Financiranje javne službe na podlagi 
enoletnih programov in nefleksibilnost 
sistema financiranja

2

Pomanjkljiva sredstva za digitalizacijo 2

Pomanjkanje sredstev za odkupe pred-
metov kulturne dediščine

3

Infrastruktura Infrastruktura

Razvejana podporna infrastruktura 2 Prostorske stiske, dotrajanost prosto-
rov/stavb ter nezadovoljiva količina in 
kakovost depojskih prostorov večine 
muzejev

2

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI

Rang Rang

Demografske in družbene spremembe 1 Upad zanimanja za kulturni turizem 1

Nove tehnologije in digitalizacija 1 Gospodarska kriza 1

Nadaljevanje pandemije covida-19 1
 
Opomba: 1 (zelo pomembno), 2 (pomembno), 3 (manj pomembno).

Posamezne prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti so podrobneje opisane v prilogi. 
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Priloga 1: Obrazložitev prednosti/slabosti

PREDNOST: Muzejska dejavnost se večinoma opravlja  
v okviru javnih zavodov
Steber javne politike: Splošni pogoji poslovanja

Vzroki za prednost
(obrazložitev):

• Ministrstvo za kulturo iz proračuna Republike Slovenije 
državnim in pooblaščenim muzejem zagotavlja sredstva 
za izvajanje državne javne službe. Muzeji poleg sredstev 
iz državnega proračuna pridobivajo tudi sredstva iz pro-
računov občin in EU. Državne muzeje država financira do 
100%, medtem ko so pooblaščeni financirani do 80%.

Kakšen je učinek na sektor? • Ker se muzejska dejavnost večinoma opravlja v okviru 
javnih zavodov, je s tem zagotovljena visoka stopnja 
kontinuitete delovanja skladno z opredeljenim javnim 
interesom. S tem je zagotovljena tudi varnost muzejskih 
zbirk, ki predstavljajo narodno bogastvo. 

• Če bi se muzejska dejavnost opravljala v drugačnih 
okvirih, bi bili muzeji strukturno veliko bolj ranljivi in na 
prepihu ter (še bolj) občutljivi na nepredvidljivost tren-
dov, trga, politik …

Kako jo lahko še izkoristimo 
(potrebna je realna ocena, kdo 
lahko ukrepa)?

Sistem javnega financiranja naj postane fleksibilnejši, da bi omo-
gočal prilagajanje hitrim spremembam in aktualnim potrebam 
muzejev.

Akterji: Ministrstvo za kulturo, druga ministrstva, občine, muzeji.

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost, potrebni resursi)?

• Uvedba bolj prilagodljive strukture porabe javnih virov 
financiranja.

Tveganja? • Zmanjševanje javnih sredstev (kriza javnih financ, go-
spodarska kriza, manjšanje pomena kulture).

KOMENTAR: 
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PREDNOST: Izkušnje s povezovanjem ponudbe in kompetenc muzejev pri 
skupnih projektih
Steber javne politike: Trg (ponudba in povpraševanje)

Vzroki za prednost
(obrazložitev):

• Skupni projekti (slovenskih in tujih) muzejev predstavlja-
jo izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj, pri čemer 
pomembno prispevajo h krepitvi znanj in izkušenj mu-
zejskih delavcev pri predstavljanju muzejskih vsebin ter 
promociji in trženju. 

Kakšen je učinek na sektor? • Prenos znanj in izkušenj med zaposlenimi v muzejski 
dejavnosti in tudi zunaj nje.

• Promocija slovenskih muzejev v Sloveniji in zunaj nje.

• Sodelovanje z drugimi dejavnostmi KKS.

Kako jo lahko še izkoristimo 
(potrebna je realna ocena, kdo 
lahko ukrepa)?

• Povečanje interesa za sodelovanje pri prijavljanju in izva-
janju skupnih projektov.

Akterji: muzeji, podporna infrastruktura (SMS …), Ministrstvo za 
kulturo, SVRK.

Kaj moramo za to storiti (ak-
tivnost, potrebni resursi)?

• Informiranje muzejev o aktualnih razpisih na pregleden 
način.

• Usposabljanje zaposlenih za sodelovanje na razpisih, 
tako domačih kot EU.

• Poenostavitev administrativnih postopkov v procesu 
prijave in tudi izvajanja projektov.

• Rezervni sklad za pomoč pri sofinanciranju projektov EU 
in zagotavljanje likvidnosti.

Tveganja? • Težave pri zagotavljanju sredstev za sofinanciranje 
evropskih projektov.

• Dolgotrajni postopki ocenjevanja prijavljenih projektov in 
majhna uspešnost v smislu njihove odobritve.

• Velik časovni zamik prvih razpisov v okviru nove finančne 
perspektive EU 2021–2027.

KOMENTAR: 
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PREDNOST: Splošna kakovost izobraževalnih programov in programov 
usposabljanj
Steber javne politike: Kompetence in usposabljanja

Vzroki za prednost
(obrazložitev):

• Kakovosten pedagoški kader v slovenskih visokošolskih 
ustanovah.

• Možnost študentske izmenjave v času šolanja.

• Številne možnosti za usposabljanje in dodatno izobra-
ževanje zaposlenih muzejske stroke. Strokovno izobra-
ževalne programe namreč nudijo institucije podpornega 
okolja, kot so ICOM, SMS, SDM in DRS, tako v domačem 
kot tujem okolju.

Kakšen je učinek na sektor? · Dobra strokovna znanja in veščine muzejskega kadra.

· Kakovostno izvajanje aktivnosti, povezanih z muzejsko 
stroko, v muzejih.

Kako jo lahko še izkoristimo 
(potrebna je realna ocena, kdo 
lahko ukrepa)?

• Pri usposabljanju in izobraževanju nuditi tudi vsebine, ki 
niso zgolj v domeni muzejske stroke (na primer trženje, 
promocija, informacijske veščine, komunikacijske in 
pedagoške veščine, upravljavska znanja). 

• Povečati pomen in status dejavnosti muzejev z uvedbo 
samostojne izobraževalne smeri.

• Povečati mednarodno sodelovanje in vključenost naših 
pedagogov na tujih univerzah ter gostiti tuje pedagoge 
pri nas.

• Večje sistematično širjenje izkušenj in vtisov domačih 
študentov, ki so se vrnili s študijskih izmenjav in praks v 
tujini.

Akterji: visokošolske ustanove, pristojno ministrstvo, podporne 
institucije.

Kaj moramo za to storiti (ak-
tivnost, potrebni resursi)?

• Posodobitev učnih programov – dodajanje vsebin, ki so 
deficitarne in še posebej pomembne za muzejsko dejav-
nost (na primer trženjska znanja, IKT).

• Uvedba samostojne izobraževalne smeri muzeologije na 
visokošolskem nivoju.

• Spodbujanje študentov k udeležbi na seminarskih eks-
kurzijah, delavnicah, poletnih šolah, konferencah že med 
šolanjem.

Tveganja? • Rigidnost visokošolskih izobraževalnih ustanov.

KOMENTAR: 

Čeprav se v zadnjih letih stanje izboljšuje, so izobraževalni programi še vedno premalo 
interdisciplinarni, kar se odraža na primer v primanjkljaju IKT in trženjskih znanj. 
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PREDNOST: Delež javnega financiranja dejavnosti
Steber javne politike: Financiranje

Vzroki za prednost
(obrazložitev):

• Javno financiranje v zadnjih letih znaša okoli 80 % virov 
financiranja muzejske dejavnosti, pretežno za plače.

• Javna sredstva se dodeljujejo s pozivom za oddajo letnih 
programov muzejev.

Kakšen je učinek na sektor? • Glede na velik delež javnega financiranja se lahko muzeji 
osredinjajo na izpolnjevanje svojega primarnega pos-
lanstva, ne pa na iskanje finančnih virov.

Kako jo lahko še izkoristimo 
(potrebna je realna ocena, kdo 
lahko ukrepa)?

• Redno dodeljevanje namenskih sredstev za digitalizacijo.

• Redno dodeljevanje namenskih sredstev za investicijsko 
vzdrževanje.

Akterji: Ministrstvo za kulturo, druga pristojna ministrstva, občine, 
muzeji.

Kaj moramo za to storiti (ak-
tivnost, potrebni resursi)?

• Priprava razpisov za namene digitalizacije muzejev.

• Priprava razpisov za namene investicijskega vzdrževanja.

• Večletni programi financiranja.

Tveganja? • Premajhen pomen na trženju/tržnih dejavnosti muzejev 
tudi v prihodnosti (prevelik delež lahko »uspava« vodstva 
muzejev v smislu iskanja drugih virov prihodka).

• Zmanjševanje javnih sredstev (kriza javnih financ, go-
spodarska kriza, manjšanje pomena kulture).

KOMENTAR: 

Kljub sorazmernemu stabilnemu deležu javnega financiranja pa se položaj med posameznimi muzeji 
razlikuje. Potrebna bi bila dodatna sredstva (digitalizacija, investicijsko vzdrževanje, usposabljanja), 
ki bi omogočila tudi hitrejši razvoj muzejev. Zaradi stagnantnih javnih sredstev imajo muzeji težave 
(tudi) z zaposlovanjem. Prav tako je sistem javnega financiranja nefleksibilen, saj ne omogoča 
prilagajanja hitrim spremembam in aktualnim potrebam muzejev.
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PREDNOST: Razvejana podporna infrastruktura
Steber javne politike: Infrastruktura

Vzroki za prednost
(obrazložitev):

• Obstoj številnih podpornih institucij (ICOM, SMS, SMD, 
DRS).

Kakšen je učinek na sektor? • Zastopanje stroke v javnosti, promocija stroke z organi-
zacijo raznih dogodkov, tako strokovnih kot namenjenih 
za laično javnost (konference, delavnice, razstave, pode-
ljevanje nagrad …).

• Prisotnost nagrad, ki jih podeljujejo podporne organizaci-
je, dviguje prepoznavnost in ugled stroki.

• Ponudba raznovrstnih strokovnih usposabljanj, delavnic 
in izobraževanj dviguje kakovost muzejskega osebja.

Kako jo lahko še izkoristimo 
(potrebna je realna ocena, kdo 
lahko ukrepa)?

• Aktivno vključevanje institucij podpornega okolja v vse 
vidike muzejske dejavnosti, na primer pri pripravi strate-
ških smernic dejavnosti, pripravi zakonskih sprememb in 
dopolnitev in podobno.

• Prilagoditev vsebin usposabljanj in izobraževanja: na pri-
mer trženje, promocija, informacijske veščine, komunika-
cijske in pedagoške veščine, upravljavska znanja. 

Akterji: institucije podpornega okolja, pristojna ministrstva, muzeji.

Kaj moramo za to storiti (aktiv-
nost, potrebni resursi)?

• Vzpostavitev formalnega in neformalnega okvirja vklju-
čevanja institucij podpornega okolja v vsa pomembna 
področja za muzejsko dejavnost.

• Stalno spremljanje trendov v muzejski dejavnosti in 
vključevanje ustreznih vsebin v programe usposabljanj.

Tveganja? • Preveč vključenih interesnih skupin lahko vodi v dolgo-
trajno usklajevanje. 

KOMENTAR: 



72 ANALIZA PANOGE MUZEJI V SLOVENIJI72

SLABOST: Neustrezen sistemski okvir muzejske dejavnosti
Steber javne politike: Splošni pogoji poslovanja

Vzroki za slabost
(obrazložitev):

• Neobstoj samostojnega zakona o muzejih.

• Trenutna področna zakonodaja je neskladna in pomanj-
kljiva (Predlog Zakona o muzejih, 2012).

• (So)financiranje muzejev – problem z interpretacijo 93. 
člena zakona ZVKD-1, ki opredeljuje sofinanciranje javne 
službe v pooblaščenih muzejih z NAJVEČ DO vrednosti 
80 % vseh stroškov delovanja muzeja. 

• Z dikcijo v zakonu ZVKD-1, da »muzej lahko ustanovi 
kdorkoli in ga poimenuje muzej«, sta pomen in vrednost 
pojma muzej nekoliko razvrednotena. 

Kakšen je učinek na sektor? • Neoptimalno delovanje muzejske dejavnosti zaradi neja-
snosti in pomanjkljivosti trenutnega zakona ZVKD-1.

Kako jo lahko zmanjšamo/
odpravimo (potrebna je realna 
ocena, kdo lahko ukrepa)?

• Sprejetje samostojnega zakona o muzejih.

Akterji: muzejska stroka (muzeji, podporne in druge organizacije), 
pravna stroka, Ministrstvo za kulturo.

Kaj moramo za to storiti (ak-
tivnost, potrebni resursi)?

· Priprava predloga zakona o muzejih.

· Priprava predlogov podzakonskih aktov.

Tveganja? · Dolgotrajen, kompleksen, zahteven postopek sprejemanja 
sprememb zakonodaje.

· Zadržanost odločevalcev za spremembe.

· Neusklajenost in različni pogledi posameznih akterjev s 
področja varovanja kulturne dediščine.

KOMENTAR: 

Pri pripravi sprememb zakonodaje je poleg področne stroke nujna tudi vključitev pravnih 
strokovnjakov, saj je bil predlog Zakona o muzejih v letu 2012 pripravljen brez njihove podpore, kar je 
vodilo k temu, da ni bil usklajen z obstoječo zakonodajo in zato je bil zakonodajni postopek ustavljen in 
prekinjen. Potrebna je tudi močna podpora Ministrstva za kulturo.
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SLABOST: Pomanjkanje sodelovanja med muzeji  
in drugimi sektorji (KKS, turizem)
Steber javne politike: Trg (povpraševanje in ponudba)

Vzroki za slabost
(obrazložitev):

• Vloga muzejev v kontekstu KKS (in turizma) v Sloveniji (in 
v kontinentalni Evropi nasploh) v splošnem še ni dobro 
prepoznana, partnerstvo z drugimi KKS in turističnim 
sektorjem ni ne za vodstva muzejev ne za vodstva drugih 
KKS (in turizma) ena od prioritet, čeprav prepoznavajo 
določene prednosti sodelovanja. Kulturni turizem je bil 
v Sloveniji v preteklosti zapostavljen in je šele v zadnjih 
letih pridobil pomen (priprava strateških dokumentov in 
njihova narodna in mestna izvedba). 

Kakšen je učinek na sektor? • Sodelovanje sicer obstaja, vendar je po številu in obsegu 
majhno. S tem ostaja neizkoriščen potencial, ki ga prinaša 
povezovanje s KKS in drugimi panogami: dviguje kako-
vost storitev in privlačnost za nove skupine obiskovalcev, 
pritegne pozornost v drugih krogih, omogoča izmenjavo 
znanja in sinergije ljudi z različnimi ozadji, omogoča pove-
zovanje z manjšimi lokalnimi podjetniki, ustvarjanje nove 
dodane vrednosti ter družbeno odgovornih, inovativnih, 
privlačnih proizvodov in storitev.

• Neizkoriščena ostaja kreativnost kot kompetenca, pa 
tudi številna druga strokovna znanja, prisotna v različnih 
panogah KKS (oblikovanje, računalniško programiranje, 
oglaševanje, umetniško ustvarjanje …). 

• Praksa vključevanja ponudbe muzejev v celovitejše 
integralne turistične produkte predstavlja pomemben 
vidik trženja muzejske ponudbe, ki je v Sloveniji še neiz-
koriščena, čeprav večje število strateških dokumentov 
s področja razvoja turizma (na primer Strateške smer-
nice za razvoj kulturnega turizma 2017–2020 (Turizem 
Ljubljana), Operativni načrt trženja kulturnega turizma 
2018–2020 (STO) in Strategija trajnostne rasti sloven-
skega turizma 2017–2021 (STO)) poudarja pomembnost 
tovrstnega sodelovanja.

Kako jo lahko zmanjšamo/
odpravimo (potrebna je realna 
ocena, kdo lahko ukrepa)?

• Spodbujanje povezovanja z drugimi sektorji (KKS, 
turizem). 

Akterji: muzeji, institucije podpornega okolja.

Kaj moramo za to storiti (aktiv-
nost, potrebni resursi)?

• Delavnice, posveti.

• Razpisi za skupne projekte sodelovanja z drugimi sektorji.

• Aktivna vključenost muzejev (narodna in mestna) v 
pripravo in izvedbo strateških dokumentov.

• Tesnejše povezovanje med kulturnimi institucijami in 
turističnim gospodarstvom (agencije, hoteli, gostinski 
ponudniki).

Tveganja? • Nadaljevanje »vrtičkarstva«.

KOMENTAR: 
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SLABOST: Pomanjkanje trženjskih znanj  
in skromna uporaba trženjskih pristopov
Steber javne politike: Trg (ponudba) 

Vzroki za slabost
(obrazložitev):

• Primarni fokus muzejev je kakovostno izvajanje javne 
službe, pri čemer javni viri financiranja večini muzejev 
zagotavljajo zgolj osnovo.

• Pomanjkanje finančnih sredstev in kadrov za načrtovanje 
in izvedbo trženjskih aktivnosti.

• Ustanovitelji omejujejo sredstva za trženjske aktivnosti.

• V nekaterih muzejih so še vedno prisotni predsodki, kot je 
mnenje, da trženje ne sodi v neprofitne kulturne ustanove 
ali da je tržno komuniciranje predrago, ter nerazumevanje 
vloge trženja v muzejih, vendar se stanje kljub temu 
izboljšuje (Hostnik, 2010; Rojc Parditey, 2013).

• Izobraževalni programi premalo vključujejo vsebine, 
povezane s trženjem in znamčenjem1.

Kakšen je učinek na sektor? • Slabše poznavanje trga, potreb in želja obiskovalcev, 
drugih ciljnih skupin.

• Neustrezno trženjsko komuniciranje s ciljnimi skupinami; 
tudi samo oglaševanje je zelo omejeno, sredstva za to so 
skromna.

• Zanemarjanje pomena tržnih virov prihodkov, ki se 
odraža v manjših prihodkih iz tržne dejavnosti, ki bi 
lahko pozitivno prispevali k hitrejšemu razvoju delovanja 
muzejev.

• Nezadostno trženje v mednarodnem okolju.

• Slabši rezultati v muzejih in na destinacijah (na primer 
majhno število prihodov tujih turistov z motivom 
doživetja kulturnih znamenitosti, dogodkov in drugih 
privlačnosti kulturne ponudbe).

Kako jo lahko zmanjšamo/
odpravimo (potrebna je realna 
ocena, kdo lahko ukrepa)?

• Zaposlovanje kadrov z ustreznimi trženjskimi znanji.

• Usposabljanje in izobraževanje muzejskih kadrov na 
področju trženjskih znanj in pristopov.

• Sprememba izobraževalnih programov v smeri 
interdisciplinarnosti ter med drugim vključevanja vsebin 
trženja.

• Tesnejše povezovanje med kulturnimi institucijami in 
turističnim gospodarstvom (agencije, hoteli, gostinski 
ponudniki).

Akterji: muzeji, institucije podpornega okolja.

Kaj moramo za to storiti (ak-
tivnost, potrebni resursi)?

• Izvedba programov usposabljanja in izobraževanja z 
namenom pridobitve ustreznih trženjskih znanj.

Tveganja? • Zanemarjanje osnovnega poslanstva na račun pretirane 
osredinjenosti na tržne dejavnosti.

• Manjšanje javnega sofinanciranja dejavnosti muzejev.

KOMENTAR: 

1
Znamčenje muzeja pomeni, 
da identiteto muzeja 
prevedemo v osnovno 
komunikacijsko sporočilo 
in blagovno znamko, ki 
pridobiva pozornost ter 
gradi domačnost in zaupanje 
(Hostnik, 2010).
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SLABOST: Padajoče število obiskovalcev
Steber javne politike: Trg (povpraševanje in ponudba)

  

Vzroki za slabost
(obrazložitev):

• Število obiskovalcev je po podatkih SURS-a v letu 2019 
znašalo čez 2,8 milijona ljudi, ki pa se je od leta 2016 
zmanjšalo za več kot 400.000. Trend ni najspodbudnejši, 
kar deloma kaže na to, da se obiskovalci premalo 
aktivno privabljajo (zaradi pomanjkanja financiranja, 
pomanjkanja trženjskih znanj in znanj komuniciranja, 
pomanjkanja sodelovanja s turizmom in podobno). 
Trženjsko znanje in poznavanje sodobnih trendov 
(digitalizacija, informacijske rešitve, novi poslovni 
modeli) v muzejski dejavnosti bosta v takšnih obdobjih, 
kot je trenutno, ko pandemija obiskovalcem preprečuje 
fizični obisk, še pomembnejša.

Kakšen je učinek na sektor? • Padajoči prihodki od prodaje vstopnic. Prihodek, 
ustvarjen s prodajo vstopnic, je v letu 2019 znašal 3,98 
milijona EUR in je glede na predhodno leto narasel za 12 
%, vendar je bil še vedno precej manjši od zneska leta 
2016 (4,23 milijona EUR) in še bolj od prodaje vstopnic 
leta 2017 (4,93 milijona EUR). Tudi delež vstopnin v 
skupnih prihodkih muzejev je močno upadel od leta 2016, 
ko je dosegal 9,1 %, saj je bil leta 2019 le še 7%.

Kako jo lahko zmanjšamo/
odpravimo (potrebna je realna 
ocena, kdo lahko ukrepa)?

• Zaposlovanje kadrov z ustreznimi trženjskimi znanji.

• Usposabljanje in izobraževanje muzejskih kadrov na 
področjih trženjskih znanj in pristopov ter komuniciranja.

• Sprememba izobraževalnih programov v smeri 
interdisciplinarnosti ter med drugim vključevanja vsebin 
trženja.

• Okrepljeno trženje muzejev: narodno, mednarodno.

• Spodbuditi povezovanje z drugimi sektorji (KKS, turizem). 

• Ukinitev omejevanja zaposlovanja (Zakon o interventnih 
ukrepih za omilitev posledic epidemije covida-19), če ima 
muzej sredstva za to.

Akterji: muzeji, institucije podpornega okolja, MK, MZZ.

Kaj moramo za to storiti (ak-
tivnost, potrebni resursi)?

• Usposabljanja.

• Nova zaposlovanja (potreba po novih kadrih).

• Novi poslovni modeli.

• Povezovanje promocije države s promocijo muzejev.

• Tesnejše povezovanje med kulturnimi institucijami in 
turističnim gospodarstvom (agencije, hoteli, gostinski 
ponudniki).

Tveganja? • Zanikanje problema.

• Omejeni kadrovski in finančni potenciali. 

KOMENTAR: 
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SLABOST: Pomanjkanje določenih kompetenc zaposlenih v muzejih 
(tehnologija, trženje, strateški menedžment …) 
Steber javne politike: Kompetence in usposabljanja

Vzroki za slabost

(obrazložitev):

• Majhen interes za študij ustreznih smeri za opravljanje 
muzejske dejavnosti.

• Nezainteresiranost kadrov drugih strok (trženje, IKT, 
upravljanje) za zaposlitev v muzejski dejavnosti oziroma 
v javnem sektorju nasploh.

• (Pre)malo sredstev za financiranje ustrezne kadrovske 
strukture.

Kakšen je učinek na sektor? • Preobremenjenost obstoječega osebja.

• Pomanjkljive trženjske, IKT in upravljavske kompetence 
muzejev.

Kako jo lahko zmanjšamo/
odpravimo (potrebna je realna 
ocena, kdo lahko ukrepa)?

• Zaposlovanje kadrov z ustreznimi znanji.

• Usposabljanje in izobraževanje muzejskih kadrov na 
področjih trženjskih znanj in pristopov.

• Aktivna promocija študija ustreznih smeri za opravljanje 
muzejske dejavnosti.

• Promocija zaposlovanja v muzejskih ustanovah.

• Sprememba izobraževalnih programov v smeri interdi-
sciplinarnosti in med drugim vključevanja vsebin trženja.

Akterji: muzeji, institucije podpornega okolja, izobraževalne organi-
zacije, MK, MF.

Kaj moramo za to storiti (ak-
tivnost, potrebni resursi)?

• Vodenje učinkovite promocije muzejev v smislu privlač-
nosti okolja za karierne možnosti.

• Povečanje namenskih javnih sredstev za pokrivanje stro-
škov dela oziroma mase plač.

• Usposabljanja.

• Nova zaposlovanja (potreba po novih kadrih).

Tveganja? • Nadaljevanje (oziroma uvedba) ukrepov, ki ovirajo novo 
zaposlovanje v javnem sektorju.

KOMENTAR: 
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SLABOST: Ni samostojnega programa študija muzeologije
Steber javne politike: Kompetence in usposabljanja

Vzroki za slabost

(obrazložitev):

• V Sloveniji za zdaj ni ustanove, ki bi muzejske delavce 
celovito šolala, saj so študijski programi razpršeni po 
oddelkih posameznih fakultet na različnih univerzah. 
Trenutni izobraževalni programi so premalo interdisci-
plinarni, kar se odraža na primer v primanjkljaju IKT in 
trženjskih znanj.

Kakšen je učinek na sektor? • Slabše poznavanje vsebin, kot so  trženje, promocija, 
informacijske veščine, komunikacijske in pedagoške 
veščine, upravljavska znanja in podobno. 

• Manjšanje pomena in statusa muzejske stroke. 

Kako jo lahko zmanjšamo/
odpravimo (potrebna je realna 
ocena, kdo lahko ukrepa)?

• Uvedba samostojne študijske smeri muzeologije.

Akterji: institucije podpornega okolja, pristojna ministrstva (izobra-
ževanje, kultura, finance).

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost, potrebni resursi)?

• Priprava in izvajanje novega študijskega programa.

Tveganja? • Rigidnost visokošolskih izobraževalnih ustanov.

KOMENTAR: 

V predlogu zakona o muzejih iz leta 2012 je navedeno, da je zakon iz 1999 v ospredje izvajanja javne 
službe postavil usposobljene strokovne delavce. Zakaj temu poleg obveznega državnega strokovne-
ga izpita za strokovne delavce v muzejih ni sledila vzpostavitev samostojnega študija muzeologije, 
ampak se je ta razbil po različnih oddelkih in šolah, stroki ni znano.
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SLABOST: Financiranje javne službe na podlagi enoletnih programov in 
nefleksibilnost sistema financiranja
Steber javne politike: Financiranje

Vzroki za slabost

(obrazložitev):

• Javna sredstva za delovanje muzejev se dodeljujejo na 
podlagi predloženih enoletnih programov, in ne na podla-
gi dolgoročnejših celovitejših programov.

• Nefleksibilnost sistema financiranja se kaže v tem, da 
znotraj dodeljenih javnih sredstev nista mogoča hitro 
prilagajanje strukture njihove porabe in prenašanje na 
naslednja leta v smislu optimalne izrabe sredstev za 
izvedbo dejavnosti glede na trenutne potrebe. 

Kakšen je učinek na sektor? • Zagotovljena sredstva omogočajo financiranje delova-
nja posameznih muzejev le za eno leto, kar povzroča ne-
gotovost in težave pri načrtovanju in izvajanju projektov/
programov v večletnem obdobju.

• Časovno potratna priprava vsakoletne dokumentacije 
programa.

• Neoptimalna izraba sredstev zaradi nefleksibilnosti 
sistema financiranja in nezmožnosti prilagajanja finan-
ciranja tistih aktivnosti, ki so v določenem časovnem 
obdobju najbolj smiselna.

Kako jo lahko zmanjšamo/
odpravimo (potrebna je realna 
ocena, kdo lahko ukrepa)?

• Uvedba večletnih (na primer pet- ali šestletnih) pro-
gramov muzejev, ki jih je mogoče tudi ažurirati glede na 
razmere, s čimer bi prispevali k fleksibilnejšemu sistemu 
financiranja in delovanja muzejev.

Akterji: Ministrstvo za kulturo, druga pristojna ministrstva.

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost, potrebni resursi)?

• Spremenjena procedura priprave programov muzejev.

Tveganja? • Obsežnejši večletni programi zahtevajo več znanja načr-
tovanja/programiranja, napora in časa za pripravo. 

KOMENTAR: 

Pri pozivu za oddajo letnih programov pristojno ministrstvo poda tudi smernice (na primer prioritetna 
tematika); v praksi se pozneje pogosto (ko so letni programi že pripravljeni) spremenijo, težnja muze-
jev pa je, da bi vsaj letno ostale takšne, kot so bile prvotno zastavljene.



79ANALIZA PANOGE MUZEJI V SLOVENIJI 79

SLABOST: Pomanjkljiva sredstva za digitalizacijo
Steber javne politike: Financiranje

Vzroki za slabost

(obrazložitev):

• Kljub težnjam in izraženim potrebam slovenskih muzejev 
država v zadnjih nekaj letih ni objavila razpisov za dode-
ljevanje sredstev za digitalizacijo muzejev.

Kakšen je učinek na sektor? • Slabše zagotavljanje ustreznih načinov dostopnosti in 
konzumiranja digitalizirane dediščine (spletne platfor-
me, tridimenzionalna vizualizacija, uporaba virtualne in 
obogatene resničnosti in podobno).

• Zaostajanje za sodobnimi trendi na področjih informa-
cijske tehnologije (uporaba velikih baz podatkov, razno-
vrstnih podatkovnih analiz, tudi umetne inteligence) za 
izboljšavo poslovnih procesov in uporabniških izkušenj.

• Manj učinkovito upravljanje in raziskovanje arhivov.

Kako jo lahko zmanjšamo/
odpravimo (potrebna je realna 
ocena, kdo lahko ukrepa)?

• Namenska sredstva za digitalizacijo muzejev.

Akterji: Ministrstvo za kulturo, druga pristojna ministrstva.

Kaj moramo za to storiti (ak-
tivnost, potrebni resursi)?

• Izvedba razpisov za dodeljevanje sredstev za digitalizaci-
jo muzejev.

Tveganja? • Na račun povečanja sredstev za digitalizacijo zmanjšanje 
javnih sredstev za financiranje drugih stroškov zaradi 
omejenosti proračunskih sredstev.

KOMENTAR: 

Skupnost muzejev Slovenije navaja, da za digitalizacijo, ki je pomemben del vsakega sodobnega 
muzeja in ki bo še pomembnejši v prihodnosti, muzeji od države ne prejemajo več posebnih sredstev 
(prejemali so jih v letih 2011–2013). Kljub temu je njihova anketa, izvedena pred kratkim, pokazala, da 
je med pandemijo covida-19 kar 74 % odstotkov muzejev med drugim ponudilo programe na spletu, 
tako na družbenih omrežjih kot na spletnih straneh.
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SLABOST: Pomanjkanje sredstev za odkupe predmetov kulturne dediščine
Steber javne politike: Financiranje

Vzroki za slabost

(obrazložitev):

• Pomanjkanje sredstev. 

• Neustrezna davčna politika (donacije so premalo davčno 
spodbujene).

Kakšen je učinek na sektor? • Muzeji nimajo vedno možnosti zbirati predmetov v skladu 
s svojo zbiralno politiko in strategijo.

• Zmanjšana dostopnost naše kulturne dediščine.

Kako jo lahko zmanjšamo/
odpravimo (potrebna je realna 
ocena, kdo lahko ukrepa)?

• Povečanje namenskih sredstev. 

• Spremenjena davčna zakonodaja (večje davčne spodbu-
de za donacije).

Akterji: Ministrstvo za kulturo, občine, MF, druga pristojna 
ministrstva.

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost, potrebni resursi)?

• Povečana sredstva (narodna, lokalna).

• Izvajanje Zakona o zagotavljanju sredstev za določene 
nujne programe Republike Slovenije v kulturi. 

• Sprememba davčne zakonodaje.

• Spodbujanje donatorstva v kulturi.

Tveganja? • Omejenost proračunskih sredstev.

• Prostorske omejitve muzejev.

KOMENTAR: 



81ANALIZA PANOGE MUZEJI V SLOVENIJI 81

SLABOST: Prostorske stiske, dotrajanost prostorov/stavb ter nezadovoljiva 
količina in kakovost depojskih prostorov nekaterih muzejev 
Steber javne politike: Infrastruktura

Vzroki za slabost

(obrazložitev):

• Prostorske stiske in dotrajanost prostorov/stavb nekate-
rih muzejev zaradi pomanjkanja namenskih sredstev.

Kakšen je učinek na sektor? • Prostorske stiske se pogosto rešujejo z dislociranimi de-
pojskimi enotami, kar onemogoča celovitost opravljanja 
dejavnosti posameznega muzeja.

• Dotrajanost prostorov/stavb lahko obiskovalce odvrača, 
saj učinkuje vizualno neprivlačno, prav tako pa lahko 
predstavlja celo nevarnost za poškodbe.

• Nezadovoljiva količina in kakovost depojskih prostorov 
predstavljata omejitev, ki vpliva na nezmožnost razvoja 
določenih zbirk.

Kako jo lahko zmanjšamo/
odpravimo (potrebna je realna 
ocena, kdo lahko ukrepa)?

• Povečanje prostorov, stavb in depojskih prostorov ter nji-
hova sanacija, kjer je treba (dodatna finančna sredstva).

Akterji: Ministrstvo za kulturo, druga pristojna ministrstva, občine.

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost, potrebni resursi)?

• Povečanje namenskih javnih sredstev za investicijsko 
vzdrževanje.

Tveganja? • Omejenost proračunskih sredstev.

KOMENTAR: 
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Priloga 3: Obrazložitev priložnosti/nevarnosti

PRILOŽNOST: Demografske in družbene spremembe

Obrazložite posamezno 
priložnost

• Smo v obdobju velikih družbenih sprememb, ki so tudi 
posledica demografskih sprememb (zniževanje rodnosti 
in smrtnosti, podaljševanje življenjske dobe). Pri tem 
so mladi pogosto nosilci novih znanj, ki jih prinašajo iz 
izobraževalnega procesa, in številnih socialnih (in teh-
ničnih) spretnosti in kompetenc, vezanih na odraščanje v 
sodobni informacijski družbi (Ignjatović in Trbanc, 2009). 
Družba torej postaja čedalje bolj digitalno pismena, 
zna uporabljati sodobne tehnološke rešitve, sama želi 
ustvarjati in zanjo je pomembna možnost interakcije z 
vsebinami. 

• Še posebej mladi imajo manj sposobnosti osredinjanja 
in zahtevajo takojšnje serviranje informacij. So tudi bolj 
družbeno ozaveščeni in se v večji meri zavzemajo za 
družbeno enakost. Muzeji morajo pri svojem izpolnjeva-
nju poslanstva upoštevati vse našteto, tako z ustreznimi 
tehnološkimi rešitvami kot tudi vsebinami.

• S podaljševanjem življenjske dobe in zaradi kupne moči 
so starejši prebivalci postali zelo pomembni kupci, tudi 
kulturnih dobrin (srebrna ekonomija).   

• Pri trendih se razvijajo tudi različne skupine potrošnikov z 
določenim življenjskim stilom in s tem povezanimi poseb-
nimi potrebami, ki lahko predstavljajo nove priložnosti. 
Za muzeje sta potencialno še posebej pomembni skupini 
potrošniki z zdravim življenjskim stilom in gurmani.

• Vloga muzejev je v zvezi s trajnostnimi in drugimi 
družbenimi izzivi (socialna pravičnost, enakopravnost) 
pomembna, saj muzeji s svojimi zbirkami in programom 
izobražujejo javnost in se vključujejo v lokalna in globalna 
prizadevanja na tem področju in tako investirajo v prihod-
nje generacije.

Kakšen je učinek na sektor? • Spreminjajoče se vedenje potrošnikov vpliva na povpra-
ševanje po določenih značilnostih storitev, tudi muzej-
skih. Spremljanje in poznavanje družbenih trendov tako 
prinašata številne priložnosti za inovacije in razvoj (na 
primer nudenje doživetij, igrifikacija, navidezna resnič-
nost, uporaba umetne inteligence, izraba potenciala 
družbenih omrežij). Družbene in tehnološke spremembe 
zahtevajo prilagoditev v delovanju muzejev.

Kako jo lahko še izkoristimo 
(potrebna je realna ocena, kdo 
lahko ukrepa)?

• S preoblikovanjem tehnologije in razširjenimi možnostmi 
za njeno uporabo se mora ta trend odražati tudi v muzej-
ski ponudbi, ki mora poskušati novo tehnologijo uporabiti 
za izboljšanje izkušnje obiskovalcev, pa tudi zaposlenih. 
Treba je upoštevati potrebe posameznih generacij.
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Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Muzeji morajo dobro poznati in slediti vsem pomembnej-
šim družbenim spremembam in trendom.

• Povezovanje in kombiniranje trženjskega znanja, rešitev 
IKT in muzejske stroke, tudi že v fazi formalnega izobra-
ževanja. 

Tveganja? • Negotovost in nepredvidljivost, kakšne bodo v 
prihodnosti navade, želje in potrebe družbe in njenih 
posameznikov. 

• Vprašanje varnosti in zasebnosti pri rešitvah IKT.

KOMENTAR:
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PRILOŽNOST: Nove tehnologije in digitalizacija

Obrazložite posamezno 
priložnost

• Tehnološki napredek in digitalizacija že dolgo 
predstavljata nadvse pomemben trend na področju 
muzejev; sprva je bila digitalizacija povezana predvsem 
s popisovanjem in ohranjanjem dediščine, danes pa v 
kombinaciji z drugimi tehnologijami prinaša neskončne 
možnosti za privabljanje obiskovalcev in približevanje 
njihovim željam.

Kakšen je učinek na sektor? • S preoblikovanjem tehnologije in razširjenimi 
možnostmi za njeno uporabo se to vedno bolj odraža 
tudi v inovativnosti muzejev, ki skušajo novo tehnologijo 
uporabiti za izboljšanje izkušnje obiskovalcev, pa tudi 
zaposlenih.

• Številne priložnosti za integracijo digitalnih sistemov, 
izkušnje navidezne in obogatene resničnosti, tehnološko 
dostopne razstave za funkcionalno ovirane osebe ter 
učinkoviti interni procesi spodbujajo muzeje k vlaganju 
in uporabi orodij in tehnologij, ki jih postavljajo v 
sodoben čas, kar od njih vedno bolj pričakujejo tudi sami 
obiskovalci.

Kako jo lahko še izkoristimo 
(potrebna je realna ocena, kdo 
lahko ukrepa)?

• Implementacija sodobnih tehnoloških orodij in rešitev IKT 
v muzejsko dejavnost.

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Muzeji morajo dobro poznati in slediti vsem 
pomembnejšim tehnološkim spremembam in trendom.

• Nakup opreme.

• Usposabljanje zaposlenih z namenom znanja 
uporabe novih tehnologij in digitalnih rešitev, skupaj z 
usposabljanjem v zvezi z možnostmi njihove uporabe 
(kaj lahko z določeno tehnologijo in rešitvijo rešimo, na 
primer novi načini komunikacije in podobno).

• Aktivno povezovanje s sektorjem IKT.

Tveganja? • Vprašanje varnosti in zasebnosti pri rešitvah IKT.

• Bolj ko postajajo informacije dostopne, pomembnejša 
postajajo tudi orodja za razločevanje dejstev od fikcije – 
skrb glede zanesljivosti informacij.

KOMENTAR:
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NEVARNOST: Upad zanimanja za kulturni turizem 

Obrazložite posamezno 
nevarnost

• Močna konkurenca pri zadovoljevanju sodobnih 
potrošnikovih potreb po zabavi, igri in interaktivnosti, ki jo 
imajo muzeji (oziroma kultura nasploh) v drugih panogah 
(zabaviščni parki, hiše iluzij, sobe pobegov, interaktivne 
igre in podobno).

Kakšen je učinek na sektor? • Zmanjševanje zanimanja turistov za obisk muzejev in 
upad števila obiskovalcev.

Kako jo lahko še izkoristimo 
(potrebna je realna ocena, kdo 
lahko ukrepa)?

• Sledenje sodobnim potrošniškim trendom.

• Implementacija novih pristopov za zadovoljevanje potreb 
obiskovalcev.

• Sodelovanje z drugimi ponudniki turističnih produktov in 
njihovo kombiniranje v smeri čim boljšega zadovoljevanja 
potrošnikovih potreb in želja.

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Implementacija novih pristopov za zadovoljevanje 
potreb obiskovalcev (sploh mlajših), ki iščejo doživetja, 
pustolovščine, interakcijo in stimulacijo.

• Skupni projekti z drugimi sektorji (KKS, turizem) z 
namenom ponujanja celovitejše sodobne potrošniške 
izkušnje.

Tveganja? • Agresivnost trženja in privlačnost ponudbe konkurenčnih 
panog.

• Turizem si verjetno še nekaj let ne bo opomogel, kar bo 
vplivalo predvsem na število obiskovalcev muzejev iz tujine.

KOMENTAR:
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NEVARNOST: Gospodarska kriza

Obrazložite posamezno 
nevarnost

• V času trajanja gospodarske recesije se zmanjša tako 
javna kot zasebna potrošnja. Ker so muzeji v Sloveniji 
močno odvisni od javnega financiranja, lahko dlje trajajoča 
gospodarska kriza povzroči resen problem pri izpolnjevanju 
poslanstva muzejev. Z upadom obiskovalcev je tudi 
prihodkov s prodajo vstopnic manj, kar še dodatno zaostri 
finančni položaj muzejev. Kot posledica gospodarske 
krize lahko pride do krize v javnih financah, kar lahko vodi v 
varčevanje pri »nenujnih« dejavnostih.

Kakšen je učinek na sektor? · Omejevanje sredstev za financiranje dejavnosti muzejev 
zaradi zmanjšanega obiska in manjšanja proračunskih virov.

Kako jo lahko še izkoristimo 
(potrebna je realna ocena, kdo 
lahko ukrepa)?

• Poudarjanje vloge in pomena muzejev za razvoj Slovenije in 
lokalnih skupnosti.

• Iskanje novih (digitalnih) kanalov za namene predstavljanja 
plačljive muzejske ponudbe javnosti.

• Nadaljevanje povezovanja muzejev pri trženjskih 
aktivnostih.

• Povezovanje s turizmom in drugimi panogami KKS.

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Kampanja poudarjanja vloge in pomena muzejev za ra-
zvoj Slovenije in lokalnih skupnosti.

• Implementacija sodobnih tehnoloških rešitev z namenom 
(virtualne) interakcije z obiskovalci. 

• Skupne aktivnosti muzejev. 

• Tesnejša povezanost s turizmom.

Tveganja? • Gospodarska aktivnost v Sloveniji je močno upadla, 
napovedano okrevanje pa spremlja velika negotovost. 
Slabše gospodarske razmere se vse bolj odražajo tudi v 
poslovanju gospodarstva, učinki krize covida-19 pa bodo 
vidni šele v naslednjih mesecih in letih. Okrevanje bo od-
visno od trajanja pandemije in uspešnosti spopadanja z 
njenimi posledicami tako v Sloveniji kot v drugih državah.

KOMENTAR: 
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NEVARNOST: Nadaljevanje pandemije covida-19 

Obrazložite posamezno 
nevarnost

• Pandemija predstavlja velik šok tako za naše in svetovno 
gospodarstvo kakor tudi za celotno družbo (omejitev 
gibanja, izpad prihodkov, poslabšanje zdravja prebival-
stva in drugo). 

Kakšen je učinek na sektor? • Omejevanje sredstev za financiranje dejavnosti muzejev 
zaradi zmanjšanega obiska in manjšanja proračunskih 
virov. Tako so z razmahom pandemije covida-19 sloven-
ski muzeji zaradi zaščitnih ukrepov oziroma fizičnega 
zaprtja po navedbah Skupnosti muzejev Slovenije samo 
v prvi polovici leta 2020 izgubili prihodek v vrednosti 
650.000 EUR.

Kako jo lahko še izkoristimo 
(potrebna je realna ocena, kdo 
lahko ukrepa)?

• Iskanje novih (digitalnih) kanalov za namene pred-
stavljanja muzejske ponudbe javnosti in pridobivanja 
sredstev. 

Kaj moramo za to storiti 
(aktivnost)?

• Implementacija sodobnih tehnoloških rešitev z name-
nom (virtualne) interakcije z obiskovalci. 

Tveganja? • Negotovost in nepredvidljivost: dolgotrajnejše omejeva-
nje panoge turizma z ukrepi preprečevanja širjenja bo-
lezni covid-19 lahko popolnoma ustavi turistične tokove 
in s tem obiskovalce muzejev.

• Ob daljšem popolnem zaprtju muzejev je lahko ogrožen 
njihov obstoj (neizpolnjevanje poslanstva).

KOMENTAR: 
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Zapiski
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