
Usmeritve za 
pripravo predloga 
ukrepov za panogo 
muzeji v Sloveniji 

C
E

N
TE

R
 Z

A
 K

R
E

A
TI

V
N

O
S

T 
(C

Z
K

) 
IN

Š
TI

TU
T 

Z
A

 E
K

O
N

O
M

S
K

A
 R

A
Z

IS
K

O
V

A
N

JA

AV
G

U
S

T 
 2

0
2

2





Usmeritve za 
pripravo predloga 
ukrepov za panogo 
muzeji v Sloveniji 

Pripravili 
dr. Damjan Kavaš, dr. Nika Murovec, mag. Klemen Koman,  
Inštitut za ekonomska raziskovanja

Strokovni sodelavki 
dr. Aleksandra Berberih Slana, predsednica predsedstva  
Skupnosti muzejev Slovenije 
Alenka Černelič Krošelj, podpredsednica predsedstva  
Skupnosti muzejev Slovenije



1. UVOD 4

2. ANALIZA JAVNIH POLITIK 8
2.1  IZHODIŠČA 9

2.2  MUZEJSKA POLITIKA 10

3. ANALIZA JAVNIH MUZEJSKIH POLITIK 14
3.1 VLOGA EVROPSKE UNIJE PRI SPODBUJANJU  

MUZEJSKE DEJAVNOSTI 15

3.2  MUZEJSKE POLITIKE V IZBRANIH EVROPSKIH DRŽAVAH 17

3.2.1 Anglija 17

3.2.2 Finska 25

3.2.3 Nizozemska 34

3.3  MUZEJSKA POLITIKA V IZBRANI  
EVROPSKI REGIJI 38

3.3.1 Katalonija (Španija) 38

3.4  LOKALNA MUZEJSKA POLITIKA 44

4. ANALIZA MUZEJSKE POLITIKE V SLOVENIJI 46

5. ANALIZA SWOT 54

6. PREDLOG UKREPOV MUZEJSKE  
POLITIKE V SLOVENIJI 58

7. VIRI 68

VSEBINA





6 USMERITVE ZA PRIPRAVO PREDLOGA UKREPOV ZA PANOGO MUZEJI V SLOVENIJI

Uvod
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Muzeji in galerije ohranjajo preteklost s skrbjo za našo skupno dediščino, ob tem pa 
iščejo načine, kako s poznavanjem preteklosti skrbeti za lepšo prihodnost. Kljub tradi-
cionalni vlogi »varuhov preteklosti« se muzeji danes aktivno odzivajo na družbena do-
gajanja in javnosti ponujajo dostop do znanja v najširšem pomenu besede, ob promociji 
enakosti, raznovrstnosti in inkluzivnosti. UNESCO (2015) je opredelil muzeje kot »pro-
store posredovanja kultur, medkulturnega dialoga, učenja, razprav in usposabljanja, s 
čimer imajo pomembno vlogo v formalnem, neformalnem izobraževanju in vseživljenj-
skem učenju, socialni koheziji in trajnostnem razvoju. Muzeji imajo velik potencial za 
ozaveščanje javnosti o pomenu kulturne in naravne dediščine in o odgovornosti vseh 
državljanov, da prispevajo k ohranjanju in prenosu dediščine. Muzeji tudi podpirajo go-
spodarski razvoj, zlasti prek kulturnih in ustvarjalnih industrij ter turizma.« S predlogom 
ukrepov zato želimo omogočiti izvajanje njihovega celovitega poslanstva in vzpostaviti 
pogoje za krepitev nacionalne, regionalne in lokalne vloge muzejev v razvoju Slovenije. 

Analiza muzejskega sektorja, ki smo jo pripravili v letu 2021, predstavlja osnovo za pri-
pravo predlogov ukrepov za sektor. Pri pripravi analize in ukrepov smo uporabili pristop 
oblikovanja politik (angl. policy design approach), ki predstavlja načrten, zavesten pri-
stop k določitvi ciljev javne politike in povezavo teh ciljev z instrumenti in orodji, katerih 
izvedba bi omogočala dosego zastavljenih ciljev posamezne javne politike (Howlett, 
Mukherjee in Woo, 2015). Omenjeni pristop upošteva tako politični in organizacijski 
okvir kakor tudi kombinacijo različnih instrumentov (angl. policy mix) in predstavlja 
strateški pristop k oblikovanju ukrepov za posamezni sektor. S ciljem razumevanja kon-
cepta javne politike smo v drugem poglavju najprej teoretično opredelili koncept javne 
politike in javnopolitičnih igralcev.

Uporabljen pristop k oblikovanju predlogov muzejske politike temelji na naslednjih 
korakih: 

• Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (analiza SWOT), ki je bila 
pripravljena v fazi analize sektorja, služi kot osnova za pripravo predloga ukrepov. 
Odgovarja na vprašanji: Kakšno je stanje na področju muzejske panoge in kakšno 
spremembo potrebujemo?

• Sledi analiza tujih muzejskih politik. Pri tem smo se osredinili na temeljno vpraša-
nje: Ali ima država nacionalno muzejsko politiko (danes, preteklost)?  

• Pri analizi ukrepov spodbujanja muzejske dejavnosti v Sloveniji (danes, preteklost) 
analiziramo, kateri ukrepi in/ali aktivnosti muzejske politike so že bili izvedeni. 

• V zadnjem poglavju so podani predlogi ukrepov za spodbujanje sektorja muzeji v 
Sloveniji v prihodnjih letih: cilji, ukrepi, rezultati.

1
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Pristop je razviden s slike 1.

Slika 1: Pristop k oblikovanju predlogov muzejske politike 

SWOT
Kaj smo 
ugotovili?

Sprememba
Katera 
sprememba 
je potrebna?

Ukrepi
Kateri ukrepi 
bodo vodili v 
spremembo?

Kdo je 
odgovoren 
za izvedbo 
ukrepov?

Katere cilje 
skupine bodo 
zajete?

Rezultati
Kateri so 
rezultati 
ukrepov?

Kako 
zagotoviti 
trajnost 
rezultatov?

Kako 
rezultati 
ukrepov 
vodijo v 
potrebno 
spremembo?

Specifični cilji
Kateri so cilji?
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Analiza javnih politik
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2

2.1 Izhodišča 

Pojem politika oziroma policy izhaja iz grške besede polis, kar v stari grščini pome-
ni mesto – državo, beseda politia pa v latinščini pomeni državo (Fink Hafner, 2007). 
Obstajajo številne definicije javne politike. Thomas R. Dye (1995) definira javno politiko 
(angl. public policy) kot kakršnokoli aktivnost ali neaktivnost države. Zelo celovito defi-
nicijo javne politike podajajo Knoepfel in sodelavci (2007), ki pravijo, da je javna politika 
serija koherentnih odločitev ali aktivnosti javnih in včasih zasebnih akterjev, ki imajo 
različna sredstva, institucionalne povezave in interese ter želijo na ciljni način rešiti 
problem, ki je na politični ravni določen kot javni (kolektivni). Z naborom formaliziranih 
aktivnosti vplivajo na aktivnosti ciljne skupine s ciljem odpraviti/zmanjšati negativne 
vplive na skupino, ki trpi negativne učinke definiranega problema (končni uporabniki). 
Pri analiziranju javnih politik je treba upoštevati, da ciljne skupine (angl. target group) 
neke politike niso nujno tudi uporabniki (angl. beneficiaries) posamezne javne politike. 
Ciljne skupine in uporabniki se s časom tudi spreminjajo (Širok, 2002). Javne politike 
se med seboj razlikujejo, kar je odvisno od vsaj naslednjega:

• področja javne politike: vsebina, instrumenti, institucionalna raven so v veliki meri 
odvisni od same tematike, določeno problematiko je treba reševati tudi z naborom 
različnih javnih politik;

• ciljne skupine: značilnosti, evidentirane pomanjkljivosti/prednosti, pretekli ukrepi;

• učinka javne politike: glede na učinke javne politike so te lahko urejevalne (regula-
tivne), distributivne ali redistributivne (Fink Hafner, 2007);

• institucionalnega okvirja: lokalne, regionalne, nacionalne, nadnacionalne (na pri-
mer evropske).

Javne politike se oblikujejo in izvajajo s kompleksnimi, dolgotrajnimi, vnaprej določeni-
mi procesi, v katerih sodelujejo številni različni javnopolitični igralci. Glavni javnopolitič-
ni igralci so državni igralci (zakonodajna oblast, izvršilna oblast, sodna oblast, državna 
uprava, regulatorne organizacije, javne agencije in skladi), ki imajo monopol nad spre-
jemanjem odločitev, poleg njih pa so predvsem v zadnjem času vse bolj pomembni tudi 
civilnodružbeni igralci, kamor prištevamo interesne skupine (društva, poklicna združe-
nja, neparlamentarne politične stranke), informacijski sektor (raziskovalci, strokovnjaki, 
mediji) in državljane (posamezniki). Kljub vse pomembnejši vlogi virov, kot so informa-
cije in znanje, pa ekonomski viri ostajajo najpomembnejši in določajo moč posameznih 
javnopolitičnih igralcev ter posledično tudi odnose med njimi. Javnopolitični igralci, ki 
imajo več virov, so hierarhično nadrejeni preostalim, kar lahko bistveno vpliva tudi na 
javno-politični izid. Javne politike običajno izvaja uradništvo, ki ima zelo pomembno 
vlogo in znatno moč v fazi izvajanja javnih politik (Keše, 2016). Treba je ločiti med obli-
kovanjem politik in oblikovanjem programov. Programi sestavljajo posamezne politike, 
zato je pojem oblikovanja politik širši od oblikovanja programov (Peters, 2018). Politika 
je tako zaokrožena celota programov, ki imajo skupen splošni cilj. Tu so še posamezni 
ukrepi in projekti. V skladu z Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih 
za pripravo predloga državnega proračuna1 ukrep sestavlja več različnih, vendar med-
sebojno usklajenih dejanj, pri katerih so cilji opredeljeni v skupnem namenu (politiki), ki 
ga je mogoče ovrednotiti, časovno razmejiti in povezati s ciljno skupino. Dejanja, zaje-
ta v ukrepu, tvorijo določeno programsko zaključeno celoto, projekt pa je ekonomsko 
nedeljiva celota dejavnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) 
funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati, ali pro-

1  
http://www.pisrs.si/Pis.
web/pregledPredpi-
sa?id=URED5312.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5312
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5312
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5312
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jekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Projekt ima vnaprej določeno trajanje, ki je ome-
jeno z datumom začetka in konca. Projekt je sklop dejavnosti z določenim namenom, na 
podlagi katerega se porabljajo različna sredstva (finančni, materialni, človeški, časovni 
in drugi viri) za dosego določenih ciljev ali koristi.

Analiza izvajanja javnega programa oziroma politike opravlja mnogotere funkcije, zlasti 
z zornega kota države, in sicer (Fink Hafner in Kustec Lipicer, 2005): 

• pridobivanje informacij o primernosti in učinkovitosti dnevnega delovanja javnih 
politik oziroma programa;

• omogočanje nadzora nad izvedbo javnih politik (torej tudi delovanje zadolženih 
ustanov in osebja);

• postavljanje novih zahtev in podpiranje dela zaposlenih;

• nadaljnja podpora oziroma legitimnost že uveljavljenim programom. 

Različni avtorji definirajo različne faze posameznih javnih politik. Pri tem smo znotraj 
posameznih faz priča filtriranju odločitev/informacij, kar je razvidno s slike 2. Dejstvo je, 
da oblikovanje in izvajanje politik nista sestavljena iz zaporednih, časovno in vsebinsko 
ločenih faz, temveč se faze pojavljajo tudi vzporedno, med njimi pa pogosto ni jasne 
ločnice. 

Slika 2: Postopek cikla javne politike in mehanizmi za filtriranje 

Analiza Programiranje Izvajanje & spremljanje Vrednotenje

Začetno filtriranje Prilagojeno filtriranje Izvedbeno filtriranje Končno filtriranje

Strateški
cilji

Operativni
cilji

Izvedbeni
cilji

Reševanje
problema

Učinki/rezultati/
vpliviProblem 

zavrnjen, 
ker je 
predmet 
drugih 
politik

Problem 
ignoriran 
zaradi 
pomanjkanja 
ustreznih 
instrumentov

Problem 
reševan z 
novo in/ali 
obstoječo 
politiko oz. 
politikami

Problem 
prepoznan: 
regionalne 
razlike

Problem 
prepoznan 
brez 
ukrepanja

Problem 
posredovan v 
programiranje: 
zakonodaja

Retroaktivna zanka

Identifikacija 
problema: 
analiza, 
intervencije 
deležnikov

1

Ocena 
politike: 
vrednotenje

5

Strateške usmeritve: cilji, 
načela, strategija, 
programi

3

Določena izvedba: instrumenti 
(nacionalno, regionalno), izvedbena 
struktura (nacionalno, regionalno), 
sistem spremljanja (kazalniki, 
poročanje, nadzor)

4

Analiza tujih 
izkušenj

2

 
Vir: Kavaš, 2014.
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Ko politični odločevalci sprejmejo neko odločitev, to še zdaleč ne pomeni rešitve jav-
nopolitičnega problema. Rešitev je namreč odvisna od uspešne, učinkovite implemen-
tacije sprejete odločitve. Izvajanje javnih politik ni zgolj tehnično in apolitično, čeprav 
sta politika in uprava načeloma dve ločeni, vendar povezani entiteti. Implementacija 
predstavlja dejavnosti javnopolitičnih igralcev, ki so usmerjene k doseganju ciljev, ki 
so bili opredeljeni v fazi oblikovanja javne politike. Uspeh posamezne javne politike se 
meri z uresničevanjem in doseganjem ciljev (Keše, 2016). Javnopolitične igralce lahko 
razvrstimo v različne skupine deležnikov, zato sta identifikacija in analiza deležnikov 
izredno pomemben del oblikovanja in izvajanja javnih politik.

2.2 Muzejska politika 

Muzeji in kulturna dediščina nasploh predstavljajo velik razvojni potencial, ne zgolj na 
nacionalni, temveč tudi na lokalni ravni. S spodbujanjem kulturne raznovrstnosti, pri-
spevanjem k ustvarjalnosti, privabljanjem obiskovalcev in ustvarjanjem prihodkov pri-
pomorejo k razvoju in regeneraciji lokalnega gospodarstva. Prav tako lahko prispevajo 
k socialni koheziji, angažiranosti prebivalstva in dobremu počutju (OECD/ICOM, 2019). 
Že več desetletij zato lokalne skupnosti, regije in države v svojih širših strategijah razvo-
ja ta potencial poskušajo izkoriščati. Poslanstvo muzejev se je namreč v zadnjih nekaj 
desetletjih nadgradilo in oplemenitilo: skrb, ohranjanje in predstavljanje dediščine bo 
sicer vedno njihova osrednja naloga, vendar pa muzeji dandanes vse bolj uresničujejo 
tudi vlogo dejavnikov družbenih in gospodarskih sprememb. Ustvarjajo namreč znanje 
za družbo in o njej, so prostor za družbeno interakcijo in dialog ter vir ustvarjalnosti in 
inovativnosti za lokalno gospodarstvo (OECD/ICOM, 2019).  

Pri opredelitvi javne politike na posameznem področju je treba predhodno opredeliti 
vsebino same politike. Tako je vsebina muzejske politike odvisna od opredelitve poj-
ma muzej. 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 usta-
novo v službi družbe in njenega razvoja, ki pridobiva materialne dokaze o ljudeh in njiho-
vem okolju, jih hrani, raziskuje, o njih posreduje informacije in jih razstavlja z namenom 
izobraževanja, proučevanja in uživanja. 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 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 de-
diščini, širiti vedenje o njenih vrednotah in omogočati uživanje v njej.« Vloga muzejev 
torej ni zgolj zbiranje in hranjenje kulturne dediščine, pač pa imajo tudi izobraževalno in 
širšo družbeno vlogo – ta vloga sicer ni vključena v zakonodajo, vendar je v praksi zelo 
pomembna, zato se slovenski muzeji zavzemajo, da bi bila uvrščena v zakon.

Javni interes na področju muzejev je v Sloveniji okvirno opredeljen z Zakonom o uresni-
čevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Ur. l. RS, št. 77/07 z dopolnitvami), kjer je v 
2. členu opredeljen kot interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dob-
rin državno in lokalno, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje. Temelji na za-
gotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerimi se uresničuje kulturni razvoj Slovenije in 
slovenskega naroda, za katerega skrbijo država in lokalne skupnosti, uresničuje pa se z 
zagotavljanjem pogojev za – med drugim – kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih 
dobrin, slovensko kulturno identiteto, mednarodno prepoznavnost in skupen slovenski 
kulturni prostor. Muzeji kot institucije, ki spodbujajo kulturno ustvarjalnost, zagotavljajo 
dostopnost kulturnih dobrin širši javnosti, predstavljajo slovensko kulturno identiteto, 
povečujejo mednarodno prepoznavnost in so del slovenskega kulturnega prostora, po 
svoji osnovni vsebini torej delujejo v javnem interesu.  

Nekatere države EU imajo nacionalno muzejsko politiko. V nekaterih državah je mu-
zejska politika pristojnost regij ter lokalnih skupnosti, kar pomeni, da je muzejsko po-
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litiko mogoče izvajati na različnih teritorialnih ravneh: a) lokalno, torej na ravni lokalnih 
skupnosti, kot so občine in mesta, b) regionalno, kar še posebej velja za zvezne države, 
c) nacionalno in d) nadnacionalno (na primer EU, globalno) s strateškimi dokumenti, 
konvencijami in programi.  

Pri analizi muzejskih politik smo zato izhajali iz navedenih teritorialnih ravni. Osredinili 
smo se na temeljno vprašanje: Kakšne muzejske politike (danes, preteklost) obstojijo 
na nadnacionalni (EU), nacionalni (izbrane evropske države), regionalni in lokalni ravni? 
Zanimalo nas je, ali muzejska politika v posamezni državi temelji tudi na strateških/pro-
gramskih dokumentih in/ali akcijskih načrtih ali le na sprejeti zakonodaji. 

Države in regije smo izbrali na podlagi primerljivosti (Finska, Nizozemska) ter komple-
ksnosti (Velika Britanija oziroma Anglija), medtem ko smo za analizo regionalne mu-
zejske politike izbrali Katalonijo, saj so njihove bogate izkušnje zanimive tudi za obliko-
vanje slovenske muzejske politike. Za analizo lokalne muzejske politike smo analizirali 
OECD-jev priročnik Culture and Local Development: Maximising the Impact – A Guide 
for Local Governments, Communities and Museums, ki je bil pripravljen leta 2019 v so-
delovanju z ICOM. 

Analiza javnih muzejskih politik v izbranih evropskih državah in regijah je opisana v tret-
jem poglavju in temelji na analizi razpoložljivih javnih virov, medtem ko so v četrtem 
poglavju predstavljena priporočila za najpomembnejše usmeritve muzejske politike v 
Republiki Sloveniji.
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Analiza javnih muzejskih politik
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3

3.1 Vloga Evropske unije pri spodbujanju muzejske dejavnosti

Vloga EU na področju muzejske politike je omejena, saj je težišče oblikovanja politik 
v domeni posameznih držav članic, regij in lokalnih skupnosti. EU je zgolj pristojna za 
izvajanje ukrepov za podporo, usklajevanje ali dopolnjevanje ukrepov držav članic in na-
čeloma nima pravne oziroma zakonodajne pristojnosti na celotnem področju kulturne 
dediščine, ki je tako v skladu z načelom subsidiarnosti v domeni držav članic (Ivanc, 
2011). Evropska komisija sicer že desetletja poudarja pomen kulture (in kulturne dediš-
čine) za grajenje evropske identitete in spodbujanje vloge EU v globaliziranem svetu. Že 
leta 2004 – ob največji širitvi števila članic EU – je namreč Evropska komisija navedla, 
da so med demokratičnimi spremembami, zmanjševanjem delovno aktivnega prebival-
stva, obsežnejšimi tokovi priseljevanja skupne vrednote, kot so svoboda, pravičnost, 
strpnost in solidarnost, tisto vezivo, ki drži evropske družbe skupaj, in zato postajajo 
pomembnejše kot kadarkoli prej, kar tudi tvori argument za povečanje prizadevanj na 
področju kulture. Kultura je sicer že od leta 1993 uvrščena v eno izmed področij politik 
EU (Eilertsen in Bugge, 2012). Ob tem je treba poudariti, da dejavnost Evropske unije na 
področju kulture dopolnjuje kulturno politiko držav članic na različnih področjih: k temu 
sodijo na primer ohranjanje evropske kulturne dediščine, sodelovanje kulturnih usta-
nov različnih držav in spodbujanje mobilnosti delavcev v ustvarjalnih dejavnostih. Na 
ta sektor vplivajo tudi določbe evropskih pogodb, ki se ne nanašajo izrecno na kulturo. 
Je pa v Lizbonski pogodbi, podpisani leta 2007 in v veljavi od leta 2009, kulturi prizna-
na pomembna vloga: preambula Pogodbe o Evropski uniji (PEU) se izrecno sklicuje na 
zajemanje navdiha iz kulturne, verske in humanistične dediščine Evrope. Eden izmed 
glavnih ciljev EU, kot je določeno v Pogodbi, je tudi, da spoštuje svojo bogato kulturno 
in jezikovno raznovrstnost ter skrbi za varovanje in razvoj evropske kulturne dediščine 
(3. člen PEU). V 6. členu Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) je določeno, da je 
EU na področju kulture pristojna za izvajanje ukrepov za podporo, uskladitev ali dopol-
nitev ukrepov držav članic. V 167. členu PDEU je navedenih še več podrobnosti o ukrepih 
EU na področju kulture: EU mora prispevati k razcvetu kultur držav članic, pri tem upo-
števati njihovo nacionalno in regionalno raznovrstnost ter hkrati postaviti v ospredje 
skupno kulturno dediščino. Dejavnosti EU so namenjene spodbujanju sodelovanja med 
državami članicami ter podpiranju in dopolnjevanju njihovih prizadevanj za spoznava-
nje in razširjanje kulture in zgodovine evropskih narodov, ohranjanje in varstvo kultur-
ne dediščine evropskega pomena, spodbujanje nekomercialnih kulturnih izmenjav ter 
umetniškega in književnega ustvarjanja, tudi na avdiovizualnem področju. EU in države 
članice lahko poleg tega podpirajo sodelovanje z državami zunaj EU in mednarodni-
mi organizacijami. Pri ukrepanju na podlagi drugih določb Pogodbe je treba upoštevati 
spoštovanje in spodbujanje raznovrstnosti evropskih kultur.1 To predstavlja tudi okvir, v 
katerem je treba ocenjevati vlogo EU pri spodbujanju muzejske dejavnosti. 

Za področje celotne dejavnosti kulture, kamor sodita kulturna dediščina in muzejska 
dejavnost, je z vidika politike na nivoju Evropske unije odločilna Evropska agenda za kul-
turo: prva tovrstna agenda je bila pripravljena v letu 2007, ki jo je v letu 2018 nadomesti-
la nova, še vedno pa ostaja strateški okvir za delovanje EU v kulturnem sektorju. V novi 
agendi so postavljeni trije strateški cilji s socialno, gospodarsko in zunanjepolitično 
razsežnostjo: (1) izkoriščanje moči kulture za socialno kohezijo in blaginjo; (2) podpira-
nje kulturne ustvarjalnosti na področju izobraževanja in inovacij ter za delovna mesta in 
rast ter (3) krepitev mednarodnih kulturnih odnosov. V agendi so določene okrepljene 
metode za sodelovanje z državami članicami, civilno družbo in mednarodnimi partnerji. 
Izvaja se z delovnim načrtom za področje kulture (2019–2022), sprejetim v letu 2018 

1  
Kratki vodnik po Evropski uniji 
(Evropski parlament), po-
dročje kultura: https://www.
europarl.europa.eu/factshe-
ets/sl/sheet/137/kultura.

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl/sheet/137/kultura.
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl/sheet/137/kultura.
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl/sheet/137/kultura.
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ter dopolnjenim v 2020. Delovni načrt za področje kulture 2019–2022 določa šest pre-
dnostnih področij, to so: (1) trajnost na področju kulturne dediščine; (2) kohezija in bla-
ginja; (3) podporni ekosistem za umetnike, strokovnjake v kulturnem in ustvarjalnem 
sektorju ter evropske vsebine; (4) enakost spolov; (5) mednarodne kulturne povezave 
in (6) kultura kot gonilo trajnostnega razvoja. Evropska unija se zaveda, da kulturna de-
diščina bogati življenja ljudi, je obenem gonilna sila za kulturni in ustvarjalni sektor ter 
igra vlogo pri ustvarjanju in krepitvi evropskega socialnega kapitala. Je tudi pomemben 
vir za gospodarsko rast, zaposlovanje in socialno kohezijo, saj ponuja potencial za oživi-
tev mestnih in podeželskih območij ter predstavlja temelj za spodbujanje trajnostnega 
turizma.2 V podporo implementaciji zastavljenih ciljev na prednostnih področjih Evrop-
ska unija ponuja več vrst programov, mehanizmov in finančnih instrumentov: program 
Creative Europe (skupni projekti sodelovanja, evropske platforme, evropske čezmejne 
mreže in podobno3), digitalna platforma EUROPEANA, programi Obzorje 2020, Eras-
mus+, Europe for Citizens, Evropski strukturni in investicijski skladi, Evropski sklad za 
regionalni razvoj, programi teritorialnega sodelovanja (Interreg)4 in podobno.

Evropska komisija je na podlagi rezultatov Evropskega leta kulturne dediščine 2018 
leto pozneje postavila Evropski okvir ukrepanja na področju kulturne dediščine (Evrop-
ska komisija, 2019), ki spodbuja in udejanja celosten, participativen pristop h kulturni 
dediščini ter prispeva k vključevanju kulturne dediščine v vse politike EU. Njegov cilj je 
v Evropi opredeliti skupno smer dejavnosti v zvezi z dediščino, predvsem v politikah in 
programih EU. Gre za prvi dokument, ki vzpostavlja celostni pristop h kulturni dediščini 
v Evropi ter s predvidenimi usmeritvami (stebri) in grozdi ukrepov sega na različna pod-
ročja politike EU: regionalni razvoj, razvoj mest in podeželja, izobraževanje in socialna 
kohezija, prehod na digitalno tehnologijo, okolje (vključno z ohranjanjem narave), turi-
zem, dostopnost, agenda za trajnostni razvoj in prilagajanje podnebnim spremembam, 
raziskave in inovacije ter zunanji odnosi. Tako se kulturna dediščina kot predmet politike 
EU pojavlja tudi na številnih drugih področjih: trajnost in kulturna dediščina, upravljanje 
tveganj v zvezi s kulturno dediščino, zaščita pred nezakonito trgovino, Natura 2000 in 
kulturna krajina, trajnostni kulturni turizem, kulturna dediščina znotraj regionalne poli-
tike, raziskave in razvoj, evropska digitalna dediščina, kulturna dediščina in izobraževa-
nje, mednarodni vidik kulturne dediščine.5 Večina navedenega se nanaša (vsaj posre-
dno) tudi na muzejsko dejavnost, kot so predpisi, namenjeni zaščiti kulturne dediščine 
pred onesnaževanjem okolja, usmeritve glede umeščanja kulturne in umetniške dejav-
nosti v izobraževalne vsebine v šolah in drugem izobraževanju, spodbujanje mobilnosti 
in izobraževanja strokovnih delavcev, spodbujanje uporabe novih tehnologij, podpora 
digitalizaciji in podobno.

Evropska unija v okviru svoje politike za namen spodbujanja dejavnosti na področju 
kulturne dediščine že od leta 2002 podeljuje tudi nagrade European Heritage Awards 
/ Europa Nostra Awards, s čimer prejemnikom izrazi priznanje za odlično kakovost in 
uspešnost evropskih dejavnosti ter opozori na delo vseh, ki delajo na področju kulturne 
dediščine. Nagrade predstavljajo promocijo bogate evropske kulturne dediščine in po-
mena medkulturnega dialoga ter čezmejnih kulturnih dejavnosti v EU in širše.6

Eden od preglednejših dokumentov na področju muzejske politike je pregled muzejske 
politike EU ter posameznih evropskih držav Museum Policies in Europe 1990–2010: 
Negotiating Professional and Political Utopia iz leta 2012, ki je bil pripravljen v okviru 
projekta Eunamus s finančno podporo Evropske komisije. Študija zelo dobro povzema 
razvoj okvirja za muzejsko politiko v Evropski uniji, pa tudi prakso po nekaterih izbranih 
državah in je zato služila kot osnova za pripravo nekaterih vsebin pričujočega doku-
menta. Ker pa so nekatere vsebine tega dokumenta že zastarele, obenem pa je osre-
dinjenost na prihodnost pomembna z vidika predlogov usmeritev muzejske politike, 
smo v pričujoči študiji uporabili tudi druge javno dostopne dokumente, da smo lahko 
prikazali nekaj primerov tujih zgledov, kako se posamezne države/regije pripravljajo na 
prihodnje izzive na področju delovanja muzejev.

2 
https://ec.europa.eu/culture/
policies/selected-themes/
cultural-heritage.
3 
https://ec.europa.eu/culture/
funding-creative-europe/cre-
ative-europe-culture-strand.
4 
 https://ec.europa.eu/culture/
cultural-heritage/funding-
-opportunities-for-cultural-
-heritage.
5 
https://ec.europa.eu/culture/
cultural-heritage.
6  
https://www.europeanherita-
geawards.eu/about.

https://ec.europa.eu/culture/policies/selected-themes/cultural-heritage
https://ec.europa.eu/culture/policies/selected-themes/cultural-heritage
https://ec.europa.eu/culture/policies/selected-themes/cultural-heritage
https://ec.europa.eu/culture/funding-creative-europe/creative-europe-culture-strand
https://ec.europa.eu/culture/funding-creative-europe/creative-europe-culture-strand
https://ec.europa.eu/culture/funding-creative-europe/creative-europe-culture-strand
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https://ec.europa.eu/culture/cultural-heritage/funding-opportunities-for-cultural-heritage
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https://ec.europa.eu/culture/cultural-heritage
https://www.europeanheritageawards.eu/about
https://www.europeanheritageawards.eu/about
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3.2 Muzejske politike v izbranih evropskih državah

Odgovornost za muzejsko politiko je v večini držav EU v pristojnosti različnih oddelkov 
oziroma uradov in služb ministrstev, pa tudi regionalnih in lokalnih oblasti. Prav tako je 
v nekaterih državah muzejska politika opredeljena samostojno, medtem ko je v drugih 
del celovitejše kulturne politike. Na primer, v Angliji je področje (»samostojne«) mu-
zejske politike domena ministrskega oddelka za digitalizacijo, kulturo, medije in šport 
(angl. Department for Digital, Culture, Media and Sport – DCMS). Tudi na Finskem je to 
področje v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje in kulturo, ki je za naslednje dese-
tletje pripravilo program muzejske politike (angl. Museum Policy Programme 2030). 
Na Nizozemskem, kjer je muzejska politika del celovitejše kulturne politike, so pristoj-
nosti porazdeljene med nacionalno ravnjo (Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in 
znanost, ki vsake štiri leta pripravi memorandum kulturne politike), regionalno (ozi-
roma provincialno) ravnjo (province določajo prioritete kulturne politike z vidika po-
samezne province, pri čemer pripravijo regionalne kulturne profile, ki vsebujejo tako 
analizo SWOT kot tudi predloge kulturnih programov in financiranja) in lokalno ravnjo 
(lokalne skupnosti imajo predvsem vlogo koordinacije različnih programov ter izvrše-
vanja t. i. zakona o kulturni dediščini, ki med drugim pokriva tudi muzejsko dejavnost). 
V nadaljevanju so podrobneje opisani pristopi v nekaterih izbranih evropskih državah 
oziroma njihovih delih (Anglija).

3.2.1 Anglija

V Angliji je pojav javnih muzejev datiran v leto 1683, ko je muzej Ashmolean odprl svo-
ja vrata javnosti. Z odločitvijo parlamenta je bil leta 1759 ustanovljen Britanski muzej 
(British Museum), pri čemer so s sredstvi javne loterije financirali nakup in pripravo 
razstave predmetov sira Hansa Sloana. Leta 1824 je bila v Pall Mallu ustanovljena Na-
rodna galerija (National Gallery) s tedaj le 38 slikami. Leta 1857 je bil odprt muzej So-
uth Kensington, ki ni imel ustanovne zbirke, vendar je bil zadolžen za zbiranje najboljših 
znanstvenih in umetniških del z namenom, da bi kulturno izobrazil industrialce in dru-
go javnost. V bližini je Naravoslovni muzej (Natural History Museum) na ogled ponudil 
svoje zbirke javnosti leta 1881, takrat še kot podružnica Britanskega muzeja (Mendoza, 
2017). Leta 1845 je zakon o muzejih pooblastil lokalne skupnosti za odpiranje lastnih 
muzejev, pri čemer zbirke ostanejo trajno v njihovem skrbništvu. Do leta 1870 je to mož-
nost izkoristilo le malo lokalnih skupnosti, se je pa do leta 1891 – ko je v veljavo stopil nov 
zakon o muzejih (angl. Museums and Gymnasiums Act) – interes lokalnih skupnosti za 
ustanavljanje muzejev in galerij močno povečal in ustanavljanje je postalo nekaj običaj-
nega. Tako je bilo do konca 19. stoletja ustanovljenih približno šest muzejev na leto in 
skupno število muzejev je naraslo s 190 v letu 1880 na 545 v letu 1911 (Mendoza, 2017). 

V začetnem obdobju obstoja muzejev in galerij sta bila njihov glavni namen razvedrilo 
in zabava. Do leta 1900 se je konkurenca na področju razvedrila začela širiti, saj so ki-
nematografi, nakupovanje, potovanja in gledališča ponujali ustrezno alternativo. Se je 
pa približno v tem času uveljavila vloga muzejev v formalnem izobraževanju. Tako so 
številna poročila in zakonski predpisi parlamenta poudarjali vlogo muzejev v šolstvu, 
ministrstvo za šolstvo pa je odločno podprlo zakon iz leta 1913, ki je dal zbirko narodne 
dediščine v pristojnost uradu za delo. Z namenom proučitve in izboljšanja financiranja 
in praks zbiranja nacionalnih muzejev je vlada leta 1927 ustanovila Kraljevo komisijo za 
nacionalne muzeje in galerije (Royal Commission on National Museums and Galleries), 
čemur je sledila ustanovitev Sveta direktorjev nacionalnih muzejev (National Museum 
Directors‘ Council – NMDC) za potrebe ustreznega odziva na priporočila komisije in 
njihovo implementacijo. Pozneje se je obseg proučevanja komisije razširil na celotno 
muzejsko pokrajino, ne zgolj na nacionalne muzeje. Prav tako so muzejsko dejavnost 
začele proučevati in analizirati tudi druge organizacije in institucije: Muzejsko združe-
nje (Museum Association), ki je bilo ustanovljeno leta 1889 z namenom združevati in 
zastopati interese muzejev in njihovih zaposlenih, je leta 1928 izdalo poročilo o regi-
onalnih muzejih – t. i. Miersovo poročilo je vsebovalo analizo 530 muzejev v Angliji, pri 
čemer je poročalo o njihovih pomanjkljivostih pri usposabljanju, standardih in financi-
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ranju. Deset let pozneje je bilo pripravljeno t. i. Markhamovo poročilo, ki je analiziralo 
več kot 800 muzejev in ugotovilo, da je nujna uvedba vladne politike za usmerjanje in 
zagotavljanje nadzora nad to dejavnostjo. Ugotovitve teh poročil so spodbudile ustano-
vitev leta 1931 in usmerjanje delovanja Kraljeve komisije (Royal Commission) kot stalne 
komisije za spodbujanje sodelovanja med nacionalnimi in regionalnimi institucijami, ki 
je opravljala vlogo vladnega svetovalnega telesa za muzeje.

Kot navaja Mendoza v svojem poročilu iz leta 2017 (Mendoza, 2017), je leta 1964 vla-
da za področje kulture (kamor sodijo tudi muzeji) ustanovila ministrstvo za umetnost 
(Ministry for the Arts). Malo pred tem je vlada sprejela zavezo po prevzemu finančne 
odgovornosti tudi do lokalnih muzejev. Sicer pa je leta 1960 Kraljeva komisija izvedla še 
en pregled muzejske dejavnosti z naslovom Raziskava pokrajinskih muzejev in galerij 
ali t. i. Rossejevo poročilo, ki je analiziralo 876 regionalnih muzejev s stalnimi zbirkami in 
podalo priporočila v zvezi s pridobivanjem, izobraževanjem, muzejskimi delavci, financi-
ranjem in muzejskimi zgradbami. Od maja 1963 je vlada financirala službo za razvoj mu-
zejev v vseh angleških regijah. Naslednje leto je Zakon o splošnih knjižnicah in muzejih 
postavil novo podlago lokalnim skupnostim za delovanje in podporo lokalnih muzejev. 
Ministrstvo za umetnost je leta 1965 objavilo belo knjigo z naslovom Politika za umet-
nost – prvi koraki, ki predstavlja mejnik na področju kulture, umetnosti in kreativnih in-
dustrij, saj je opredelila potrebo po skladni politiki financiranja umetnosti. Bela knjiga je 
predvidevala podvojitev sredstev za nakupe nacionalnih muzejev in močno povečanje 
sredstev Sveta za umetnost (Arts Council), vključno z 2,75 milijona funtov za gradnjo 
med letoma 1965 in 1971, kar je sprožilo velik zagon kapitalskih projektov na področju 
kulture – v tem obdobju so po vsej državi nastali novi muzeji, galerije in koncertne dvo-
rane. Na začetku sedemdesetih let se je pristojnost nad muzeji preselila pod oddelek 
za izobraževanje, nacionalni muzeji pa so ostali pod okriljem centralne vlade. Krajev-
ni oziroma lokalni muzeji so ostali v lokalni lasti in oskrbi ter s tem ohranjali povezave 
med skupnostjo in njeno zgodovino. Leta 1973 je bilo po naročilu vlade pripravljeno t. i. 
Wrightovo poročilo z namenom pregleda potreb glavnih lokalnih muzejev in proučitve 
njihovih odnosov z državnimi. To je vodilo do priprave t. i. Drewevega poročila leta 1979, 
ki je med drugim predlagalo identifikacijo regionalnih muzejev odličnosti, ki bodo finan-
cirani s sredstvi centralne vlade.

Krajevni oziroma lokalni muzeji so ostali v lokalni lasti in oskrbi ter s tem ohranjali pove-
zave med skupnostjo in njeno zgodovino. Leta 1973 je bilo po naročilu vlade pripravljeno 
t. i. Wrightovo poročilo z namenom pregleda potreb glavnih lokalnih muzejev in prou-
čitve njihovih odnosov z državnimi. To je vodilo do priprave t. i. Drewevega poročila leta 
1979, ki je med drugim predlagalo identifikacijo regionalnih muzejev odličnosti, ki bodo 
financirani s sredstvi centralne vlade.

V letu 1981 je Komisija za muzeje in galerije (Museum and Galleries Commission) zame-
njala Kraljevo komisijo in po priporočilih Drewevega poročila razširila svoje pristojnosti 
z nacionalnih muzejev tudi na lokalne, spremljala devet območnih muzejskih svetov in 
dodeljevala lokalna sredstva in vire za nakupe. Kar nekaj elementov muzejske krajine, ki 
jo ima Anglija danes, je bilo postavljenih v osemdesetih letih prejšnjega stoletja: na pri-
mer nacionalni muzeji so postali odgovorni za svoje zgradbe in stavbe leta 1988, istega 
leta je v veljavo stopila shema za priznanje muzejev, ki izpolnjujejo določene standar-
de, danes znana kot akreditacijska shema ACE (Arts Council England oziroma Angleški 
svet za umetnost), in podobno. 

Kultura je začela prejemati povečana vladna sredstva leta 1989. Leta 1992 so usta-
novili Oddelek za nacionalno dediščino (Department of National Heritage) z namenom 
združevanja in upravljanja umetnosti, kulture, športa in dediščine. Leta 1997 je bilo ob-
javljeno poročilo Treasures in Trust, ki je poudarilo pomembnost oblikovanja sistema za 
prepoznavanje zbirk izredne kakovosti in pomena – pozneje je to postala t. i. označeval-
na shema (Designation Scheme).

V obdobju 1997–2010 je bila na oblasti laburistična vlada, ki je prinesla oddelek za kul-
turo, medije in šport (Department for Culture, Media and Sport – DCMS), nove sisteme 
upravljanja uspešnosti nacionalnih muzejev – med drugim t. i. neodvisne (poslovne) 
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organe (Arm‘s Length Bodies – ALB) – ter poudarek na instrumentalizmu (uporaba 
umetnosti in kulture za doseganje drugih političnih ciljev, kot sta zdravje in izobraže-
vanje). Ta vlada je svoje usmeritve predstavila leta 1998 v poročilu novega državne-
ga sekretarja: znatno povečanje sredstev DCMS v naslednjih treh letih (290 milijonov 
funtov), nove izvajalske institucije in usmeritev na samo Anglijo. Leta 2000 je bila Ko-
misija za muzeje in galerije združena s Komisijo za knjižnice in informacije (Libraries 
and Information Commission). Svet za muzeje, knjižnice in arhive (Museums, Libraries 
and Archives Council – MLA, od leta 2004) je bil ustanovljen z namenom podpore sek-
torju skupaj z novimi regionalnimi organi, kar bi omogočalo osredinjenost na strateška 
vprašanja in nadomestitev območnih muzejskih svetov. Poročilo Centri za družbene 
spremembe: muzeji, knjižnice in arhivi za vse, objavljeno leta 2000, je poudarilo pomen 
muzejev v smislu pozitivnih družbenih sprememb. Ta usmeritev je vodila v eno večjih 
sprememb v muzejski dejavnosti: vlada se je namreč zavezala k brezplačnemu dosto-
pu do stalnih zbirk nacionalnih muzejev in od leta 2001 je bilo mogoče vstopiti v vse 
angleške nacionalne muzeje brezplačno. Leta 2005 je bila izvedena raziskava Taking 
Part z namenom ugotavljanja, koga uspe muzejem ter drugim umetniškim in kulturnim 
institucijam pritegniti. Da pa bi ugotovili, kako usmerjati razvoj regionalnih muzejev, so 
ustanovili delovno skupino, ki je proučila ta del muzejskega sektorja in leta 2001 izdala 
poročilo, naslovljeno Renesansa v regijah. V poročilu je delovna skupina podala podrob-
na priporočila, predvsem vezana na tri identificirane bistvene težave: razdrobljenost, 
pomanjkanje vodenja in pomanjkanje zmogljivosti. Glavna ideja priporočil se je nana-
šala na jasen okvir za »nenacionalne« muzeje, ki bi bil vezan na regionalna vozlišča, ta 
pa bi s financiranjem centralne vlade vodila razvoj muzejev na svojem območju. MLA je 
prevzela odgovornost za izvedbo teh priporočil, vendar – kot se je pokazalo v Selwoodo-
vem poročilu iz leta 2009 – pri tem ni bila najuspešnejša: glavne pomanjkljivosti so bile 
pomanjkanje strateškega fokusa, pa tudi financiranja. Z novo strategijo, opredeljeno v 
Selwoodovem poročilu, so zato nadomestili devet obstoječih regionalnih vozlišč z 22 
partnerstvi, financiranimi na podlagi dosežkov.

Nova koalicijska vlada je leta 2010 ukinila delovanje MLA, njene funkcije pa prenesla na 
Angleški svet za umetnost (Arts Council England – ACE). ACE je pripravil desetletni okvir 
z naslovom Vsakomur dostopna visoka umetnost, ki pa po oceni številnih predstavnikov 
stroke ni predstavljal ustreznih strateških usmeritev za muzeje in knjižnice. Leta 2011 
je ACE pripravil njegovo posodobitev, leta 2013 pa izdelal strategijo za obdobje 2010–
2020 z naslovom Visoka umetnost in kultura za vsakogar, pri čemer so bili muzeji v celoti 
vključeni v pet ciljev ACE, vendar pa je financiranje muzejev kljub drugačnim ciljem osta-
lo omejeno. Leta 2016 je ACE napovedal zadnji korak k integraciji financiranja muzejev, 
pri čemer so bili muzeji povabljeni k prijavi na nacionalni razpis financiranja za obdobje 
2018–2022. V zvezi s preteklimi izkušnjami pri usmerjanju razvoja muzejev je pomemben 
tudi dokument za razpravo Razumevanje prihodnosti: muzeji in življenje 21. stoletja, ki ga 
je kot soavtorica pripravila nekdanja državna sekretarka. Dokument je namreč opredelil 
izzive in priložnosti za muzeje, vključno z odnosom med zbirkami in občinstvom, vlogo 
učenja, pomen kariere in vodenja, partnerstva ter načine, kako izmeriti uspeh. Temu je 
leta 2006 sledila desetletna strategija, poimenovana Razumevanje prihodnosti: predno-
stne naloge za angleške muzeje, ki jo je pripravilo ministrstvo za kulturo. Strategija je ime-
la pet prednostnih nalog: vključitev muzejev v šole, raziskovanje identitete znotraj svojih 
skupnosti, bolj dinamična uporaba zbirk in zbiranje »sedanjosti«, spodbujanje usposo-
bljenosti in kompetentnosti muzejskih delavcev ter izboljšanje sodelovanja med muzeji 
in tudi z drugimi organizacijami/institucijami. V letu 2017 je bilo na pobudo ministra za 
kulturo pripravljeno novo, t. i. Mendozovo poročilo o stanju in prihodnjih usmeritvah mu-
zejev v Angliji. Poročilo je nastalo kot odziv na priporočilo bele knjige o kulturi, ki v Angliji 
predstavlja prvo krovno strategijo za umetnost in kulturo v 50 letih.

Kakšne so torej glavne ugotovitve in priporočila Mendozovega poročila? V poročilu 
je opisan muzejski sektor v Angliji ter podrobneje opredeljeno, kako vlada nanj vpli-
va, ga financira in usmerja. Neodvisna skupina, ki je poročilo pripravila, je tudi opre-
delila prednostne naloge in takšne rešitve sodobnih izzivov, h katerim stremijo tako 
vlada kot tudi muzeji. Pri tem je predlagala vrsto priporočil, ki bodo omogočala bolj 
strateški pristop izkoriščanja sredstev, ki jih muzejem namenjajo vlada in njene in-
stitucije. Država namreč financira muzeje na številne načine, pri čemer je poročilo 
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prvič v zgodovini celovito identificiralo večino virov in njihovo vrednost; gre namreč 
za kompleksen sistem, saj so muzeji financirani iz 16 različnih virov, od katerih so naj-
pomembnejši: a) neposredno financiranje nacionalnih muzejev s strani DCMS; b) fi-
nanciranje s strani ACE; c) financiranje s strani Oddelka za skupnosti in lokalno oblast 
(Department of Communities and Local Government – DCLG) lokalnim skupnostim, 
ki financirajo muzeje; e) financiranje s strani ministrstva za izobraževanje s sredstvi 
Sveta za financiranje visokega šolstva za Anglijo (Higher Education Funding Council 
for England – HEFCE) in univerz; f) financiranje s sredstvi ministrstva za obrambo 
(MO), specifično za vojaške muzeje; g) financiranje z davčnimi olajšavami davčnega in 
carinskega urada njenega veličanstva (Her Majesty‘s Revenue and Customs – HMRC) 
in z nepovratnimi sredstvi zakladnice njenega veličanstva (Her Majesty‘s Treasury – 
HMT). DCMS je odgovoren tudi za Loterijski sklad za dediščino (Heritage Lottery Fund 
– HLF), s katerim delovanje muzejev financira nacionalna loterija, in Historic England 
(HE), ki predstavlja svetovalca vladi z vidika dediščine. V poročilu ocenjena skupna 
vrednost sredstev za financiranje muzejske dejavnosti znaša 839 milijonov funtov v 
2016/2017, pri čemer je bilo ugotovljeno, da se znesek nominalno praktično ni spre-
minjal od 2007/2008, se je pa realno zmanjšal za 13 %.

Kot ugotavlja poročilo, je bilo v letu 2017 v Angliji več kot 2.600 muzejev, od tega jih 
je bilo 1.312 akreditiranih po standardih ACE, ki predpisujejo njihovo delovanje, skrb za 
zbirke in predstavljanje javnosti. Od teh je bilo:

• 639 neodvisnih muzejev (njihovi lastniki so registrirane dobrodelne organizacije in 
druge neodvisne organizacije ali skladi);

• 363 muzejev lokalnih skupnosti (njihovi lastniki in upravljavci so mesta, župnije, 
okrožja, sveti lokalnih skupnosti in drugi njihovi organi);

• 125 muzejev Nacionalnega sklada (National Trust);

• 56 univerzitetnih muzejev;

• 59 vojaških muzejev (pogosto so njihovi lastniki in upravljavci oborožene sile), 
vključno s tremi nacionalnimi, ki jih financira ministrstvo za obrambo;

• 34 muzejev organizacije English Heritage (ki so postavljeni na zgodovinskih krajih);

• 13 nacionalnih muzejev, financiranih od DCMS, in Britanska knjižnica (British 
Library) in dva nenacionalna muzeja. Stalne zbirke teh muzejev si je mogoče 
ogledati brezplačno. Čeprav je ta skupina muzejev po številu majhna, pa vsebuje 
nekatere največje, najpomembnejše muzeje v državi, saj je od skupno 71 milijonov 
obiskov v letu 2015 v vseh angleških muzejih na to skupino odpadlo 48 milijonov.

Muzejski sektor v Angliji je v letu 2017 zaposloval okoli 33.000 oseb, Muzejsko zdru-
ženje ocenjuje, da je bilo poleg teh angažiranih še 93.000–95.000 prostovoljcev. Tako 
kot povsod drugod po svetu tudi angleški muzeji pokrivajo stroške svojega delovanja z 
različnimi viri, od javnih virov do sredstev, pridobljenih s tržnimi dejavnostmi. Tako so v 
letu 2015 skupaj ustvarili 2,45 milijarde funtov prihodkov, skupaj s prihodki od dejavno-
sti, zbiranjem sredstev, donacijami, darili in nepovratnimi sredstvi.

V naslednji tabeli je ponazorjeno, kakšni sta pestrost javnih finančnih virov za delovanje 
muzejske dejavnosti v Angliji in njihova dinamika. V tabeli niso zajeti podatki o znižanju 
poslovnega davka (ocenjeni na 23 milijonov funtov letno), darila (angl. gift aid), evrop-
ska sredstva (strukturni skladi, Creative Europe, Obzorje 2020 in drugi programi – oce-
njena na milijon funtov za regionalne muzeje in tri milijone funtov za nacionalne na leto), 
oprostitve plačila komercialnih zavarovanj (ocenjene na 15 milijonov funtov letno) in 
nepovratna sredstva zakladnice njenega veličanstva nekaterim posameznim muzejem. 
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Tabela 1: Javni viri financiranja delovanja angleških muzejev, 2007–2017 (v mio £)
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2007/08 348 62 23 263 10 10 66 1 – 40 6 829

2008/09 377 62 24 275 10 12 53 2 – 50 3 868

2009/10 370 30 24 286 10 2 51 2 – 40 4 819

2010/11 361 62 24 285 11 3 31 1 – 45 4 827

2011/12 346 55 24 255 10 7 80 1 – 55 11 844

2012/13 340 52 26 244 10 2 127 1 – 60 17 879

2013/14 305 29 27 254 10 3 110 1 24 65 10 838

2014/15 298 42 30 241 10 4 147 2 – 60 14 848

2015/16 304 36 26 221 11 1 153 1 13 70 17 853

2016/17 345 40 26 211 11 3 94 1 20 75 13 839

 
Vir: Mendoza, 2017.

Nominalno so bili letni zneski javnega financiranja v desetletnem obdobju 2007–2017 
precej konstantni, upoštevaje inflacijske stopnje pa se je v tem obdobju realni znesek 
znižal za 13 % – preračunano na bazno leto 2007 je vrednost javnih virov financiranja 
padla z 829 milijonov funtov v 2007/2008 na 720 milijonov funtov v 2016/2017.
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Slika 3: Nominalne in realne vrednosti javnih virov financiranja 
angleških muzejev, 2007–2017 (v mio £)
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Vir: Mendoza, 2017.

V obravnavanem obdobju se je spremenila tudi struktura virov financiranja: v celotnem 
obdobju pri financiranju muzejev so sicer največ prispevale centralna vlada in lokalne 
skupnosti – DCMS, Ministrstvo za obrambo in lokalne oblasti so namreč vsako leto 
prispevali več kot dve tretjini sredstev –, se je pa njihov delež zmanjšal s 76 % v letu 
2007 na 69 % v letu 2017; ta upad je bil kompenziran s financiranjem Loterijskega 
sklada za dediščino ter iz davčnih mehanizmov. Pomemben financer je tudi ACE, ki 
predstavlja glavno agencijo z vidika financiranja nenacionalnih muzejev. Pri tem nudi 
podporo za delovanje nekaterih izstopajočih oziroma izjemnih »glavnih partnerskih 
muzejev« (angl. major partner museums), sredstva za razvoj muzejske mreže in strate-
ška sredstva za podporo razvoja muzejev. Prav tako predstavlja pomemben člen finan-
ciranja Loterijski sklad za dediščino, ki primarno služi kot vir za kapitalske aktivnosti, 
kot sta gradnja in obnova muzejskih stavb in objektov, je pa med drugim namenjen tudi 
strateškim investicijam, kot so programi za odpornost, digitalizacijo, razvoj in odkup 
muzejskih zbirk in podobno.

V prihodnjih letih se bo financiranje angleških muzejev zelo verjetno še naprej spremi-
njalo. Veča se namreč pritisk na sredstva nacionalne loterije, kar se bo verjetno odra-
žalo tudi pri nepovratnih sredstvih HLF, ki so že tako ali tako predmet hude konkurence. 
Prav tako se veča pritisk na finance centralne vlade in lokalnih skupnosti. Bolj pozitivno 
je, da so muzeji že imeli koristi od njihove vključitve v ACE-jev nacionalni portfelj (angl. 
ACE National Portfolio, kamor so vključene tudi druge dejavnosti umetnosti in kulture). 
S tem so postali upravičeni do prijave na razpis za nepovratna sredstva za umetnost 
in kulturo (angl. ACE‘s Grants for the Arts and Culture), ki znašajo več kot 200 mili-
jonov funtov na leto in podpirajo široko paleto dejavnosti. Prav tako postajajo čedalje 
pomembnejše davčne olajšave za muzeje in galerije za stalne in gostujoče razstave. 
Šestnajst različnih virov javnega financiranja sicer predstavlja precej kompleksen sis-
tem, ki bi morda lahko bil preprostejši, če bi sistem postavili na novo, vendar pa lahko 
tudi tvorno sodelovanje obstoječih akterjev financiranja in odločanja zagotavlja ustre-
zen pristop k izpolnjevanju naslednjih strateških prioritet oziroma usmeritev za priho-
dnost, ki uokvirjajo muzejsko politiko v Angliji:

I. Prilagoditev sedanjemu okolju financiranja: v Angliji so številni muzeji odvisni od jav-
nega financiranja. Ocenjuje se, da se bo trend zmanjševanja javnih virov nadaljeval 
tako na nacionalni kot na lokalni ravni, kar pomeni, da se muzejski sektor sooča s 
finančno zahtevnimi časi. Muzeji se bodo morali temu prilagoditi s spremenjenimi 
poslovnimi modeli, ki bodo povečali in diverzificirali lastne prihodkovne vire, obenem 
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pa bodo morali javni financerji poskrbeti za poenostavitev načina svoje podpore.  

II. Naraščanje števila in povečanje raznovrstnosti občinstva: namen muzejev mora 
omogočati dostop in vključevanje vseh ljudi in skupnosti. V Angliji je sicer opazen 
trend naraščanja deleža prebivalcev, ki obiskujejo muzeje, vendar je v nekaterih 
skupinah, kot so  zelo mladi, zelo stari, etnične manjšine, invalidi in osebe nizkega 
socioekonomskega položaja, delež tistih, ki obiskujejo muzeje, zelo majhen. Muzeji 
morajo z različnimi vzvodi (na primer s sodobnimi tehnikami zbiranja in analize po-
datkov obiskovalcev, izbiro ustreznih komunikacijskih kanalov za obveščanje javno-
sti, prilagajanjem razstavnih programov z namenom povečati privlačnost razstav, 
vključevanjem javnosti v pripravo razstav in podobnim) poskrbeti, da bodo privabili 
tudi te skupine in povečali število obiskovalcev.

III. Dinamična skrb za zbirke in njihovo upravljanje: gre za temeljno nalogo muzejev, 
in sicer zaščititi in skrbeti za zbirke, ki jih hranijo, ter jih narediti dostopne javno-
sti, ne le fizično, ampak tudi vsebinsko. Pri tem se spoprijemajo z različnimi izzivi, 
kot so pomanjkljivo vzdrževanje stavb in prostorske stiske pri skladiščenju muzej-
skih predmetov, preobremenjenost muzejskih delavcev, usklajevanje med dvema 
nasprotnima ciljema – na eni strani povečevanje števila razstavnih predmetov, na 
drugi pa njihova racionalizacija. Upoštevati je treba rešitve dobrih praks, pri katerih 
je izmenjava znanj, izkušenj, muzejskih delavcev in infrastrukture pripomogla k re-
ševanju tovrstnih težav. Treba je torej izoblikovati strateški okvir za sodelovanje med 
nacionalnimi muzeji in drugimi, kar bo ugodno vplivalo na celotno muzejsko panogo.

IV. Prispevek k oblikovanju lokalnega okolja in podpora lokalnim prioritetam: muzeji igra-
jo pomembno vlogo v svojih okoljih, saj jih sooblikujejo in obenem podpirajo lokalne 
prioritete. Predstavljajo prostor učenja, prostor razprav in dialoga, prostor, odprt za 
vse, prostor dobrega počutja, prostor povezovanja lokalnega prebivalstva. Spodbu-
jajo naložbe v kulturo za doseganje prioritet, kot sta zdravje in dobro počutje. Ob tem 
prispevajo k lokalnemu gospodarstvu, blaginji in izobraževanju njenih prebivalcev ter 
privabljajo turiste in podjetja na območje. Za identifikacijo pomena muzejev je treba, 
kjer se le da, uvesti merjenje njihovega ekonomskega in družbenega vpliva.

V. Zagotavljanje izobraževanja s področja kulture: muzeji predstavljajo prostor za 
učenje – tako otrok kot odraslih. Pri tem lahko podpirajo pedagogiko, nadgrajujejo 
teorijo in prakso formalnega učenja, izboljšujejo učne načrte ter vključujejo otroke 
v razvoj muzejskih programov.

VI. Razvoj vodstvenih kadrov z ustreznimi kompetencami (skupaj z naslednjo prioriteto). 

VII. Povečanje raznovrstnosti delovne sile: ta naloga predstavlja dolgoletno skrb mu-
zejskega sektorja. Če se bodo muzeji namreč želeli prilagoditi zmanjšanju javnega 
financiranja in spodbuditi obisk raznovrstnejših skupin, bodo potrebne dodatne ve-
ščine in kompetence tako vodilnih kot tudi drugih kadrov. Večji poudarek bo treba 
posvetiti fleksibilnosti in sodelovanju, poslovnim in trženjskim znanjem ter digital-
nim veščinam. Prostovoljci so še vedno pomembnega pomena za delovanje muze-
jev, treba pa je razširiti kanale za vključevanje širšega kroga ljudi. 

VIII. Digitalne zmogljivosti in inovacije: na tem področju se pojavlja potreba po boljšem 
razumevanju širokega potenciala uporabe digitalnih rešitev v muzejih. Primeri za-
jemajo prikazovanje in interpretacijo, digitalizacijo zbirk, komunikacijo, podatkovne 
baze – in potrebo po strateškem pristopu k izrabi orodij in tehnologij v vsak vidik 
dela muzejev.

IX. Mednarodno delovanje: ta usmeritev je med drugim povezana z izstopom Velike 
Britanije iz EU, saj postavlja nove izzive na področjih mobilnosti kadrovskih virov, 
finančnih tokov, predmetov, obiskovalcev in finančnih virov. Hkrati za muzeje pred-
stavlja priložnost za osvežitev in razvoj novih mednarodnih (globalnih) partnerstev 
ter vključevanje manjših muzejev.

Mendozovo poročilo je predlagalo šest poglavitnih priporočil za politiko, in sicer:
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A. Skupen pristop vlade in njenih neodvisnih organov (ALB), s čimer bodo kar naju-
činkoviteje izkoriščena omejena javna sredstva. 

• Sodelovanje DCMS, ACE in HLF kot glavnih javnih financerjev muzejske dejavnosti 
je nujno: DCMS zagotavlja celovit nadzor, ACE igra strateško vodilno vlogo z vidika 
razvoja sektorja, HLF pa nudi podporo s financiranjem. Nacionalni muzeji kot glavne 
institucije v sektorju nudijo strokovno znanje in drugo strokovno podporo.

• DCMS v sodelovanju z ACE in HLF pripravi muzejski akcijski načrt (angl. museum 
action plan) za izvedbo strateških prioritet, v katerem bo opredeljeno, na kakšen 
način bodo uresničene prioritete, kako bo usklajeno financiranje iz različnih virov 
ter kakšna bo podpora v naslednjih letih.  

• V sodelovanju s svojimi neodvisnimi organi (ALB) bo DCMS z zbranimi podatki razvil 
strateški okvir za usmerjanje svojih aktivnosti in financiranja.

B. Jasnejša muzejska vloga DCMS: 

• DCMS je odgovoren za nacionalno politiko in programe podpore muzejem v Angliji, 
za nadzor nad ACE, HLF in nacionalnimi muzeji ter za spodbujanje vloge muzejev pri 
upoštevanju širših prioritet vlade. 

• DCMS bo tudi v prihodnje spodbujal in bo odgovoren za izpeljavo priporočil, ki izha-
jajo iz poročila, pri tem pa bo zagotavljal tesnejše sodelovanje med vsemi pristoj-
nimi institucijami z bolj strateškim pristopom pri financiranju, politiki in programih, 
na primer možnosti financiranja z naložbami z družbenim učinkom, izboljšanje 
digitalnih zmogljivosti s projektom Digital Culture, vključitev dejavnosti muzejev v 
prihodnje turistične akcijske plane, obravnava medsektorskih tematik, kot je razno-
vrstnost, in podobno. 

• DCMS bo skupaj z ACE in HLF sodeloval pri razvoju orodij oziroma primernih metod 
za kvantificiranje (merjenje) vpliva muzejske dejavnosti. 

• DCMS bo sodeloval z oddelkom za lokalne skupnosti in samoupravo (angl. De-
partment for Communities and Local Government – DCLG) glede večje svobode 
finančnega upravljanja, razvoja blagovne znamke in digitalizacije muzejev v pristoj-
nosti lokalnih oblasti. 

• DCMS bo sodeloval tudi z ministrstvom za zunanje zadeve in drugimi institucija-
mi za spodbujanje mednarodnih gospodarskih odnosov pri promociji muzejev in 
njihovega mednarodnega vpliva. Obenem bo sodeloval z ACE in širšim muzejskim 
sektorjem pri proučevanju učinka izstopa Velike Britanije iz EU.

C. Odgovornost nacionalnih muzejev:

• Nacionalni muzeji se zavezujejo, da bodo še naprej zagotavljali dostop do svo-
jih zbirk, da bodo delili svoje strokovno znanje z nenacionalnimi muzeji (na tem 
področju je kar nekaj dobrih praks, kot so programi za izmenjavo veščin, mreže 
specialistov na posameznih področjih, partnerske galerije, specialna posojila) in 
da bodo razširili informacije o svojem delu. S podporo Sveta direktorjev nacional-
nih muzejev (angl. National Museums Directors‘ Council – NMDC) bodo sodelovali 
z DCMS, ACE in HLF pri oblikovanju novega partnerskega okvirja z bolj strateškim 
pristopom z uporabo ocene potreb. Vsebine bodo vezane na področja, kot so 
upravljanje zbirk, izobraževanje, odnosi z javnostjo, digitalizacija, mednarodni 
aspekti, trženje. 

D. Bolj razvojna vloga ACE: ACE predstavlja javno agencijo, odgovorno za razvoj mu-
zejev, knjižnic in umetnosti. Okrepiti mora svojo vlogo pri razvoju muzejske dejav-
nosti, in sicer:

• Tesnejše sodelovanje s skupnostjo lokalnih samouprav (angl. Local Government 
Association) z namenom podpore lokalnim skupnostim pri njihovem delu z muze-
ji. To vključuje tudi pripravo in distribucijo priročnika dobrih praks o upravljanju in 
financiranju muzejev.

• Razvoj jasnega okvirja za identificiranje in obravnavo tveganj oziroma groženj v 
zvezi z muzeji in njihovimi zbirkami, skupaj z drugimi sektorskimi organi, kot sta HLF 
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(kapitalsko financiranje) in Historic England (skrb za zgodovinske objekte).

• Zbiranje in razširjanje pomembnih podatkov o sektorju in njegovem stanju (podatki 
o obiskovalcih, prihodki, indikatorji odpornosti, stroški) z namenom informiranja 
organov odločanja in financerjev ter omogočanja primerjave med muzeji.

• Priprava doslednejšega programa razvoja muzejev z vključitvijo njegove evalvacije 
in širjenjem dobrih praks.

• Nadaljnjo podporo muzejem za razvoj dolgoročnih načrtov, osredinjenih na traj-
nost, rast, participacijo in izpolnjevanje poslanstva.

• Nadzor in spremljanje programa muzejske akreditacije z namenom zagotovitve 
njegove učinkovitosti in kakovosti.

• Spodbujanje sodelovanja in partnerstva med muzeji in drugimi kulturnimi ustano-
vami/akterji na lokalni ravni.

E. Učinkovitejša izraba financiranja HLF: HLF in ACE bosta sodelovala pri izmenjavi 
informacij ter predstavila svoje storitve muzejem, da bo bolj jasno, kdo je za kaj od-
govoren. Obenem bosta uskladila svoje financiranje tako, da bo dosežen optima-
len učinek. HLF bo prevzel vlogo glavnega organa, odgovornega za razvoj muze-
jev. Prav tako bo usmeril svoja sredstva v kapitalske projekte (gradnje, obnove …)  
s pomembnim učinkom ter finančno podpiral muzeje na bolj strateški način:

• Financiranje projektov, ki prispevajo k izboljšanju javne ponudbe; sem sodijo tudi 
projekti razvoja »zalednih sistemov«, kot so izboljšanje upravljanja zbirk in njihovo 
hranjenje, izboljšanje digitalne infrastrukture in digitalizacija zbirk. 

• Večji pomen financiranja tistih kapitalskih projektov, ki izboljšujejo dolgoročno fi-
nančno vzdržnost muzejev, pri čemer je z uporabo vrednotenja identificirano, kateri 
elementi posameznega projekta vplivajo na vzdržnost in finančni uspeh.

• Prednostno financiranje že obstoječih muzejev in objektov.

• Aktivno spodbujanje skupnih projektov muzejev vseh vrst, zlasti za financiranje 
skupne infrastrukture in partnerstev, ki izboljšujejo javno ponudbo in finančno 
odpornost muzejev.

F. Večji pomen institucije Historic England (HE): HE je odgovorna za angleško zgo-
dovinsko okolje, kar predstavlja skrb za 34 muzejev. Pri tem bo v prihodnosti bolj 
tesno sodelovala z ACE in HLF pri proučitvi stanja vzdrževanja in ohranjanja teh 
muzejev ter izbiri najustreznejšega načina podpore. 

Z namenom operacionalizacije priporočenih ukrepov je strokovna skupina za DCMS 
leta 2018 pripravila tudi akcijski načrt izvedbe strateških prioritet, v katerem so podrob-
neje opredeljene naloge posameznih akterjev in načini oziroma viri merjenja njihovih 
učinkov (Mendoza, 2018).

3.2.2 Finska

Na Finskem je za kulturno politiko pristojno ministrstvo za izobraževanje in kultu-
ro. Muzejska politika se izvaja v okviru kulturne politike in je del nje. Ministrstvo s fi-
nanciranjem in upravljanjem uspešnosti (angl. performance management) muze-
jev zagotavlja delovanje muzejskega sektorja na dolgi rok. Država skupaj z lokalnimi 
skupnostmi zagotavlja skoraj 80 % sredstev za pokrivanje stroškov muzejev (v letu 
2020 je država financirala 43,4 % stroškov delovanja, lokalne skupnosti pa 34,6 %)7. 

 Preostanek sredstev si zagotavljajo muzeji sami z opravljanjem svoje dejavnosti in dru-
gimi viri. Poleg zakonsko določenih državnih neposrednih sredstev ministrstvo muze-
jem dodeljuje tudi t. i. »diskrecijske državne subvencije«, ki se dodelijo v obliki splošne 
pomoči za delovanje in v obliki posebne pomoči za projekte. Sektorsko pomoč zago-
tavljata tako ministrstvo za izobraževanje in kulturo kot Finska agencija za dediščino.8

Finska ima sicer 150 »profesionalnih« muzejev, ki so razpršeni na več kot 300 lokaci-
jah. Poleg tega ima država skoraj tisoč lokalnih muzejev, katerih upravljanje večinoma 

7 
Statistics card 7/2020: 
Finnish museums 2020: 
Facts and Figures, The Finni-
sh Heritage Agency 2021 
(https://www.museotilasto.
fi/tiedostot/museovirasto/
files/Tilastokortti7_2021.pdf).
8 
https://okm.fi/en/museums-
-and-cultural-heritage.

https://www.museotilasto.fi/tiedostot/museovirasto/files/Tilastokortti7_2021.pdf
https://www.museotilasto.fi/tiedostot/museovirasto/files/Tilastokortti7_2021.pdf
https://www.museotilasto.fi/tiedostot/museovirasto/files/Tilastokortti7_2021.pdf
https://okm.fi/en/museums-and-cultural-heritage
https://okm.fi/en/museums-and-cultural-heritage
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sloni na prostovoljstvu. Ima tri nacionalne muzeje, to so Narodni muzej Finske, Finska 
narodna galerija in Finski naravoslovni muzej. Naloga 22 regionalnih muzejev in 16 naci-
onalnih specializiranih muzejev, ki jih je določilo ministrstvo za izobraževanje in kulturo, 
je usmerjati in spodbujati muzejsko delovanje v posameznih regijah. Nacionalni speci-
alizirani muzeji usklajujejo dejavnosti hranjenja dediščine ter raziskovalne in razstavne 
dejavnosti na svojem področju specializacije. Poleg tega je ministrstvo za obrambo Vo-
jaški muzej razglasilo za nacionalni specializirani muzej vojaške zgodovine.

Za pokrivanje področja muzejev in kulturne dediščine je odgovoren oddelek za kulturo 
in umetnostno politiko v okviru ministrstva za izobraževanje in kulturo. Izjema je delo-
vanje univerzitetnega muzeja, ki sodi v sistem upravljanja in financiranja univerze, ki ga 
nadzoruje oddelek za visokošolsko in znanstveno politiko.

Finska agencija za dediščino, ki deluje v okviru ministrstva za izobraževanje in kulturo, 
je odgovorna za razvoj muzejskega sektorja in deluje kot administrativna služba za za-
deve, povezane s kulturno dediščino in kulturnim okoljem. Skupaj z drugimi reprezenta-
tivnimi javnimi organi in muzejskim sektorjem je odgovorna za varovanje okolja s kultur-
nozgodovinsko vrednostjo, arheološko kulturno dediščino in arhitekturno dediščino ter 
drugih kulturnih dobrin. Prav tako zbira in predstavlja kulturnozgodovinsko nacionalno 
zbirko, proučuje snovno kulturno dediščino ter podpira in razvija muzejsko področje na 
nacionalni ravni. V okviru agencije je enota za razvoj muzejskega sektorja odgovorna 
za splošni razvoj finskega muzejskega sektorja, spremljanje in vrednotenje delovanja 
muzejev v skladu z Zakonom in odlokom o muzejih, pogodbeno upravljanje delovanja 
regionalnih in specializiranih muzejev, distribucijo državnega financiranja in pripravlja-
nje muzejske statistike. Finska agencija za dediščino deluje kot partner in nudi podporo 
muzejem pri zadevah, povezanih z ohranjanjem in posredovanjem kulturne dediščine. 
Pod okriljem agencije deluje tudi Narodni muzej Finske9.

V povezavi z usmeritvami muzejske politike je ministrstvo za izobraževanje in kulturo 
leta 2018 pripravilo Program muzejske politike do leta 2030 (Matilla, 2018), ki opredelju-
je glavne dejavnike uspeha muzejskega sektorja do leta 2030. V programu postavljena 
vizija je, da bo Finska do leta 2030 imela najsodobnejše muzeje in najbolj navdušene 
obiskovalce v Evropi. Za doseganje zastavljene vizije in opredeljenih dejavnikov uspeha 
je bistvenih šest razvojnih aktivnosti, ki se osredinjajo na preoblikovanje splošnih ciljev 
delovanja muzejev ter vzpostavitev okvirja za razvoj kompetenc, operativnih pristopov, 
struktur in financiranja. Upravljanje zbirk in digitalizacija sta se že uveljavili kot razvojni 
aktivnosti sami po sebi. Vsaka od razvojnih aktivnosti je sestavljena iz želenega konč-
nega stanja za leto 2030, opisa težišča razvoja in ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Ukrepi 
zajemajo tudi predloge o nosilcih odgovornosti za izvajanje in sodelovanje. V programu 
muzejske politike je posebej poudarjen Zakon o muzejih, pri čemer so opredeljene pot-
rebe po njegovi reformi.

V finskem programu muzejske politike imajo muzeji pomembno vlogo, saj zagotavljajo 
izkušnje in informacije ter ustvarjajo možnosti za ustvarjalnost, izobraževanje, krepitev 
identitete in razumevanje sprememb. Njihov pomen se kaže tudi pri ustvarjanju kultur-
no, socialno in ekološko trajnostne družbe ter pri spodbujanju blaginje. Program obrav-
nava muzejsko dejavnost kot kulturno storitev, ki pokriva celotno državo, njena vloga 
pri razvoju privlačnosti in vitalnosti regij pa je bistvena. Program predlaga reformo od-
govornosti, struktur in financiranja, pri čemer bi sedanji sistem nacionalnih muzejev, 
nacionalnih specializiranih ter regionalnih muzejev nadomestili nacionalni muzeji ter 
nacionalni in regionalni muzeji, pristojni za posamezna območja ali področja. Izvajanje 
predlogov programa muzejske politike bo zahtevalo sodelovanje in razpravo med raz-
ličnimi akterji in med vsemi relevantnimi stranmi. Program bo koristil tudi lokalnemu in 
regionalnemu razvoju ter načrtovanju.

9 
https://okm.fi/en/museums-
-and-cultural-heritage.
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Slika 4: Koncept finskega programa muzejske politike 2030
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Vir: Povzeto po Matilla, 2018.

V nadaljevanju so podrobneje analizirani dejavniki uspeha, opredelitev želenega stanja 
do leta 2030 ter razvojne prioritete in predvideni ukrepi, ki si jih je zastavila Finska v 
programu politike.

Sodelovanje in partnerstvo

Želeno stanje do leta 2030: muzeji so aktivni, vidni deležniki v družbi. Prevzemajo po-
budo in sodelujejo v dialogu kot forumi za drzno, odprto interakcijo. Muzejske razstave 
so aktualne in zanimive za mednarodne obiskovalce. Muzeji tesneje sodelujejo z ljudmi 
in skupnostmi. Muzejsko gradivo, informacije in strokovno znanje v muzejih so javno 
dostopni in pomagajo pri ustvarjanju novih idej in povečanju razumevanja. Muzeji s svo-
jimi odločitvami, dejavnostmi in sodelovanjem s partnerji spodbujajo trajnostni razvoj 
in raznovrstnost družbe ter krepijo enakost in demokracijo. Delo muzejev je namenjeno 
povečanju družbene in ekonomske blaginje.

Področja razvojnih prioritet: sodelovanje, soudeležba ljudi in skupnosti, razstave z 
družbenim učinkom, spodbudno okolje za učenje, prostovoljstvo.

Ukrepi: 

1. Muzeji bodo poudarjali družbeno pomembne aktualne teme. Pri tem bodo igrali po-
membno vlogo pri gradnji razumevanja med ljudmi (muzeji).

2. Iskanje novih načinov sodelovanja in vključevanja muzejev (muzeji, Finska agencija 
za dediščino).

3. Vključenost muzejev v projekte sodelovanja, partnerstev in mrežnih dejavnosti (mu-
zeji, Finsko muzejsko združenje, Finska agencija za dediščino).

4. Muzeji bodo bolje razumeli svoje stranke (obiskovalce) in skupnosti, pri čemer bodo 
to znanje uporabili pri pozicioniranju na trgu in ponudbi svojih storitev (muzeji, Finsko 
muzejsko združenje, izvajalci izobraževanja).

5. Muzeji si bodo prizadevali za povečanje družbene enakosti, pri čemer bodo omogo-
čali koriščenje svojih storitev vsem segmentom prebivalstva (muzeji).
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6. Z delovanjem muzejev se bo krepilo izobraževanje o umetnosti, kulturni dediščini 
in okolju. Muzeji se bodo razvili v takšna učna okolja, ki bodo podpirala širok nabor 
kompetenc in vseživljenjsko učenje (muzeji).

7. Muzeji bodo razvijali in širili najboljše prakse prostovoljstva (muzeji, Finska agencija 
za dediščino).

8. Muzeji bodo pripravljali zanimive, domiselne razstave, ki so povezane z njihovimi dru-
gimi dejavnostmi in vsebinami. Razstave bodo na inovativen način uporabile novo 
pridobljene kompetence (muzeji).

9. Muzeji bodo ustvarili najboljše prakse za razvoj sistema plačil umetnikom, ki sodelu-
jejo pri pripravi razstav (ministrstvo za izobraževanje in kulturo, muzeji).

Kompetentno, učeče okolje

Želeno stanje do leta 2030: delo muzejev je s strokovnega vidika večplastno in močno 
povezano tako na Finskem kot v tujini. Večdisciplinarno strokovno znanje in veščine 
muzejskih delavcev zagotavljajo kakovostne, učinkovite storitve. Dejavnosti muzejev 
ljudem pomagajo pri spopadanju z novimi izzivi, ki jih prinašajo spremembe v njihovem 
običajnem okolju. Muzejski sektor sistematično podpira razvojne priložnosti za stro-
kovnjake in njihovo mobilnost na Finskem in v tujini. Kompetentnost finskega muzej-
skega sektorja je v mednarodnem merilu visoka, muzejsko osebje pa predstavlja iskane 
strokovnjake tudi zunaj muzejskega področja. Muzeji imajo močno meddisciplinarno 
usposobljenost. Različne vrste izobrazbenih profilov muzejskega osebja se medse-
bojno podpirajo in omogočajo učinkovito muzejsko delovanje. Položaj muzeologije kot 
predmeta v visokem šolstvu je močan in prepoznaven.

Področja razvojnih prioritet: transformacija usposobljenosti muzejskega osebja, pove-
čanje kompetenc s sodelovanjem, nacionalne in mednarodne razvojne poti.

Ukrepi:

1. Uveljavljena je medstrokovna narava dela, ki ga opravljajo muzeji. Pomembno je pre-
poznavanje področij kompetenc za prihodnost, ob tem pa se spodbujajo možnosti 
za sodelovanje v nadaljnjem izobraževanju. Muzejski sektor sistematično zagotavlja 
stalno izobraževanje (muzeji, muzejski upravljavci, Finsko muzejsko združenje, izo-
braževalne ustanove).

2. Ocena potreb glede kompetenc v muzejskem sektorju bo pripravljena do leta 2020. 
Služila bo kot podlaga za nacionalni program kompetenc in mobilnosti (Zveza finskih 
muzejev, finska nacionalna agencija za izobraževanje).

3. Muzeji bodo spodbujali sodelovanje svojega osebja s tujino in podpirali delo med-
narodnih strokovnjakov na Finskem (muzeji, muzejski upravljavci, finska nacionalna 
agencija za izobraževanje).

4. V okviru ocenjevanja muzejev bodo razviti različni načini medsebojnega učenja. Mu-
zeji bodo opredelili svoje temeljne kompetence, ki bodo služile za oblikovanje kom-
petenčnih mrež (Finska agencija za dediščino, muzeji).

5. Muzejski sektor bo povečal možnosti mentorstva in priložnosti za poklicne poti mla-
dih strokovnjakov (Zveza finskih muzejev, muzeji).

6. Muzeji bodo svoje osebje spodbujali pri vključevanju v podiplomski študij (muzeji, 
muzejski operaterji, univerze).

7. Zagotovljena bosta poučevanje in raziskovanje na področju muzeologije z namenom 
razvoja kompetenc v muzejskih poklicih (univerze, ministrstvo za izobraževanje in 
kulturo).
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Prikaz in uporaba zbirk

Želeno stanje do leta 2030: zbirke in informacijski viri muzejev predstavljajo raznovr-
stno osnovo za delovanje. Muzeji svoje zbirke in gradivo predstavljajo aktivneje in omo-
gočajo njihovo širšo dostopnost kot vir za skupnost in družbo. Temeljni elementi zbirk 
so digitalizirani in na voljo na spletu. Muzeji interesnim skupnostim omogočajo sodelo-
vanje pri pridobivanju in dokumentiranju ter prikazovanju in ohranjanju svoje kulturne 
dediščine. Pri tem dokumentirajo raznovrstnost in spremembe v družbi ter posredujejo 
informacije o tem. Muzeji sistematično in odgovorno ter medsebojno usklajeno pove-
čujejo svoje zbirke in drugo gradivo. Sodelujejo pri lokalnem, regionalnem in nacional-
nem upravljanju zbirk. Zbirke in gradiva se ohranjajo na trajnosten način, učinkoviti po-
stopki in orodja zbiranja pa prispevajo k povečevanju njihove uporabnosti.

Področja razvojnih prioritet: opredelitev ciljev upravljanja zbirk, sodelovanje pri 
upravljanju zbirk, večja dostopnost in učinkovita uporaba zbirk, ohranjanje zbirk.

Ukrepi:

1. Pri zbiranju muzejskega gradiva bo upoštevana raznovrstnost družbe. Spodbujala se 
bosta sodelovanje skupnosti pri pridobivanju in dokumentiranju kulturne dediščine 
ter medsebojni dialog (muzeji).

2. Povečala se bo mobilnost zbirk med muzeji in razvila njihova izposoja (muzeji, mreža 
TAKO, Finska agencija za dediščino).

3. Nacionalno sodelovanje pri upravljanju zbirk in deljena odgovornost za pridobivanje 
in dokumentiranje gradiv bosta razvita vzajemno in z mreženjem. Delovanje mreže za 
pridobivanje in upravljanje zbirk TAKO bo postalo trajno in razširjeno tudi na umetno-
stne muzeje (Agencija za finsko dediščino, Narodni muzej Finske, Finski naravoslovni 
muzej, TAKO, muzeji).

4. Muzeji bodo posodobili in po potrebi pripravili program politike zbiranja, ki usmerja 
upravljanje njihovih zbirk. Programe bodo pripravljali in izvajali v sodelovanju z dru-
gimi muzeji (muzeji).

5. Program raziskovalne politike za okrepitev raziskovanja muzejskih zbirk in gradiv ter 
razvoj raziskovalnega sodelovanja med muzeji in univerzami bo pripravljen v nekaj 
letih (Finska agencija za dediščino, muzeji, univerze).

6. V muzejih se bosta spodbujala uporaba centraliziranih zbirateljskih in konservator-
skih prostorov ter ohranjanje zbirk na ekološko trajnosten način (Zveza finskih mu-
zejev, muzejski operaterji, ministrstvo za izobraževanje in kulturo).

Digitalizacija

Želeno stanje do leta 2030: digitalizacija celovito podpira vse vidike muzejskega dela 
za ohranjanje in posredovanje kulturne dediščine vsem. Ponudba storitev na številnih 
različnih kanalih ustvarja pomembno dodano vrednost za muzeje in obiskovalce oziro-
ma stranke. Digitalizacija je odprla nove načine razumevanja kulturne dediščine, sode-
lovanja in vključevanja. Gradivo in informacije v muzejih so zlahka dostopni s skupnimi, 
prilagojenimi digitalnimi storitvami. Različni segmenti družbe široko in ustvarjalno upo-
rabljajo prosto dostopno gradivo. Nacionalna kulturna dediščina je širše dostopna, tudi 
mednarodnemu občinstvu.

Področja razvojnih prioritet: prisotnost in vključenost v digitalno okolje, digitalizacija 
zbirk in gradiv, digitalizacija kot del razvoja upravljanja, kompetenc in financ. 

Ukrepi:

1. Muzeji bodo razvijali in eksperimentirali z novimi storitvami in priložnostmi za delo-
vanje v digitalnih okoljih (muzeji).
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2. Muzeji bodo ponudili svoje gradivo za širšo uporabo. Spodbujala se bo odprta digi-
talna dostopnost gradiva in potekal bo razvoj novih skupnih rešitev za distribucijo 
gradiva (muzeji, ministrstvo za izobraževanje in kulturo).

3. Muzeji bodo spodbujali množično pridobivanje digitalne dokumentacije skupne kul-
turne in naravne dediščine (muzeji).

4. Muzeji bodo še naprej sistematično digitalizirali gradivo. Izboljšanje razpoložljivosti 
gradiva in izboljšanje procesov digitalizacije bosta rezultat skupnega prizadevanja. 
Souporaba gradiva bo zagotovljena z upoštevanjem nacionalnih in mednarodnih 
standardov digitalizacije (muzeji, Finska agencija za dediščino, ministrstvo za izo-
braževanje in kulturo).

5. Razvoj dolgoročnega shranjevanja digitalnega gradiva bo potekal ob upoštevanju 
potreb muzejev. Muzejem bodo na voljo centralizirane storitve (ministrstvo za izo-
braževanje in kulturo, Finska agencija za dediščino, muzeji).

6. Muzeji bodo razvijali in uvajali orodja za dokumentiranje in ohranjanje digitalne kultu-
re in digitalno ustvarjenega gradiva (Finska agencija za dediščino, Finsko muzejsko 
združenje, Finsko združenje za lokalno dediščino, muzeji).

7. Poslanstvo muzejev, da pridobivajo in dokumentirajo kulturno dediščino ter jo dajejo 
na voljo javnosti, bo vključeno v zakonodajo o avtorskih pravicah in varstvu osebnih 
podatkov (ministrstvo za izobraževanje in kulturo, ministrstvo za pravosodje).

Močno, učinkovito muzejsko okolje

Želeno stanje do leta 2030: finski muzejski sektor velja za pionirskega v Evropi. Profili-
ranje posameznih muzejev in njihovo medsebojno sodelovanje predstavljata osnovo za 
uspešno delovanje sektorja. Delitev nalog in odgovornosti muzejev je jasna in predsta-
vlja podlago za mrežo muzejskih storitev, ki pokriva celotno Finsko. Cilji in nameni de-
lovanja muzejev usmerjajo dodeljevanje javnih sredstev. Muzeji predstavljajo lokalne, 
regionalne in nacionalne strokovnjake za kulturno in naravno dediščino ter umetnost. 
Muzejske storitve se razvijajo v interakciji z obiskovalci oziroma strankami in različnimi 
segmenti prebivalstva. Muzeji povečujejo privlačnost svojih regij. Spodbujajo uresni-
čevanje kulturnih, družbenih, ekoloških in gospodarskih ciljev, ki so pomembni za širšo 
družbo. Muzeji lokalne dediščine in specializirani muzeji delujejo vzporedno in v sodelo-
vanju s »profesionalnimi« muzeji.

A. Področja razvojnih prioritet – osnovno finsko muzejsko okolje: muzeji predstavlja-
jo pomemben vir prednosti in izkoriščanja priložnosti, mreža »profesionalnih« ter 
»neprofesionalnih« muzejev in muzejev lokalne dediščine, strukturna in operativ-
na prenova muzejskega sektorja. 

Ukrepi:

1. Spodbujanje muzejev za povečanje učinkovitosti delovanja z opredeljevanjem pre-
poznavnih profilov posameznih muzejev (muzeji, občine, Finsko muzejsko združenje, 
Finska agencija za dediščino).

2. Spodbujanje upravljavcev muzejev (ministrstva, lokalne skupnosti in podobno) za ra-
zvoj muzejev kot vira za njihovo področje delovanja ter ustvarjanje medsektorskega 
sodelovanja in partnerstev (upravljavci muzejev, muzeji).

3. Spodbujanje sodelovanja med muzeji in jasnejša razdelitev njihovih odgovornosti 
(ministrstvo za izobraževanje in kulturo, Agencija za finsko dediščino, Finsko muzej-
sko združenje).

4. Občine in drugi muzejski upravljavci se bodo zavezali k razvoju operativnih zmoglji-
vosti svojih muzejev in uporabi teh zmogljivosti kot strateških virov in orodja za spod-
bujanje privlačnosti regij (upravljavci muzejev).
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5. Vlada bo financirala delovanje profesionalnih muzejev s sistemom prenosa cen-
tralnih državnih sredstev lokalnim skupnostim, pri čemer bodo sredstva dodeljena 
upravljavcem z namenom zagotavljanja celovitih vsestranskih kulturnih storitev po 
celotni Finski (ministrstvo za izobraževanje in kulturo).

6. Operativno in strukturno reformiranje muzejskega sektorja z namenom učinko-
vitejšega delovanja z močnejšim vplivom. Vlada bo v ta namen namenila finančna 
sredstva, ki niso vključena v osnovno financiranje in bodo določena v povezavi s pred-
videno reformo sistema financiranja kulturnih ustanov (muzeji, muzejski upravljavci, 
ministrstvo za izobraževanje in kulturo).

7. Regionalni in nacionalni muzeji bodo razvijali lokalno kulturno dediščino v sodelova-
nju z drugimi akterji. Nacionalno bosta pri tem sodelovala Finska agencija za dedišči-
no in Finsko združenje za lokalno dediščino (regionalni in nacionalni muzeji, muzeji za 
lokalno dediščino in specializirani muzeji, Finska agencija za dediščino, Finska zveza 
za lokalno dediščino).

B. Področja razvojnih prioritet – trden, močan sistem regionalnih muzejev: usklaje-
nost ponudbe storitev regionalnih muzejev s potrebami regij in strukturo financi-
ranja, novi regionalni cilji in naloge, reforma financiranja.

Ukrepi:

1. V okviru reforme sistema financiranja kulturnih ustanov bodo prenovljeni naloge, fi-
nanciranje in usmerjanje regionalnih muzejev (ministrstvo za izobraževanje in kulturo).

2. Regionalni muzeji, pristojni za posamezna področja ali območja, bodo nadomestili 
sedanji sistem regionalnih muzejev in regionalnih muzejev umetnosti. Regionalni 
muzeji bodo predstavljali strokovnjake za kulturno dediščino, kulturno okolje, umet-
nost in vizualno kulturo s svojih področij delovanja, ki bodo opredeljena v skladu z 
novo razdelitvijo na regije. K splošnim nalogam muzejev lahko sodi tudi strokovno 
znanje o naravni dediščini (ministrstvo za izobraževanje in kulturo).

3. Zakon o muzejih bo vseboval tudi določbe o strokovnih in razvojnih nalogah regional-
nih muzejev in opredelil področja oziroma območja delovanja posameznih muzejev 
(ministrstvo za izobraževanje in kulturo).

4. Naloge regionalnih muzejev vključujejo:

A. razvoj delovanja regionalnih muzejev,

B. strokovne naloge s področja kulturnega okolja,

C. razvojne in strokovne naloge v zvezi s kulturno dediščino,  
umetnostjo in vizualno kulturo.

5. Regionalni muzeji bodo zagotavljali strokovne, razvojne storitve po celotni Finski. 
Splošno pravilo je, da je za regionalne naloge na enem področju oziroma območju de-
lovanja odgovoren en muzej. Regionalni muzej lahko opravlja svoje naloge v več regijah. 
Splošne dolžnosti bodo dogovorjene na prostovoljni osnovi in   v dialogu z upravljavci 
(ministrstvo za izobraževanje in kulturo, regionalni muzeji, muzejski upravljavci).

6. Nacionalni sistem za usmerjanje sektorja bo reformiran tako, da bo podpiral upravlja-
nje in spremljanje regionalnih nalog (ministrstvo za izobraževanje in kulturo, Finska 
agencija za dediščino, regionalni muzeji, muzejski upravljavci).

7. Muzeji bodo pri opravljanju strokovnih nalog sodelovali s Finsko agencijo za de-
diščino in drugimi lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi akterji, ki sodelujejo pri 
nalogah s področja kulturnega okolja (muzeji, občine, regionalne oblasti, Finska 
agencija za dediščino).

8. Država bo financirala lokalne naloge z ločenimi sredstvi, dodeljenim upravljavcem 
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po sistemu prenosa centralnih državnih sredstev. Financiranje bo določeno na pod-
lagi skupnih nalog, ki jih opravljajo muzeji. Merila za financiranje in njihova podlaga 
za ocenjevanje bodo podrobneje opredeljeni ob reformi sistema prenosa central-
nih državnih sredstev lokalni samoupravi v zvezi s financiranjem kulturnih institucij. 
Za financiranje bodo na voljo ustrezna sredstva, s čimer bo zagotovljeno celovito 
izvajanje splošnih nalog po celotni Finski (ministrstvo za izobraževanje in kulturo, 
upravljavci muzejev).

9. V sodelovanju z občinami posamezne regije in regijskim svetom bo analizirana mož-
nost razširitve financiranja regionalnih muzejev (upravljavci muzejev, regionalni sveti).

C. Področja razvojnih prioritet – nacionalni muzeji, pristojni za posamezna področja: 
prenova sistema nacionalnih muzejev, reforma financiranja.

Ukrepi:

1. V okviru reforme sistema financiranja kulturnih ustanov bodo prenovljeni naloge, 
financiranje in usmerjanje nacionalnih specializiranih muzejev (ministrstvo za izo-
braževanje in kulturo).

2. Nacionalni muzeji, pristojni za posamezna področja, bodo nadomestili sedanji nacio-
nalni specializirani muzejski sistem (ministrstvo za izobraževanje in kulturo).

3. Razvoj nacionalnih muzejev in njihovo financiranje bosta slonela na opredeljenih 
nalogah in pristojnostih. Strokovne, razvojne naloge nacionalnih muzejev in opre-
deljevanje njihovih nalog oziroma pristojnosti bodo določeni z Zakonom o muzejih 
(ministrstvo za izobraževanje in kulturo).

4. Vlada bo financirala delovanje nacionalnih muzejev z ločenimi sredstvi, zagotovljeni-
mi po sistemu prenosa centralnih državnih sredstev lokalnim samoupravam. Finan-
ciranje bo določeno na podlagi nalog, ki jih opravljajo muzeji. Merila za financiranje 
in njihova podlaga za ocenjevanje bodo podrobneje opredeljeni ob reformi sistema 
prenosa centralnih državnih sredstev lokalni samoupravi v zvezi s financiranjem kul-
turnih institucij (ministrstvo za izobraževanje in kulturo).

D. Področja razvojnih prioritet – razvojne aktivnosti nacionalnih muzejev in Finske agen-
cije za dediščino: Finska agencija za dediščino kot gonilna sila za nacionalni razvoj.

Ukrepi:

1. Prenova opredelitve nalog in poimenovanja nacionalnih muzejev (to so Finska na-
rodna galerija, Narodni muzej Finske in Finski naravoslovni muzej) (ministrstvo za 
izobraževanje in kulturo).

2. Nacionalni muzeji bodo razvijali vsebine in načine delovanja na svojem področju v 
sodelovanju z drugimi muzeji in partnerskimi mrežami. Nacionalni muzeji bodo ak-
tivno delili svoje kompetence in prispevali k razvoju celotnega muzejskega sektorja 
(nacionalni muzeji).

3. Nacionalni muzeji bodo dejavno sodelovali v socialnem dialogu in zastopali stališče 
muzejskega sektorja. Nacionalni muzeji bodo še okrepili svoj mednarodni vpliv (na-
cionalni muzeji).

4. Finska agencija za dediščino bo odgovorna za razvoj muzejskega in kulturnega okolja 
na Finskem. Razvoj bo potekal v sodelovanju z muzejskim sektorjem s ciljem pove-
čanja kakovosti in vpliva delovanja muzejev. Okrepila se bo vloga Finske agencije za 
dediščino pri nacionalnem razvoju, njene naloge pa bodo preoblikovane tako, da bodo 
obravnavale poglavitne spremembe v okolju (Finska agencija za dediščino, muzeji).
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E. Področja razvojnih prioritet – univerzitetni muzeji: financiranje in usmerjanje, sodelo-
vanje in razvoj.

Ukrepi:

1. Izboljšanje merjenja učinkovitosti ter vpliva univerz in univerzitetnih muzejev. Usmer-
janje in financiranje univerzitetnih muzejev se bosta razvijala z namenom boljšega 
prepoznavanja rezultatov in vplivov delovanja muzejev, kar bo omogočilo usmerjanje 
sredstev v njihov razvoj (univerze, univerzitetni muzeji).

2. Zbirke univerzitetnih muzejev bodo vključene v zakonodajo (ministrstvo za izobra-
ževanje in kulturo).

3. Univerzitetni muzeji bodo podrobneje navedli in opredelili svoje temeljno poslanstvo 
kot sestavni del univerze, pa tudi v odnosu do preostalega muzejskega sektorja. Pog-
lobilo in okrepilo se bo sodelovanje s prostovoljci in preostalim muzejskim področjem 
(univerze, univerzitetni muzeji).

4. Državne subvencije za delovanje muzejev se bodo v prihodnje lahko dodeljevale tudi 
univerzitetnim muzejem (Finska agencija za dediščino).

Trajnostno, prožno financiranje

Želeno stanje do leta 2030: muzeji so povezani tako z javnimi kot zasebnimi financerji. 
Osnovno financiranje delovanja prihaja iz javne sfere. Muzeji so okrepili medsebojno 
sodelovanje z uporabo skupnih kompetenc in delitve odgovornosti za nadzor rasti fi-
ksnih stroškov in ustvarjanje novih poslovnih modelov. Financiranje muzejev je stabilno, 
osnova financiranja pa se je razširila na podjetniški, izobraževalni in družbeni sektor, ki 
uporabljajo njihove storitve. Muzeji so uvedli nove inovativne oblike financiranja.

Področja razvojnih prioritet: muzeji so raznovrsten vir z močno socialno vlogo, prila-
goditev potrebam trga oziroma strankam, pomen javnega financiranja, spodbujanje 
zasebnega financiranja.

Ukrepi:

1. Muzeji so prepoznani kot strateški vir, zato so jim dodeljena razvojna sredstva (de-
ležniki, regije, občine).

2. Muzeji bodo krepili svoje kompetence z namenom izvajanja storitev, ki se tržijo raz-
ličnim sektorjem, med drugim turistični industriji in preostalemu podjetniškemu sek-
torju. Trženje bo okrepljeno z obveščanjem o kulturnih, gospodarskih, socialnih in 
zdravstvenih učinkih delovanja muzejev (muzeji, Finsko muzejsko združenje).

3. Muzeji bodo prilagodili svoje storitve in razvili kompetence, namenjene trgu, z name-
nom učinkovitejšega trženja storitev. Muzeji bodo razvili nove mehanizme ustvarjanja 
prihodka (muzeji, Finsko muzejsko združenje).

4. Muzeji bodo razvijali in uvajali inovativne oblike financiranja ter učinkoviteje uvajali in 
izvajali digitalne storitve (muzeji).

5. Muzeji bodo razvijali svojstveno logiko zaslužka, s čimer bodo okrepili svoj profil in 
nabor storitev, ki povečujejo učinkovitost njihovega delovanja. Razvijali bodo tako 
plačljive kot brezplačne storitve (muzeji).

6. Proučevali bodo vpliv brezplačnih vstopnic na dostopnost in učinkovitost muzejev ter 
na logiko njihovega zaslužka (Finska agencija za dediščino, ministrstvo za izobraže-
vanje in kulturo, Finsko muzejsko združenje).

7. Razvit bo sistem prenosa državnih sredstev lokalni samoupravi in   izboljšano bo nje-
govo delovanje (ministrstvo za izobraževanje in kulturo).
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8. Muzeji bodo okrepili medsebojno sodelovanje, delili kompetence ter izboljšali delitev 
odgovornosti in specializacije za nadzor fiksnih stroškov (muzeji).

9. Vlada bo proučila možnost razširitve davčne olajšave za donacije muzejem (ministr-
stvo za izobraževanje in kulturo).

10. Delovanje nacionalnih muzejev bo zagotovljeno na dolgi rok. Izboljšala se bosta 
usmerjanje njihovega delovanja in spremljanje njihove učinkovitosti (ministrstvo za 
izobraževanje in kulturo).

Z namenom izvajanja zastavljene politike bo nujna tudi reforma zakonodaje, tj. Zakona o 
muzejih in Odloka o muzejih, ki bo upoštevala predvidene spremembe, skladne z opisa-
nimi usmeritvami, glede na stanje iz leta 2014, ko je bil Zakon zadnjič dopolnjen.

3.2.3 Nizozemska

Nizozemska kulturna politika temelji na predpostavki, da bi se morala država ograditi 
od ocen o vrednosti umetnosti. Razvoj umetnosti na Nizozemskem je torej v veliki meri 
rezultat pobud posameznikov in številnih ustanov s področja kulture; vlada oziroma dr-
žava je zgolj prevzela vlogo povezovalca kulturnih dejavnosti, ob tem pa predstavlja tudi 
najpomembnejšega finančnega podpornika javne umetnosti in kulture (Oosterhuis in 
drugi, 2019).

Leta 1993 je nizozemski parlament sprejel Zakon o privatizaciji nacionalnih muzejev, na 
podlagi katerega so 24 nacionalnih muzejev privatizirale razne fundacije, ob tem pa mi-
nistrstvo za izobraževanje, kulturo in znanost še vedno subvencionira delovanje teh mu-
zejev. Ministrstvo namreč financira 27 od skupno 697 muzejev na Nizozemskem (tudi 
Van Goghov muzej in Rijksmuseum v Amsterdamu ter Nizozemski muzej na prostem v 
Arnhemu). Druga ministrstva, kot sta ministrstvo za finance in ministrstvo za obrambo, 
financirajo 11 drugih muzejev. Stavbe in zbirke so ostale v državni lasti. Več kot 70 % 
proračuna muzejev je pokritih z javnimi sredstvi. V skladu z Zakonom o kulturni politiki 
iz leta 1993 nizozemska vlada zagotavlja finančna sredstva izbranim kulturnim ustano-
vam in šestim javnim skladom. Te kulturne ustanove tvorijo t. i. nacionalno osnovno in-
frastrukturo (BIS) in jih je mogoče razumeti kot organizacije, ki zagotavljajo ponudbo in 
razvoj izredno kakovostnih kulturnih dobrih. Muzeji, uvrščeni v BIS, so pogosto nekdanji 
muzeji v državni lasti, ki so bili privatizirani v zadnjem desetletju 20. stoletja. 

Do leta 2008 je bilo financiranje muzejev v veliki meri podobno kot v drugih kulturnih 
dejavnostih: vse subvencionirane kulturne ustanove so na podlagi pripravljenega »kul-
turnega načrta« prejele nepovratna sredstva ministrstva za izobraževanje, kulturo in 
znanost za obdobje štirih let. Leta 2009 je vlada predstavila predlog novega sistema 
financiranja muzejev, ki bi se spremenil skladno s priporočili političnega dokumenta o 
muzejih, imenovanega Prihodnost preteklosti, in novimi predpisi za financiranje kultur-
nih dejavnosti. Muzeji bi tako izstopili iz štiriletnega sistema financiranja, namesto tega 
pa bi ministrstvo z muzeji sklenilo pogodbe o upravljanju, ki bi tudi določile pogoje za 
dolgoročno financiranje (30 let). Javna sredstva bi pokrila tekoče stroške muzejev, kot 
so stroški dela, stroški hranjenja predmetov, stroški vzdrževanja in širitev zbirk ter stro-
ški razstav. Pogodbe o upravljanju bi morale vsebovati tudi periodične ocene delovanja 
muzejev, ki bi jih podali neodvisni nacionalni in mednarodni strokovnjaki. Poleg sredstev 
za pokrivanje tekočih stroškov so bila predvidena dodatna finančna sredstva za poseb-
ne dejavnosti muzejev, ki so med drugim namenjene povečanju udeležbe ciljnih skupin 
(mladi, narodnostne manjšine), vzdrževanju in predstavitvi kulturne dediščine manjšin, 
izobraževalnim programom o dediščini za šolarje in šole ter dodatnim programom za 
izboljšanje muzejskih zbirk. S tem namenom je bil predviden prenos sredstev na javni 
kulturni sklad Mondriaan Foundation, pri čemer bi lahko ta sredstva dobili vsi muzeji v 
državi, in ne le muzeji, ki jih subvencionira ministrstvo. Do realizacije te reforme pa nikoli 
ni prišlo, saj je nova vlada, izvoljena leta 2010, začela drastično vsakoletno zniževanje 
deleža proračuna, namenjenega za kulturo – na srečo je bilo knjižnicam, državnemu 
arhivu in drugim ustanovam, ki skrbijo za dediščino, relativno prizaneseno. Od leta 2011 
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je vlada pozivala kulturne ustanove, naj povečajo svoje lastne prihodke in pokažejo več 
podjetnosti, če želijo dobiti javna sredstva: tovrstno politiko so poimenovali »kulturno 
podjetništvo«, in se je odrazila v programu Kulturnega podjetništva (2012–2016). Po-
ročila o muzejski statistiki za leti 2017 in 2018 kažejo, da so se med drugimi kulturnimi 
ustanovami »podjetniško« izkazali predvsem večji muzeji, ki so bili sposobni povečati 
lastne prihodke, manjši muzeji pa so bili manj uspešni. Vendar je imela osredinjenost na 
podjetništvo veliko negativnih učinkov, kot so zmanjševanje števila muzejev, zmanjše-
vanje števila zaposlenih, zmanjševanje skrbi za zbirke in podobno. Toda zaradi zmanj-
šanja proračuna za kulturo je morala naslednja vlada v letu 2016 prilagoditi nacionalni 
sistem za subvencioniranje kulturnih ustanov in se vrniti v obdobje kulturnega načrta 
za vse vrste kulturnih institucij, skupaj z muzeji in drugimi večjimi kulturnimi organiza-
cijami. Osnovno načelo je bilo spodbujanje sodelovanja muzejev za izboljšanje razu-
mevanja, ohranjanja, organizacije in dostopa do javnih zbirk. Krepitev sodelovanja bo 
donosna tako za muzeje in javnost kot tudi za družbo nasploh. Obenem je prevladovalo 
prepričanje, da muzeji sami poznajo najboljši način, kako to doseči. To je vodilo k prip-
ravi in sprejetju Zakona o kulturni dediščini leta 2016, ki je zaščitil zbirke državnega po-
mena ter ureja odgovornost države do muzejev in zbirk. Zakon med drugim določa okvir 
za: i) hranjenje in registracijo javnih zbirk, ii) razmerja do javno financiranih muzejev, iii) 
vrnitev ukradenih umetnin, iv) financiranje in upravljanje, v) nadzor nad kulturno dedi-
ščino, vi) umik oziroma prodajo predmetov iz javnih zbirk in podobno.

Zakon o kulturni dediščini je nadomestil šest zakonov in predpisov s področja kulturne 
dediščine, med drugim Zakon o spomenikih in zgodovinskih stavbah iz leta 1988 in Za-
kon o ohranjanju kulturne dediščine iz leta 1984, ureja pa zadeve tako za premično kot 
nepremično dediščino in je sestavni del Zakona o okolju. Muzeji v tem pravnem okviru 
prejemajo javna sredstva za zbiranje in hranjenje kulturne dediščine. Na podlagi nacio-
nalnega štiriletnega cikla subvencioniranja (BIS) pridobivajo tudi subvencije za dejav-
nosti (na primer razstave), ki so dostopne javnosti. 

Sicer pa je v letu 2018 ministrstvo predstavilo svojo kulturno agendo, poimenovano 
Kultura v odprti družbi. Za obdobje 2021–2024 so osnovne usmeritve za celoten kul-
turni sektor – v katerem so muzeji poudarjeni kot eden najpomembnejših segmentov10 

 – pošteno plačilo kulturnemu sektorju, dostopnost kulture za čim širši krog prebivalcev, 
sodelovanje med različnimi vladnimi ravnmi in institucijami, širok nabor kulturnih stori-
tev in dobrin, ki so odraz pestrosti kulturnega področja ter potreb družbe. Pri tem pred-
stavlja dediščina dober zgled, kako lahko kultura deluje kot povezovalna sila v družbi, 
zlasti v dobi, ko družbene vezi postajajo vse bolj površne in ohlapne. Kultura mora biti 
dostopna vsem in mora biti namenjena vsakomur – s tem načelom je vlada napove-
dala številne ukrepe politike za spodbujanje raznovrstnosti na kulturnem področju. Z 
razširitvijo na »alternativne« oblike umetnosti in nove generacije vlada še posebej želi 
doseči skupine, ki jih trenutno še ne zanimajo »zgodbe«, ki jih pripovedujejo v »tradici-
onalnih« kulturnih ustanovah, kot so tudi muzeji. Glavna področja usmeritve politike so:

1. Nacionalna identiteta

Vrednost kulture z vidika krepitve nizozemske identitete je opredeljena celo v koalicijski 
pogodbi vlade. Znanje o skupni zgodovini, vrednotah in svoboščinah, ki naj bi predstav-
ljale sidra nizozemske identitete v času globalizacije in negotovosti, je treba povečati in 
aktivno širiti. Otrokom je treba omogočiti obisk Rijksmuseuma (največjega nacionalne-
ga muzeja). Pomembni zgodovinski kraji morajo biti vidnejši in dostopnejši, saj pripove-
dujejo zgodbo o nizozemski zgodovini. Prav tako je krepitvi identitete med mladimi (in 
tudi vsem drugim) namenjen Kanon nizozemske zgodovine, ki predstavlja seznam 50 
tem, katerih namen je zagotoviti kronološki povzetek nizozemske zgodovine, vsebuje 
pa pomembne dogodke, ljudi, besedila, umetniška dela in predmete ter je dostopen tudi 
na spletu (https://www.canonvannederland.nl/en). 

2. Muzej narodne zgodovine

Že leta 2006 se je vlada po vzoru Muzeja nemške zgodovine odločila za ustanovitev 
muzeja nizozemske zgodovine. Na natečaj je povabila tri občine – Amsterdam, Arnhem 
in Haag – k pripravi svojih predlogov za tovrsten muzej, ki bi vsem državljanom omogočil 

10 
Glavna področja usme-
ritve kulturne agende na 
Nizozemskem se v pretežni 
meri nanašajo na vsebino, pri 
kateri so v ospredju muzeji in 
njihova dejavnost. V agendi 
je namreč zapisano: »Naši 
spomeniki, zgodovinska 
mestna jedra, kulturne krajine 
in muzeji imajo sami po sebi 
posebno vrednost: so glas-
niki naše preteklosti, cenjeni 
zaradi svoje lepote in močnih 
zgodb, ki jih pripovedujejo. 
Zato smo zavezani, da jih 
posredujemo prihodnjim 
generacijam.«

https://www.canonvannederland.nl/en
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vpogled v nizozemsko zgodovino. Vlada je izbrala Nizozemski muzej na prostem (Ne-
derlands Openluchtmuseum) v Arnhemu. Na tej podlagi so v Arnhemu ustanovili Muzej 
narodne zgodovine, vendar se je naslednja vlada konec leta 2010 odločila, da ne bo za-
gotovila sredstev za financiranje stavbe muzeja, pozneje pa zaradi vse večjega krčenja 
proračuna projekt popolnoma prenehala financirati. Leta 2017 je Nizozemski muzej na 
prostem predstavil bolj omejeno različico muzeja narodne zgodovine in sprožil pobudo 
za sodelovanje med muzeji na Nizozemskem. 

3. Digitalizacija avdiovizualne dediščine

Z namenom izboljšanja digitalne dostopnosti kulture se je v letu 2007 začel projekt 
Podobe za prihodnost. V obdobju trajanja projekta (2007–2014) je bilo obnovljenih, 
ohranjenih, digitaliziranih in na različne kanale distribuiranih več kot 90.000 ur vide-
oposnetkov, 20.000 ur filmskega gradiva, skoraj 100.000 ur zvočnih posnetkov in 2,5 
milijona fotografij. Po podatkih Nacionalnega inštituta za kulturo in digitalizacijo ima 
Nizozemska večji odstotek digitaliziranega gradiva v primerjavi s povprečjem EU.

V kulturni agendi je poudarjen pomen dostopnosti kulture. V ta namen je vlada z do-
datnimi sredstvi in naložbami podprla digitalno dostopnost dediščine, arhivov in zbirk, 
in sicer z 12 milijoni EUR za leti 2019 in 2020. Pri tem se je težišče vladne politike pre-
maknilo z digitalizacije vsebin na spodbujanje uporabe in ponovne uporabe digitalnih 
vsebin s strani državljanov. Sem sodita uporaba vsebin digitalne dediščine za osnovne 
in srednje šole ter financiranje ustanov, ki skrbijo za dediščino, spodbujanje dostopa 
in ponovne uporabe svojih zbirk. Pri tem t. i. Mreža za digitalno dediščino usklajuje ob-
sežen program v omrežju nizozemskih institucij za dediščino z namenom podpore tej 
usmeritvi v skladu z načeli nacionalne strategije digitalne dediščine, ki je usmerjena 
v razvoj nacionalne, medsektorske informacijske infrastrukture za digitalno dediščino. 
Splošni cilj je okrepiti družbeno vrednost zbirk arhivov, knjižnic, muzejev in drugih usta-
nov, ki skrbijo za dediščino. 

4. Mladi

Tako kot v drugih državah tudi večina nizozemskih osnovnih šol organizira obiske mu-
zejev. Leta 2008 je nizozemski parlament sprejel odločitev o brezplačnem vstopu v vse 
muzeje v državi za otroke do 12. leta starosti, saj so pričakovali, da bo ta ukrep spodbudil 
obisk muzejev, zlasti otrok iz socialno šibkejših slojev. Pozneje je (nova) vlada preobli-
kovala ukrep tako, da imajo muzeji svobodno izbiro glede vstopnine za otroke: v letu 
2017 je 37 % muzejev omogočilo brezplačen vstop mladim do 12. leta starosti, 14 % 
muzejev pa je omogočalo brezplačno vstopnino tudi mladim do 18. leta. Tudi kulturna 
agenda iz leta 2018 poudarja pomen spodbujanja obiska muzejev med mladimi, zato je 
vlada namenila dodatna sredstva za osnovne šole za obisk muzejev in drugih ustanov 
kulturne dediščine. 

V letu 2019 je več kot 750.000 srednješolcev prejelo t. i. kulturno izkaznico, ki je bila 
vzpostavljena leta 2008 z namenom spodbujanja kulturne udeležbe v okviru predmeta 
»kulturna in umetniška vzgoja«, na novo uvedenega v šolski učni program. Srednje šole 
lahko s kulturno izkaznico plačujejo kulturne storitve za svoje učence, ti pa s kartico 
pridobijo tudi popust pri kulturnih storitvah, ki jih uporabljajo v prostem času.

Leta 2016 je ministrstvo za izobraževanje, kulturo in znanost uvedlo kartico MBO, ki 
dijakom srednjega poklicnega izobraževanja (MBO) omogoča popust na vstopnice za 
muzeje, gledališča in festivale.

5. Kulturna raznovrstnost

Poleg mladih so ciljna skupina muzejske politike (»nezahodne«) etnične manjšine, ki 
predstavljajo približno 10 % nizozemskega prebivalstva. V tem okvirju je nizozemsko mu-
zejsko združenje razvilo medkulturni muzejski program z namenom širjenja raznovrstno-
sti nizozemskih muzejev in njihovega predstavljanja širši javnosti. Spodbujanje kulturne 
raznovrstnosti je tudi prednostna naloga fundacije Mondriaan, ki upravlja javni sklad za 
vizualno umetnost in kulturno dediščino na Nizozemskem in letno vloži več kot 26 milijo-
nov EUR za podporo inovativnim projektom in dejavnostim vizualnih umetnikov, muzejev 
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in drugih organizacij kulturne dediščine, umetniških institucij, arhivov, galerij in podobno. 
Največ sredstev sklad pridobi od ministrstva za izobraževanje, kulturo in znanost.

6. Vračanje umetnin

Leta 2004 je bil ustanovljen poseben odbor neodvisnih strokovnjakov, ki je pregledal 
približno 4.000 umetniških predmetov, ki so bili po drugi svetovni vojni vrnjeni na Nizo-
zemsko in so bili v skrbništvu države. Odbor poskuša izslediti prvotne lastnike in svetuje 
vladi o vračanju kulturnih dobrin in predmetov. Najpomembnejši primer do danes je bila 
vrnitev 202 slik dedičem Jacquesa Goudstikkerja (1897–1940) leta 2006. Čeprav je 
bila ta problematika po vojni pravno urejena, se je vlada odločila, da slike poskuša vrniti 
iz moralnih vzgibov. 

7. Nesnovna dediščina / UNESCO

Za zaščito nesnovne dediščine je UNESCO leta 2003 pripravil Konvencijo o varovanju 
nesnovne kulturne dediščine, ki jo je Nizozemska ratificirala leta 2012. Nizozemski cen-
ter za nesnovno kulturno dediščino, ki ga financira ministrstvo za izobraževanje, kulturo 
in znanost, usklajuje nacionalni popis nizozemske nesnovne dediščine na podlagi no-
minacij, ki jih pripravijo skupnosti, ki jo varujejo. Obrt mlinarja, ki upravlja mline na veter 
in vode, je predstavljal prvi nizozemski vpis (leta 2017) na Reprezentativni seznam ne-
snovne kulturne dediščine človeštva. Leta 2018 je bila Nizozemska izbrana za članico 
Medvladnega odbora Unescove Konvencije o varstvu nesnovne dediščine za obdobje 
štirih let.

8. Muzejsko združenje in muzejska kartica

Delovanje muzejskega združenja je usmerjeno v razvoj in izboljšanje poklicnih muzej-
skih standardov. Združenje tudi vzdržuje mrežo muzejskih svetovalcev v provincah, ki 
podpirajo in omogočajo delovanje manjših muzejev, ki jih običajno vodijo prostovoljci. 
V letu 2018 je bilo v združenje včlanjenih 410 muzejev, od tega 26 pridruženih članov 
– gre za nemuzejske ustanove, ki pa so dejavne na muzejskem področju. Člani združe-
nja morajo upoštevati Kodeks poklicne etike za muzeje na Nizozemskem, ki temelji na 
Kodeksu poklicne etike ICOM. Ena izmed dejavnosti združenja je tudi distribucija let-
nih muzejskih izkaznic (cena za odrasle znaša 64,9 evra, za mladino pa 32,4511 evra 

), ki omogočajo vstop v okoli 400 muzejev v državi.  

Muzejsko združenje je leta 1997 uvedlo nacionalni sistem registracije muzejev, in si-
cer Nizozemski muzejski register (razvid). Zgledovali so se po registracijski shemi, ki je 
bila v veljavi v Združenem kraljestvu, temelji pa na številnih osnovnih zahtevah oziroma 
standardih, ki jih je postavil muzejski sektor, ocenjevanje pa izvede neodvisna komisija. 
Muzeji morajo za vpis v muzejski register izpolnjevati naslednje zahteve: a) sprejet ko-
deks muzejske etike, b) stabilno financiranje, c) izdelana politika delovanja, d) sprejet 
varnostni načrt, e) usposobljeno osebje, f) zbirke so vsaj v 50-% lasti muzeja ali v dol-
goročnem najemu, g) pripravljen načrt zbiranja in hranjenja, h) ukvarjanje z raziskova-
njem zbirk, i) omogočen dostop do zbirk javnosti, tudi invalidnim osebam, j) opredeljen 
odpiralni čas. V letu 2017 je bilo v register vpisanih 493 muzejev, kar predstavlja okoli 
80 % vseh poklicnih muzejev na Nizozemskem.

Združenje je sicer že v letu 2010 pripravilo Agendo 2026, a je še danes precej aktual-
na. Agenda je namreč poskušala identificirati prihodnje trende, ki vplivajo na muzejski 
sektor (in so večinoma prisotni še danes), in se nanje ustrezno pripraviti. Z razdelitvijo 
trendov glede na predvidljivost in pomembnost sprememb so bila pripravljena priporo-
čila, kako se jim prilagoditi. 

11 
https://www.museum.nl/en/
museumpass.

https://www.museum.nl/en/museumpass
https://www.museum.nl/en/museumpass
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Slika 5: Trendi glede na pomembnost in predvidljivost, Agenda 2026
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Vir: Meijer in drugi, 2010.

Pri pripravi priporočil so upoštevali le tiste trende, ki so pomembni za muzejski sektor 
(zgornja polovica na prejšnji sliki). Recimo, zaradi povečanja števila upokojencev je treba 
prilagoditi zbirateljsko politiko in razstavne programe tej skupini, izboljšati dostopnost 
starejši populaciji, jih poskušati pritegniti kot prostovoljce ali kot donatorje, pri tem pa 
ne pozabiti na druge skupine, kot so mladi. Prav tako je treba upoštevati povečanje tu-
rističnih tokov, pri čemer je treba turistične obiskovalce poskušati pritegniti s privlačno 
ponudbo vsebin tudi za obisk muzejev. Kar se tiče trenda zmanjševanja javnega financi-
ranja, sta nalogi muzejev učinkovitejše delovanje z vidika stroškov in iskanje alternativnih 
virov financiranja. Z razvojem velikih metropolitanskih območij bodo imeli muzeji na teh 
območjih še večje število potencialnih obiskovalcev, medtem ko bodo morali muzeji zunaj 
teh območij ponuditi vsebino, ki je za obiskovalce (lokalno) specifična in zanimiva. Z vidika 
digitalizacije je treba ponuditi vsebine, ki privlačijo mlade (in tudi manj mlade) generacije. 
Pri tem je treba vlagati tako v digitalno infrastrukturo kot tudi v usposobljenost in zna-
nje zaposlenih v muzejih. In ne nazadnje, muzeji lahko predstavljajo mesto za krepitev 
evropske identitete, obenem pa lahko EU s svojimi instrumenti povečano vpliva na razvoj 
inovativnih, bogatih kulturnih vsebin.

3.3 Muzejska politika v izbrani evropski regiji  

3.3.1 Katalonija12 (Španija)

V Kataloniji, španski pokrajini, kjer je kultura poleg turizma in stanovanjske politike 
v pristojnosti regije, ima odločilno vlogo pri opredeljevanju muzejske politike kata-
lonska vlada oziroma oddelek za kulturo (angl. Department of Culture), ki je za name-
ne koordiniranja muzejskih usmeritev vzpostavila t. i. Muzejski sistem Katalonije, v 
katerega so vključeni vsi katalonski muzeji in javna podporna infrastruktura, predse-
duje pa mu katalonska vlada.

Prvi muzeji, odprti za javnost, so se v Kataloniji pojavili v zadnji četrtini 19. stoletja na po-
budo posameznikov iz akademskih vrst, verskih ustanov in strokovnih združenj. Kultur-

12 
Španska vlada je leta 1979 
Kataloniji podelila določeno 
avtonomijo in jo razglasila 
za avtonomno skupnost v 
Španiji. S tem je Katalonija 
dobila svoj parlament, ustavo 
in zakone.
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ni zagon in razvoj muzejske dejavnosti je prineslo združenje katalonskih institucij Man-
comunitat de Catalunya z začetka 20. stoletja. Obseg dela pri ohranjanju dediščine in 
dokumentiranju, ki so ga takrat začeli v Kataloniji, je postal referenca za vse druge mu-
zeje v Evropi. To je bilo obdobje, ko so bili ustanovljeni nacionalni muzeji, ki so bili uradno 
odprti v času druge španske republike, kot sta Muzej umetnosti (Museu d‘Art – 1934) in 
Arheološki muzej (Museu d‘Arqueologia – 1935), ter številni lokalni muzeji. Med Franco-
vo diktaturo velja omeniti ustanovitev Muzeja popularne umetnosti in tradicije (Museu 
d‘Arts i Traditions Populars, pa tudi intenzivno delo zasebnih zbirateljev in združenj. Ko 
je leta 1975 v Španiji ponovno nastopila demokratična ureditev, sta bili Kataloniji po-
vrnjeni politična in kulturna avtonomija, ki sta omogočili ustanovitev muzejske službe 
leta 1980 in mreže muzejev katalonske pokrajine leta 1982, uvedbo muzeologije v štu-
dijske vsebine leta 1983 ter pripravo bele knjige o muzejih v Kataloniji leta 1984. Sledilo 
je intenzivno delo v smeri prenove muzejskih ustanov in promocije katalonske lokalne 
dediščine. Sprejetje zakona o muzejih leta 1990 je predstavljalo prelomnico v muzejski 
politiki katalonskega ministrstva za kulturo, saj je težišče podpore prešlo na nacionalne 
muzeje in muzeje v lasti in upravljanju katalonske vlade. Katalonski muzejski register, 
ki ga je opredelil zakon o muzejih, je začel delovati leta 1993 pod okriljem muzejske 
službe. Skupaj s finančno podporo drugim muzejem je bil vzpostavljen model, ki kljub 
nekaterim vmesnim prekinitvam obstaja še danes. V katalonski muzejski register je bilo 
leta 2018 vpisanih 114 muzejev, ob tem pa obstaja še na stotine drugih muzejskih in 
kulturnih objektov (skupno število znaša čez 620), ki bodisi niso izpolnjevali pogojev za 
vpis ali pa se zanj preprosto niso odločili. To kaže na bogat, heterogen ekosistem, ki je 
rezultat prizadevanj lokalnih oblasti in zasebnih pobud posameznikov, katoliške cerkve 
in katalonske vlade. Po podatkih iz leta 2018 je bilo 87 % katalonskih muzejev v javnem 
lastništvu, od tega je bila večina v lasti lokalnih skupnosti. Od zasebnih muzejev jih je 
največ v lastništvu katoliške cerkve. Največji delež finančnih virov zagotavljajo lastniki 
(47 %), preostali viri pa so lastna dejavnost (prodaja kart, druge storitve, sponzorstva) 
in sredstva javnih organov.

Čeprav katalonska vlada ni lastnica večine tamkajšnjih muzejev, ima veliko pristojno-
sti in možnosti za vplivanje na prihodnost muzejskega sektorja in izboljšanje njegove-
ga trenutnega stanja. Poleg izvajanja običajnih zakonodajnih in regulativnih ukrepov, 
načrtovanja in ukrepov finančne podpore lahko katalonska vlada javno predstavi nove 
vrednote in metode politike, kot sta preglednost in sodelovanje, kar omogoča, da poli-
tika temelji na soglasju in zaupanju med muzeji in političnimi institucijami z namenom 
postaviti učinkovitejši, bolje strukturiran sistem odločanja. V letu 2007 je katalonska 
vlada uvedla pripravo t. i. muzejskih načrtov kot orodje za oblikovanje muzejske politi-
ke. Tako je muzejski načrt iz leta 2007 predvidel spremembe in dopolnitve muzejskega 
modela, ki ga je opredelil Zakon o muzejih iz leta 1990, načrt iz leta 2015 je med drugim 
predstavil temeljito spremembo tedanjega muzejskega sistema, najnovejši muzejski 
načrt iz leta 2018 pa je prilagojen muzejskemu, kulturnemu, političnemu, družbenemu 
in gospodarskemu kontekstu tega obdobja, kjer je osnovni temelj sodelovanje z muzeji 
in drugimi ravnmi oblasti. Namen zadnjega katalonskega muzejskega načrta je preseči 
politike, ki se osredinjajo pretežno na nacionalne muzeje in muzeje v državni lasti, ter 
vsem muzejem v državi daje pomembno vlogo. Izkoristiti želi bogato, raznovrstno ka-
talonsko dediščino in dobro razvejano muzejsko mrežo. Muzeje obravnava kot enega 
glavnih instrumentov za zagotavljanje znanja, raziskovanje, ohranjanje, vrednotenje in 
širjenje kulturne dediščine Katalonije. Načrt poudarja tudi družbene vrednote muzejev: 
muzeji morajo biti vidni in sodelovati pri kritični gradnji identitete, morajo biti vključujoči 
in spodbujati družbeno kohezijo, blaginjo ljudi in njihov kulturni razvoj, morajo pa biti 
tudi raziskovalno usmerjeni, da postanejo koristen instrument za izzive v zvezi s kolek-
tivnim spominom. Katalonska vlada je načrt dokončno potrdila 6. oktobra 2020.13

Katalonski muzejski načrt Muzeji 2030 je razdeljen na tri večja poglavja. Prvo poglav-
je se nanaša na analizo stanja katalonskega muzejskega sektorja, ki je bila osnova za 
pripravo analize SWOT, na podlagi katere je bilo mogoče opredeliti glavne izzive z vidi-
ka muzejske dejavnosti v prihodnosti. Drugo poglavje obravnava strateške predloge, ki 
temeljijo na novi viziji za muzeje, ki je postavljena ambiciozno in bi jo želeli uresničiti do 
leta 2030. Strateški predlogi predstavljajo predvsem okvir ukrepanja katalonske vlade, 
ki vpliva na vse institucije muzejskega sektorja v regiji – ti predstavljajo katalonski mu-

13 
https://cultura.gencat.cat/
web/.content/sscc/pla-mu-
seus-2030/documents/
Acord_govern_Aprovacio_
Pla_de_Museus_20201008.
pdf.

https://cultura.gencat.cat/web/.content/sscc/pla-museus-2030/documents/Acord_govern_Aprovacio_Pla_de_Museus_20201008.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/.content/sscc/pla-museus-2030/documents/Acord_govern_Aprovacio_Pla_de_Museus_20201008.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/.content/sscc/pla-museus-2030/documents/Acord_govern_Aprovacio_Pla_de_Museus_20201008.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/.content/sscc/pla-museus-2030/documents/Acord_govern_Aprovacio_Pla_de_Museus_20201008.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/.content/sscc/pla-museus-2030/documents/Acord_govern_Aprovacio_Pla_de_Museus_20201008.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/.content/sscc/pla-museus-2030/documents/Acord_govern_Aprovacio_Pla_de_Museus_20201008.pdf
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zejski sistem. Z različnimi orodji (na primer mapiranje katalonskih muzejev) je bil prip-
ravljen nabor ukrepov, ki med drugim uvajajo spremembe v kategorizaciji posameznih 
muzejev, kot jih opredeljuje Zakon o muzejih iz leta 1990, obenem pa načrt daje večje 
pristojnosti oddelku za kulturo katalonske vlade ter uvaja medsektorske podporne in-
strumente, kot so tematske in teritorialne mreže. Tretji del načrta je namenjen oprede-
ljevanju operativnih predlogov ukrepov za obdobje 2018–2021, vsebuje pa tudi oprede-
litev sistema evalvacije njegovega uresničevanja, pri čemer odgovornost za evalvacijo 
nalaga Nacionalnemu svetu za kulturo in umetnost (CoNCA). Muzejski načrt je rezultat 
zahtevnega delovnega procesa, pri katerem so sodelovali vsi pomembni deležniki mu-
zejskega sektorja v Kataloniji, s tem da so imeli muzeji osrednjo vlogo pri pripravi. Na 
ta način je bilo zagotovljeno, da dokument predstavlja nacionalno skupno strategijo za 
prihodnost, ki jo delijo vsi deležniki: muzeji, vlada, vladne institucije in druge javne insti-
tucije, ki imajo interes in odgovornost za spodbujanje in podporo sektorju. 

Slika 6: Proces priprave katalonskega muzejskega načrta
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Vir: Museums 2030, 2018.

Diagnoza katalonskih muzejev, podpornih organizacij in javnih politik je bila izdelana z 
uporabo metodologije, ki združuje kvantitativne in kvalitativne metode. Kvantitativne 
metode so izkoriščale podatke iz katalonskega muzejskega registra o muzejih in zbir-
kah, ki so odprte za javnost, ter iz drugih obstoječih statističnih virov o muzejskih objek-
tih oziroma predmetih. Rezultat tega je bila kvantitativna analiza oziroma poročilo ka-
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talonskih muzejev. Kvalitativne metode pa so bile izvedene s participativno raziskavo, v 
kateri je sodelovalo več kot dvesto oseb, povezanih s stroko oziroma dejavnostjo. Glavni 
rezultat tovrstnega pristopa predstavlja analiza SWOT, ki prikazuje prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti katalonskega muzejskega sektorja in je služila kot podlaga za 
pripravo predloga usmeritev in ukrepov za prihodnost.

Slika 7: Analiza SWOT katalonskega muzejskega sektorja 14 
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 izgube avtonomije upravljanja muzejev
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Vir: Museums 2030, 2018.

Strateški del katalonskega muzejskega načrta sestavljajo a) vizija, b) osnovna načela 
delovanja katalonske vlade, c) (nova) opredelitev katalonskega muzejskega sistema in 
d) strateški cilji. Vsi ti osnovni elementi so podani v nadaljevanju. 

A. Vizija: katalonski muzeji bodo ohranjali dediščino in spomine države. Raziskovali bodo, 
izobraževali in ponujali izkušnje, ki navdihujejo in spodbujajo radovednost, kritično 
mišljenje, učenje in uživanje. Dvignili bodo prepoznavnost Katalonije po vsem svetu 
in Kataloniji pokazali svet. Tesno bodo vključeni v kulturno, izobraževalno, družbeno in 
znanstveno okolje države, cenjeni in prepoznavni bodo v celotni družbi. Predstavljali 
bodo instrument za oblikovanje identitete, za spopadanje z velikimi družbenimi, kul-
turnimi in okoljskimi izzivi, delovali bodo kot prostori za izobraževanje, sodelovanje in 
razpravo, predani oblikovanju boljše družbe in boljšega sveta. 

B. Osnovna načela: 1. vodenje, 2. inovacije in spremembe, 3. transparentnost in pra-
vičnost, 4. sistemska vizija in načrtovanje, 5. skupno upravljanje, 6. prilagodlji-
vost, 7. podpora, 8. sodelovanje in partnerstvo, 9. usmerjenost v prihodnost, 10. 
ambicioznost.

C. Katalonski muzejski sistem: sestavljajo ga vsi katalonski muzeji ter javne podporne 
institucije in organi, na čelu s katalonsko vlado.

14

14 
S tem je mišljena nepos-
rednost v smislu, da mediji 
(avdiovizualni in podobno), s 
katerimi muzeji predstavljajo 
svoje predmete in zbirke, 
nimajo vloge – s tem pa os-
tane neizkoriščena pestrost 
sodobnih, drugačnih predsta-
vitev, ki so lahko že same po 
sebi privlačne za obiskovalce 
(na primer nove tehnologije).
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Slika 8: Katalonski muzejski sistem
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Vir: Museums 2030, 2018.

Muzeji: i) nacionalni muzeji upravljajo najpomembnejše zbirke in so sposobni nastopati 
tako v nacionalnih kot tudi mednarodnih okvirih. V muzejskih omrežjih imajo osrednjo 
vlogo. Do leta 2030 načrt predvideva štiri nacionalne muzeje; ii) muzeji Katalonije so 
akreditirani muzeji in zagotavljajo visoko raven kakovosti delovanja. So prioriteta ka-
talonske vlade z vidika podpore, saj igrajo strateško pomembno vlogo v muzejskem 
sistemu. Sem sodijo: a) muzeji v nacionalnem interesu, ki hranijo pomembne zbirke z 
določenega področja, kar jim zagotavlja pomembno nacionalno, pa tudi mednarodno 
vlogo, b) muzeji teritorialne podpore na nadlokalni ravni, ki zagotavljajo stalno podporo 
muzejem (ti muzeji se ločijo od drugih muzejev po izvajanju specifičnega podpornega 
programa) – to so na primer interpretacijski centri, arheološka najdišča in paleontolo-
ška ter geološka nahajališča, hiše – muzeji, spomeniki, centri za obiskovalce.

Osnovni gradniki dediščine: to so »objekti«, ki opravljajo eno ali več funkcij oziroma na-
log, značilnih za muzej, na primer majhni muzeji, hiše – muzeji, interpretacijski centri ter 
kraji in spomeniki, preurejeni v muzeje. Katalonska vlada jim zagotavlja stalno posredno 
podporo z muzeji teritorialne podpore, s katerimi so povezani.

Podporna struktura muzejskega sistema: i) služba za varstvo muzejske premične dediš-
čine izvaja koordinacijo muzejskega sistema ter vodi izvajanje, spremljanje in vredno-
tenje muzejskega načrta; ii) katalonska agencija za kulturno dediščino razvija ter vodi 
projekte in pobude, namenjene muzejskemu sistemu; iii) muzejske tematske mreže so 
skupine akreditiranih muzejev in osnovnih objektov dediščine, ki so vezane na določeno 
temo kulturne dediščine: mreža arheoloških muzejev in krajev, mreža katalonskih zgo-
dovinskih muzejev in spomenikov, mreža etnoloških muzejev, teritorialni sistem muze-
jev znanosti in tehnologije, mreža muzejev umetnosti, mreža naravoslovnih muzejev. 
Vlada nudi podporo tudi tistim omrežjem, ki jih sestavljajo stabilne muzejske skupnosti, 
ter obstoječim mrežam pomorskih in tekstilnih muzejev; iv) muzejske teritorialne mre-
že na svojih območjih vsem muzejem zagotavljajo opravljanje vloge javnih kulturnih in-
stitucij. Njihove naloge so: a) podpora z usmerjanjem nepovratnih sredstev in subvencij 
muzejem z javnimi razpisi, b) podpora sodelovanju med muzeji z zagotavljanjem sku-
pnih storitev in aktivnosti. Načrt je predvidel šest teritorialnih mrež, ki pokrivajo celotno 
površino Katalonije.
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Načelni dogovori in instrumenti upravljanja: i) nacionalni sporazum za katalonske mu-
zeje predstavlja dogovor med katalonsko vlado, katalonskimi deželnimi sveti in lastniki 
muzejev glede opredelitev in soglasja o prednostnih pobudah v državi, povezanih z mu-
zeji, predvsem glede investicij; ii) muzejski odbor Katalonije predstavlja glas muzejev v 
državi in tvori posvetovalni in svetovalni organ katalonske vlade. V skladu z načrtom bo 
nova sestava odbora imela večji delež muzejskih predstavnikov in predstavnikov stro-
kovnega sektorja.

D. Strateški cilji: predstavljajo okvir, s katerim bo mogoče  
uresničiti zastavljeno vizijo: 

1. Ustvariti in razviti uravnotežen, trajnosten, kakovosten muzejski sistem, ki pokriva 
celotno državo: Katalonija mora imeti uravnoteženo, skladno pokritost celotnega 
ozemlja z muzeji oziroma gradniki dediščine. Do leta 2030 bo sistem vključeval na-
cionalne muzeje, ki postavljajo standarde na svojih strokovnih področjih, pa tudi 
pri upravljanju zbirk in vključevanju javnosti, akreditirane muzeje, ki izpolnjujejo vi-
soko postavljene standarde kakovosti delovanja, ter osnovne gradnike dediščine, 
ki izpolnjujejo nekatere od nalog, značilne za muzeje. Muzejski sistem bo imel več 
podpornih struktur, zlasti muzejske mreže. Teritorialne mreže bodo pokrivale celot-
no ozemlje in vključevale vse akreditirane muzeje ter gradnike osnovne dediščine. 
Zagotavljale bodo sodelovanje med muzeji in spodbujale skupne aktivnosti, s čimer 
bodo lahko muzeji bolje in učinkoviteje izvajali svoje naloge. Teritorialne mreže bodo 
delovale tudi kot prostor za dogovarjanje in usmerjanje večine finančne pomoči, ki 
jo muzejem dodeljujejo katalonska vlada in deželni sveti.

2. Okrepiti zmožnosti muzejev, da bodo kot avtonomne institucije lahko izkoristili svoj 
polni potencial: cilj je imeti muzeje, ki bodo sposobni odigrati vse svoje značilne vlo-
ge, s poslanstvom, ki bo v celoti osveženo in nadgrajeno s poudarjeno družbeno vlo-
go. Številni katalonski muzeji bodo zaradi sodelovanja in združevanja storitev večji 
in močnejši. Poleg vzpostavljenih teritorialnih mrež bodo muzeji teritorialne podpore 
odločilno prispevali k zagotavljanju podpore drugim muzejem in drugim gradnikom 
dediščine z namenom zagotavljanja ustreznega ohranjanja in razširjanja zbirk.

3. Spodbujati nacionalne muzeje, da postanejo nosilci katalonskega muzejskega sis-
tema, ki so del vodilnih tematskih mrež in mednarodno predstavljajo dediščino, 
zgodovino in kulturo države: do leta 2030 so v načrtu štirje nacionalni muzeji, ki 
bodo imeli potrjeno in formalizirano razvojno strateško usmeritev. Igrali bodo vodil-
no vlogo v mrežah, ki obravnavajo isto tematiko. Bolj bodo prepoznavni tudi v med-
narodnem okolju. Povečevali bodo prepoznavnost katalonske dediščine, obenem 
pa tudi pomagali drugim muzejem v državi pri dostopu do mednarodnih trgov, s 
čimer bodo postali tesno povezani z najnovejšimi muzejskimi trendi.

4. Izboljšati ohranjanje dediščine in njeno upravljanje ter spodbujati razvoj muzejev 
in dinamiko, da bodo služili trenutnim in prihodnjim potrebam: katalonski muzeji 
bodo imeli visoko raven znanja o svojih zbirkah, ki ga bodo ustvarjalno uporabljali 
za obravnavo družbenih vprašanj. Obenem bodo v čim večji meri zagotavljali fizič-
no in digitalno dostopnost vsem državljanom, pa tudi znanstveni in izobraževalni 
skupnosti. Do leta 2030 bodo muzeji uveljavili strateški, načrtni pristop v zvezi z 
aktivnostmi pridobivanja, dokumentacije, preventivnega konserviranja in restavra-
torstva predmetov dediščine. S sodelovanjem stroke bodo razviti standardni po-
stopki in orodja za različna področja upravljanja zbirk, ki jih bodo v praksi uporabljali 
vsi muzeji, s čimer bo zagotovljena ustrezna kakovost.

5. Nadgraditi odnos med družbo in muzeji z izboljšanjem dostopnosti in sodelovanja 
ter vzpostaviti večjo družbeno in izobraževalno vlogo muzejev: katalonski muzeji 
morajo biti dostopni, spodbujati državljane in bogatiti življenje lokalnih skupnosti. 
Poleg tega morajo ponuditi izkušnje, ki navdihujejo, izobražujejo, zabavajo in spod-
bujajo k razmisleku, kritičnemu razmišljanju in razumevanju sveta. Do leta 2030 
bodo muzeji s svojimi zbirkami predstavljali take vsebine, ki bodo odražale celot-
no katalonsko družbo v vsej svoji raznovrstnosti, z vključevanjem pogledov različ-
nih skupin, ki so bile do zdaj manj vidne in zastopane. Vključeni v javno in kulturno 
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življenje bodo redno sodelovali z drugimi kulturnimi ustanovami ter z izobraževalno 
skupnostjo, turističnim sektorjem in kreativnimi industrijami. Z izvajanjem progra-
mov prostovoljstva bodo krepili vezi s skupnostjo. V središče svojih dejavnosti bodo 
postavili izobraževanje, pri čemer bodo z inovativnimi učnimi metodami in modeli 
svoje znanje prenašali do vseh v družbi. Sodelovali bodo z učitelji in šolami, da bi 
učencem ponudili učne izkušnje v skladu s formalnimi cilji izobraževalnega sistema 
glede vsebin kurikula in pridobivanja veščin. Široko bodo uporabljali digitalne tehno-
logije z namenom izboljšanja dostopa do zbirk in znanja, povečanja učinka izobraže-
valne vloge, vzpostavitve komunikacije z javnostjo in spodbujanja sodelovanja.

6. Izboljšati komunikacijsko sposobnost muzejev in spodbuditi njihov potencial za za-
gotavljanje kakovostnih vsebin in izkušenj: z izboljšanjem komunikacijskih veščin 
se bodo muzeji na učinkovit način povezali z državljani. Z javnomnenjskimi orodji 
bodo lahko ocenili in izboljšali podporo skupnosti in njenih predstavnikov. S sode-
lovanjem in interdisciplinarnostjo bodo muzeji ustvarjali za družbo pomembne ino-
vativne vsebine, ki se dotikajo družbenih, kulturnih in okoljskih izzivov, s čimer se 
bo izboljšala njihova prepoznavnost ter s tem sodelovanje z drugimi panogami in 
sektorji. Uporabljali bodo širok nabor komunikacijskih kanalov, skupaj z osebnimi 
odnosi, družbenimi omrežji in običajnimi mediji.

7. Zagotavljati podporo poklicnemu sektorju, ki se ukvarja z dediščino, z namenom 
ustreznega odziva na izzive muzejev in doseganja odličnosti: katalonski muzeji 
bodo delovali strateško in bodo postali privlačno okolje za delo, saj bodo spodbujali 
ustvarjalnost, doslednost in odličnost. Ponujali bodo priložnost za razvoj kariere in 
strokovno izpopolnjevanje. Pri svojem delovanju bodo uporabljali pristop strateške-
ga upravljanja, zato bodo sposobni uskladiti in uporabiti razpoložljive vire za razvoj 
in upravljanje sprememb. Zaposleni v muzejih se bodo ob podpori javnih institucij 
in strokovnih združenj neprestano izobraževali in se povezovali z namenom delitve 
virov, znanja in izkušenj.

Z namenom izpolnjevanja strateških usmeritev je načrt razdeljen na krajša obdobja, v 
katerih so opredeljene operativne pobude in navedeni ukrepi, ki so najbolj smiselni za 
posamezno krajše obdobje. Prvi akcijski načrt je bil pripravljen že v okviru osnovnega 
muzejskega načrta, in sicer za obdobje 2018–2021, in vsebuje 31 specifičnih ciljev ter 
67 pobud oziroma ukrepov v skupni vrednosti 215 milijonov evrov.15 Pred samim začet-
kom izvajanja zastavljenih ukrepov so bile izvedene naslednje aktivnosti:

• določitev prednostne ravni vsakega predlaganega ukrepa;

• izračun stroškov vsakega predlaganega ukrepa;

• dodelitev odgovornosti za izvedbo posameznega ukrepa;

• določitev rokov za izvedbo posameznega ukrepa;

• priprava evalvacijskega sistema za oceno izvajanja ukrepov in ustrezno odzivanje.

3.4 Lokalna muzejska politika 

Pri pripravi analize lokalne muzejske politike smo povzeli OECD-jev priročnik Culture 
and Local Development: Maximising the Impact – A Guide for Local Governments, Com-
munities and Museums, ki je bil pripravljen leta 2019 v sodelovanju z ICOM. Priročnik 
namreč predlaga konkretne vzvode za lokalne oblasti ter muzeje, ki želijo čim bolje izko-
ristiti potencial in vpliv dediščine za lokalni razvoj. Osnovna struktura priročnika OECD/
ICOM usmeritve in ukrepe (tako z vidika muzejev kot lokalnih vlad) razdeljuje po petih 
glavnih temah:

1. Izkoristiti moč muzejev za lokalni gospodarski razvoj (muzeji kot del lokalnega ino-
vacijskega sistema): usmeritve za vlade so na primer vključitev muzejev v lokalno 
turistično razvojno strategijo ali povezovanje muzejev s podjetniškim sektorjem z 
namenom razvoja novih izdelkov in storitev; usmeritve za muzeje so na primer sode-

15 
Celotno besedilo akcijske-
ga načrta 2018–2021 je 
na razpolago na povezavi 
https://cultura.gencat.
cat/web/.content/sscc/
pla-museus-2030/do-
cuments/04-pla-actuacions.
pdf, skrajšano besedilo pa 
je del povzetka celotnega 
muzejskega načrta Muzeji 
2030, ki je v angleškem jeziku 
na povezavi https://cultura.
gencat.cat/web/.content/
sscc/pla-museus-2030/
documents/07_PMC_execu-
tiu_EN_def.pdf.
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https://cultura.gencat.cat/web/.content/sscc/pla-museus-2030/documents/04-pla-actuacions.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/.content/sscc/pla-museus-2030/documents/07_PMC_executiu_EN_def.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/.content/sscc/pla-museus-2030/documents/07_PMC_executiu_EN_def.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/.content/sscc/pla-museus-2030/documents/07_PMC_executiu_EN_def.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/.content/sscc/pla-museus-2030/documents/07_PMC_executiu_EN_def.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/.content/sscc/pla-museus-2030/documents/07_PMC_executiu_EN_def.pdf
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lovanje z gostinsko-turističnim sektorjem in drugimi kulturnimi institucijami z name-
nom privabljanja novih, raznovrstnih skupin obiskovalcev ali sodelovanje s podjetji in 
tudi z raziskovalno-razvojnim in izobraževalnim sektorjem z namenom spodbujanja 
inoviranja.

2. Izrabiti vlogo muzejev za urbano prenovo in razvoj skupnosti: usmeritve za vlade so 
na primer vključitev muzejev in njihove bližnje okolice v urbanistično načrtovanje, 
obravnavanje muzejev kot prostora za javne razprave in srečanja skupnosti, izko-
riščanje muzejev kot osrednjih točk znotraj ustvarjalnih območij; usmeritve za mu-
zeje sta na primer načrtovanje in razvoj muzejev, kar je treba jemati kot del širšega 
procesa urbanističnega načrtovanja, spodbujanje dialoga in ozaveščanja z zagota-
vljanjem varnega, odprtega mesta za skupnost, prevzemanje proaktivne vloge pri 
razvoju ustvarjalnih okrožij, izkoriščanje bogastva skupnosti in dediščine zunaj ur-
banih območij.

3. Spodbujati kulturno ozaveščenost in ustvarjalnost družbe: usmeritve za javne ob-
lasti so na primer prepoznavanje vloge muzejev pri izobraževanju in usposabljanju 
mladih in odraslih, vključevanje muzejev za zagotavljanje krepitve virov in zmoglji-
vosti in s tem širše izkušnje obiskovalcev, zagotavljanje ravnotežja med zadovolje-
vanjem potreb lokalnega prebivalstva in turistov; usmeritve za muzeje so na primer 
zagotavljanje takšne izkušnje, ki pri obiskovalcih spodbuja razmišljanje in ustvarjal-
nost, zagotavljanje možnosti izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega uče-
nja, spodbujanje kulturne raznovrstnosti.

4. Razvijati muzeje kot prostore za vključevanje, zdravje in dobro počutje: usmeritve 
za vlade so na primer povečanje prispevka muzejev k družbeni blaginji z njihovimi 
informacijami, partnerstvi in viri, izkoriščanje vloge muzejev pri zagotavljanju poti 
do zaposlitve, vključitev muzejev v širše pristope za izboljšanje počutja; usmeritve 
za muzeje so na primer izboljšanje zmožnosti za prepoznavanje in odzivanje na pot-
rebe zapostavljenih in prikrajšanih skupin, sodelovanje z ustreznimi (izobraževalni-
mi) institucijami za izboljšanje možnosti za zaposlitev, soustvarjanje programov z 
drugimi organizacijami z namenom vključevanja specifičnih zapostavljenih skupin 
(brezdomci, zaporniki, starejši, druge marginalne skupine).

5. Uveljaviti vlogo muzejev pri lokalnem razvoju: usmeritve za javne oblasti so na primer 
vključevanje dolgoročnega, celostnega pristopa pri načrtovanju razvoja muzejske 
dejavnosti, podpiranje ohranjanja, konservacije in raziskovanja kot temeljnih funkcij 
muzejev, uporaba strategij, ki združujejo različne vire z namenom povečanja zmo-
gljivosti muzejev; usmeritve za muzeje so na primer jasno opredeljevanje vloge mu-
zejev v lokalnem razvoju in njihova operacionalizacija v glavnih dokumentih in proce-
sih, ohranjanje osrednjih nalog muzejev (ohranjanje, konservacija in raziskovanje), 
sodelovanje z drugimi organizacijami za povečanje učinka delovanja muzejev.
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Analiza muzejske politike v Sloveniji
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4

V Sloveniji ima razvoj muzejske dejavnosti že dolgo zgodovino. Začetki muzejev segajo v 
renesančni čas, v katerem je bila omenjena večja zbirka antičnih spomenikov in lapidarij 
v Celju (Bregar, 2016). To obdobje sicer zaznamuje veliko zbirk, ki pa so zaradi nenaklo-
njenosti 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, namenjeno izključno kulturi pri nas. Leta 1921 so 
muzej preimenovali v Narodni muzej. V zgodnjih letih 20. stoletja so muzeje dobila tudi 
druga pomembnejša urbana središča v Sloveniji – Maribor, Celje, Ptuj, Kamnik. Državni 
interes je bil v prvi polovici 20. stoletja usmerjen v oblikovanje osrednjih institucij, med-
tem ko je bil napredek drugih muzejev v rokah društev in ljubiteljev. Število muzejev pa se 
je znatno pomnožilo po drugi svetovni vojni – sicer se je v šestdesetih letih ustanavljanje 
muzejev nekoliko ustavilo, se je pa še vedno povečevalo število raznih muzejskih zbirk. 
Zaradi takratnih političnih razmer se je večalo predvsem število muzejev revolucije, ši-
rili so se tudi obstoječi muzeji. Takšen razvoj je podpirala kulturna politika, ki je skrbela 
za preživetje vseh muzejev. Konec petdesetih sta se začela ločevati muzej in muzejska 
zbirka. Leta 1959 je bil v Jugoslaviji sprejet Zakon o muzejih, ki je prvič določil zakonski 
okvir za ustanovitev muzeja. Muzej je bil lahko ustanovljen le, če je imel dovolj primernega 
gradiva, prostorov, strokovnega osebja in zagotovljena finančna sredstva. Status muzeja 
je dobila skoraj polovica vseh muzejev, preostali so bili opredeljeni kot muzejske zbirke. 
Po sprejetju zakona se je pričakovano povečalo število različnih muzejskih zbirk v okviru 
muzejev ali v upravljanju lokalnih skupnosti, podjetij, društev in zasebnikov. V sedemde-
setih letih se je odpiranje novih zbirk in muzejev okrepilo, medtem ko je v osemdesetih 
zopet stagniralo oziroma celo upadalo. Rast je bila podobna kot v drugih državah zahodne 
Evrope (Vodopivec, 2009).

Leta 1964 je nastalo prvo gradivo o problematiki slovenskih muzejev, v katerem je prvič 
omenjen pojem muzejska mreža. Majhnim muzejskim zbirkam je bilo priporočeno tesnej-
še strokovno ali organizacijsko povezovanje z najbližjimi večjimi muzeji ali galerijami. 
Poudarjen je bil pomen programskega usklajevanja in povezovanja z izobraževalnimi in 
turističnimi organizacijami, kar je aktualno še danes. Kljub ugotovitvam, da bi bilo treba 
mrežo muzejev povezati okoli obstoječih muzejskih jeder, je Zakon o muzejih iz leta 1965 
ukinil vsako klasifikacijo muzejev, sicer pa je ohranil standarde za ustanovitev muzeja, 
obenem pa pustil možnost, da ima status muzeja tudi muzejska zbirka, če se tako odloči 
njen ustanovitelj, s čimer je pravzaprav razvrednotil pomen standardov, kar se je najo-
čitneje poznalo pri ravnanju z gradivom. To lahko razumemo kot poskus kulturne politi-
ke, da z deprofesionalizacijo podružbi muzejsko dejavnost. V načrtu kulturnega razvoja 
Slovenije za obdobje 1976–1980 kot tudi načrtu za obdobje 1981–1985 je bila še vedno 
poudarjena potreba po tesnejši povezanosti muzejev (Vodopivec, 2009).

Leta 1981 je Zakon o muzejih zamenjal Zakon o naravni in kulturni dediščini, ki je s seboj 
prinesel določene novosti, saj je muzejsko dejavnost urejal skupaj z varstvom naravne 
dediščine, spomeniki in arhivsko dejavnostjo, muzejem je naložil naloge varstva oziroma 
nadzora premične dediščine tudi zunaj muzejev, vsaka občina pa je morala imeti muzej ali 
se dogovoriti s sosednjim muzejem o pokrivanju muzejske dejavnosti na svojem obmo-
čju. Zakon je muzejem sicer naložil vrsto novih pristojnosti, vendar je bil sistem nadzora 
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s t. i. kulturnimi skupnostmi, ki so krojile kulturno politiko, tako organiziran, da v praksi 
zakonodajalec ni imel vzvodov za uveljavljanje zakona. Analiza stanja iz leta 1985 je poka-
zala, da še vedno ostaja primarni problem v tem, da nacionalni muzeji ne opravljajo svoje 
matične funkcije pri pripravi enotnih strokovnih standardov na vseh nivojih muzejske-
ga dela, medtem ko drugi muzeji delajo po svoje, posredujejo neverodostojne podatke, 
sistem, v katerem ustanovitelj in financer nista ista entiteta, pa ne deluje. Tako smo leta 
1988 dobili prvi formalni dokument o mreži slovenskih muzejev, s katero so avtorji želeli 
odpraviti pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri analizi. Vendar pa mreža ni nikoli prav 
zaživela, saj so bile sicer muzejem in lokalnim skupnostim dodeljene obveznosti, določe-
ne so bile tudi sankcije za primer neizpolnjevanja obveznosti, vzvodi za sankcije pa niso 
bili vzpostavljeni (Skupnost muzejev Slovenije, 2016).

V pričakovanju političnih pretresov je leta 1989 Kulturna skupnost Slovenije v celoti prev-
zela financiranje muzejev v muzejski mreži. Financiranje je zaobjelo muzeje, ki so z Zako-
nom o zavodih pridobili status javnega zavoda, tako da ne preseneča, da je bil leta 1990 
delež javnih sredstev za muzeje najvišji dotlej, pa tudi pozneje te stopnje ni več dosegel.

Leta 1999 je bil sprejet Zakon o kulturni dediščini, od leta 2000 do 2008 pa je bila v ve-
ljavi Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva 
premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev. Zakon je ponovno opredelil 
premično in nepremično kulturno dediščino ter pojem javne službe. Ta izhaja iz ZUJIK 
oziroma iz stališča, da se del kulturnih dobrin zagotavlja kot trajne javne dobrine, za to 
pa skrbita država in lokalna skupnost neposredno ali tako, da ustanovita javni zavod na 
področju kulture. Pogodbo o izvajanju javne službe lahko država sklene z državnim muze-
jem, z lokalnim muzejem ali s kakšno drugo pravno osebo. Zakon je tudi navedel elemente 
javne službe in določil vrste muzejev (državni, pokrajinski, mestni, občinski in zasebni). 
Kot meni stroka, sta imela tako Zakon kot Uredba pomanjkljivosti v smislu delitve dediš-
čine na državno in lokalno ter opredelitve strokovne in teritorialne matičnosti, saj v praksi 
kriteriji za delitve, predvideni v Zakonu, niso smiselni (Skupnost muzejev Slovenije, 2016). 

Od leta 2008 je v veljavi Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1), ki je vpeljal razvid 
muzejev, ki izpolnjujejo osnovne pogoje za delovanje, opredeljene z Zakonom, pa tudi pri-
dobitev pooblastil za izvajanje državne javne službe. Zakon je med drugim uvedel Službo 
za premično dediščino in muzeje v okviru Narodnega muzeja Slovenije. Po mnenju stroke 
(Skupnost muzejev Slovenije, 2016) je zakonodajalec pri navajanju njenih nalog prišel 
v konflikt z matičnimi nalogami nacionalnih muzejev, saj Služba ni bila vzpostavljena 
kot profesionalna matična služba znotraj NMS (kot je to primer pri knjižnicah služba v 
NUK-u), ki bi oblikovala in spremljala enotne standarde, izvajala izobraževanja, izdelo-
vala analize in podobno. Namesto tega je služba dobila mesto med muzejem in Ministr-
stvom za kulturo, prejela pa je pooblastila, ki presegajo njen status. Z Zakonom je tudi 
prenehala veljati muzejska mreža in s tem so področja in območja delovanja muzejev 
izgubila pomen. Skupnost muzejev Slovenije (SMS) meni, da s tem ni več uravnoteže-
nega varstva kulturne dediščine na našem ozemlju (Skupnost muzejev Slovenije, 2016). 
Ob tem SMS omenja, da je zakon v želji, da bi celotno področje kulturne dediščine (brez 
arhivov in knjižnic) reguliral karseda poenoteno, pravzaprav nejasen, saj pušča možnost 
za različne rešitve, če bi se za te pokazala potreba. Nekatere določbe iz uvodnih členov, 
ki določajo vzpostavitev in pogoje varovanja, se spreminjajo v tistih členih, ki določajo 
sistem registriranja in delovanja muzejev. Dediščina se deli na vse mogoče načine (re-
gistrirana, razglašena, nacionalno bogastvo, spomenik državnega in lokalnega pomena, 
inventarizirana, evidentirana …), iz česar izhaja status njenega varovanja. Pojmi se pre-
pletajo: nekateri so v definiciji in v nadaljevanju spremenijo pomen, drugih v definiciji ni, 
pa jih zakon navaja, tretjih – tistih, ki jih poznamo v muzejski dejavnosti – pa sploh ni. Prav 
zaradi navedenih pomanjkljivosti si stroka v Sloveniji prizadeva za pripravo in sprejetje 
posebnega zakona o muzejih, ki bi enakovredno drugim sorodnim dejavnostim urejal po-
dročje varovanja premične in nesnovne dediščine ter delovanje muzejev in s tem muzeje 
umestil v prostor kot dejavnost in kot stroko. Cilj tovrstnega zakona bi bila vzpostavitev 
takega sistema, ki bi omogočal celovito ohranjanje in varovanje premične in nesnovne 
kulturne dediščine v mreži muzejev, ki bi pokrila celotno območje Republike Slovenije in 
odpravila težave, ki jih je prinesel ZVKD-1 prav na področju muzejske dejavnosti (Skup-
nost muzejev Slovenije, 2012).
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Kakorkoli že, po veljavni zakonodaji lahko muzej v Sloveniji ustanovi kdorkoli, saj predpisi v 
ničemer ne omejujejo nastajanja muzejev in tudi ne uporabe imena muzej. Muzeji, ki želi-
jo delovati po strokovnih standardih in izpolnjujejo jasno določene pogoje, lahko pri Mini-
strstvu 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 muzejskega gra-
diva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne služ-
be 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 tehnične-
ga varovanja ter škodnega zavarovanja muzejskih zbirk, ki ga potrdi ustanovitelj. 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. Konec leta 2021 je 
bilo v razvid vpisanih 61 muzejev,1 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, skladno 
s svojo področno pristojnostjo,2 izvajajo tudi muzeji, ki so za to nalogo pridobili pooblas-
tilo, praktično vse pooblaščene muzeje pa so ustanovile lokalne skupnosti (Ministrstvo 
za kulturo, 2020). Državna javna služba muzejev zajema skrb za nacionalno pomembne 
zbirke, strokovno pomoč zasebnim lastnikom nacionalnega bogastva ter razvoj stroke in 
strokovnega dela za delo s premično kulturno dediščino. Muzeji, ki takšno službo izvajajo, 
skrbijo, da so posamezni predmeti in zbirke varovani, urejeni, dokumentirani in dostopni 
skladno z mednarodnimi standardi, da je muzej odprt za javnost, da so zbirke predstavljene 
na razstavah, da z obrazstavnimi prireditvami poglabljajo znanje o dediščini, skrbijo pa tudi 
za razvoj stroke in usposabljanje strokovnih kadrov, sodelujejo in dajejo nasvete zasebnim 
lastnikom, strokovna mnenja državnim organom in podobno. Za izvajanje državne javne 
službe Ministrstvo za kulturo iz proračuna Republike Slovenije državnim in pooblaščenim 
muzejem zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov dela ter splošnih materialnih in pro-
gramskih materialnih stroškov. Muzeji poleg sredstev iz državnega proračuna pridobivajo 
tudi sredstva iz proračunov občin, EU, del prihodka pa zagotovijo sami s prihodki iz javne 
službe (prodaja vstopnic in podobno) ali tržne dejavnosti.3 Državni muzeji so od države 
financirani do 100%, medtem ko so pooblaščeni financirani do 80%.

Največji vpliv na oblikovanje javnih politik na področju muzejev ima torej Ministrstvo za 
kulturo Republike Slovenije (MK), v njem pa Direktorat za kulturno dediščino in Direktorat 
za ustvarjalnost. Pri tistih deležnikih, ki so pomembni z vidika oblikovanja politik, je treba 
omeniti tudi Službo 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 delovanja spe-
cificirano tudi analizo stanja v muzejih in pripravo dolgoročne strategije razvoja muzejske 
politike, varstva premične in nesnovne kulturne dediščine.

Strateške usmeritve celotne slovenske kulturne politike, katerih sestavni del so tudi 
usmeritve za muzejsko dejavnost, so opredeljene v nacionalnih programih za kulturo. 
Tako je bil prvi NPK pripravljen za obdobje 2004–2007, in sicer v obliki resolucije. To je bila 
Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2004–2007, ki je definirala cilje in ukrepe 
na posameznih področjih kulture. V dokumentu je bila predvidena ustanovitev Muzeja so-
dobne umetnosti na Metelkovi ulici 22, pa tudi ureditev in dograditev muzeja slovenskih 
filmskih igralcev na lokaciji Škrateljnove domačije v Divači. Napovedani so bili gradnja 
Prirodoslovnega muzeja Slovenije, celovita obnova Moderne galerije, nadaljevanje pre-
nove Narodnega muzeja Slovenije ter gradnja novih muzejskih in depojskih prostorov za 
državne javne zavode. Napovedana je bila tudi vzpostavitev podatkovnih zbirk o kulturni 
dediščini na elektronskih medijih.

Sledila je Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008–2011, ki je muzejem sicer 
namenjala pomembno vlogo v sodobni kulturni politiki, vendar je bil nabor ukrepov, ki so 
obravnavali muzeje, relativno omejen. Resolucija je poudarila potrebo po oblikovanju in 
sprejemu standardov za izvajanje javne službe (ustrezne delovne razmere, minimalno 
tehnično osebje, spodbujanje profesionalizacije muzejskih služb) ter pomen dostopnosti 

 1 
https://rmsn.ekultura.gov.si/
razvid/muzeji.
2 
https://www.gov.si/assets/
ministrstva/MK/DEDISCINA/
PREMICNA/muzeji-pristoj-
nost.xlsx.
3 
Ministrstvo za kulturo, 
https://www.gov.si/teme/mu-
zeji-in-premicna-dediscina.
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muzejskega gradiva (povečanje števila manjšinskih in ranljivih skupin (invalidov, starej-
ših) med muzejskimi obiskovalci). Resolucija je tudi napovedala programsko prestruk-
turiranje Arhitekturnega muzeja Ljubljana v javni zavod Muzej za arhitekturo in obliko-
vanje. Glede investicij na področju muzejev je Resolucija povzela investicije iz obdobja 
2004–2007, ki so jim dodali nove investicije, kot je začetek celovite prenove Tehniškega 
muzeja Slovenije v kompleksu Bistre.

Naslednja Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo je bila pripravljena za obdobje 
2014–2017. Napovedala je preoblikovanje Slovenskega gledališkega muzeja v Inštitut za 
odrske umetnosti. Poudarila je pomen dostopnosti kakovostne vizualne umetnosti, tudi 
s podporo sodelovanja izvajalcev v mreži slovenskih muzejev in galerij (Zveza neodvisnih 
galerij za sodobno vizualno umetnost, Skupnost muzejev Republike Slovenije). Resolucija 
je tudi poudarila pomen kakovostno ohranjene, sodobno prezentirane kulturne dediščine 
za večje število obiskovalcev in večjo prepoznavnost dediščine (povečan obseg kakovo-
stnih pedagoških in andragoških programov v muzejih za pridobivanje ciljnega občinstva, 
pomen fizične in digitalne dostopnosti). Poudarila je potrebo po spremembah zakonodaje 
za okrepitev muzejske mreže in preoblikovanje strokovne svetovalne službe za področje 
varstva premične dediščine in muzejev, oblikovanje ukrepov za kontinuirano strokovno 
izpopolnjevanje in izobraževanje, povezano z varstvom kulturne dediščine in izvajanjem 
muzejske dejavnosti, ter zagotavljanje najnujnejših prostorskih in tehničnih pogojev za 
državne javne zavode. Po koncu veljavnosti te resolucije je v času ministra Peršaka sledila 
priprava nove resolucije (2018–2025), ki pa ni bila nikoli uradno sprejeta. Priprava reso-
lucije se je nadaljevala tudi v času ministra Pozniča (NPK 2020–2027). 

Vlada je na redni seji 17. decembra 2021 določila besedilo predloga Resolucije o nacio-
nalnem programu za kulturo 2022–2029 (ReNPK22–29) in ga poslala v obravnavo Dr-
žavnemu zboru po rednem postopku. Resolucija celostno obravnava in povezuje vrsto 
različnih področij, s ciljem oblikovanja celovite, heterogene strategije na področju kul-
ture. Poslanstvo ReNPK22–29 je, da se slovenska kultura uveljavi kot pomemben druž-
beni dejavnik, ki omogoča razvoj, rast in prepoznavnost slovenske narodne substance 
tako doma kot v svetu. Za dosego tega namena se povezuje z drugimi sektorji s ciljem 
sooblikovanja ustvarjalne, povezane, trajnostno usmerjene demokratične družbe. Re-
solucija prinaša izhodišča za učinkovitejše vključevanje kulture pri načrtovanju druž-
benega razvoja in osebne rasti slehernega posameznika, ki temeljijo na poglobljenem 
razumevanju javnega interesa in skupnega dobra, sodobnih znanstvenih dognanjih ter 
oblikovanju spodbudnega okolja za varovanje in uresničevanje širokega nabora poten-
cialov kulture in kulturnih vrednot. Glavni strateški cilji ReNPK22–29 so:

• okrepiti vlogo kulture kot povezovalne, združevalne sile v javnem življenju, še pose-
bej pri oblikovanju slovenske narodne identitete, domoljubne, državotvorne zavesti 
in družbene etike,

• zagotavljati kulturni pluralizem, svobodo izražanja in enake možnosti za ustvarjanje,

• skrbeti za slovenski jezik ter okrepiti vlogo in pomen slovenskega jezika v enotnem 
slovenskem kulturnem prostoru in mednarodnem okolju, vključno s skrbjo za Slo-
vence v zamejstvu in po svetu,

• skrbeti za ohranjanje in razvijanje kulturne identitete narodnih skupnosti Madžarov 
in Italijanov, romsko skupnost, etnične skupine, priseljence in ranljive skupine,

• spodbuditi medresorsko povezovanje kulture, še posebej z gospodarstvom, turiz-
mom in izobraževanjem, ter zagotoviti prisotnost kulturnih vsebin znotraj politik 
drugih resorjev,

• zagotoviti vzpostavitev vzdržnega, učinkovitega, transparentnega sistema financi-
ranja kulture,

• upoštevati trenuten položaj in razvojne perspektive na področju kulturnega sektorja 
ter vzpostaviti pogoje za njegovo prilagodljivost na spremembe in razvoj z zmanjše-
vanjem administrativnih ovir, izobraževanjem in usposabljanjem,

• pospešiti digitalizacijo ter uvajanje novih tehnologij in sodobnih pristopov na podro-
čju kulture,
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• zagotoviti posodobitev in gradnjo nujno potrebne javne kulturne infrastrukture,

• zaščititi in javnosti približati slovensko kulturno dediščino, vključno s prizadevanji za 
ohranjanje naravnega okolja,

• okrepiti vključenost prebivalstva v kulturno dogajanje, še posebej pri razvijanju kul-
turne zavesti pri otrocih in mladini, poudarjanju kulturne vzgoje kot vseživljenjskega 
učenja in razvijanju ljubiteljske kulture,

• decentralizirati slovenski kulturni prostor in povečati dostopnost kulture na celot-
nem ozemlju Republike Slovenije in širše v enotnem slovenskem kulturnem prosto-
ru – doseči večjo regionalno in lokalno zastopanost kulture,

• okrepiti navzočnost kulturnih vsebin v medijih in spodbuditi refleksijo o kulturnih 
dosežkih doma in v tujini,

• okrepiti mednarodno promocijo slovenske kulture in doseči večjo prepoznavnost 
Slovenije in njene kulturne dejavnosti v mednarodnem okolju.

Resolucija na področju vizualne umetnosti načrtuje vzpostavitev enotnega portala ga-
lerij, ki bi vključeval tako javne zavode kot galerije nevladne in zasebne provenience ter 
ustvarjalce in jih medsebojno povezal. Tako organizirani deležniki bodo lažje ohranjali 
potrebno strokovnost ter bolj profesionalno in ambiciozno zastavljali produkcije in kop-
rodukcije, s katerimi se bodo predstavljali v domačem in mednarodnem prostoru. Večja 
preglednost in manjše drobljenje sredstev ne bosta koristila le kakovostnim skupnim 
projektom, temveč bosta dobrodošla tudi za umetnike. 

Resolucija tudi poudarja problematiko prostorskih težav in kakovostne tehnične opre-
me, ki ustreza standardom 21. stoletja. Prostor in oprema sta nujna pogoja za dobro na-
črtovanje in uspešno izvajanje arhivske, knjižnične, muzealske in umetniške dejavnosti. 
Na področju kulturne dediščine so predvideni naslednji razvojni cilji: 

• Upoštevanje kulturne dediščine kot razvojnega vira pri državnem, regionalnem in 
občinskem snovanju razvojne in sektorske politike, zakonskih in razvojnih dokumen-
tov ter prostorskih aktov.

• Zagotovitev pogojev za morebitne dodatne vire financiranja (zasebni viri, evropska 
sredstva).

• Izvedba dejavnosti za uveljavitev pomena in vloge kulturne dediščine v družbi ter 
višja stopnja vključevanja različnih skupin v dediščinske dejavnosti in pridobivanja 
novih občinstev, še posebej v okviru vzgoje in izobraževanja (kulturno-umetnostne 
vzgoje).

• Spodbujanje večje vključenosti dediščine v mednarodne okvire in projekte, vključno 
z nominacijami za mednarodne izbore dediščine. Vključevanje prostorov dediščine v 
javne prostore in javno dostopne dele objektov. 

• Spodbujanje razvoja kulturnega turizma, kulturnega in kreativnega sektorja in dru-
gih novih produktov in storitev z uporabo dediščinskih virov.

• Spodbujanje digitalnega prehoda, razvoja e-storitev (tudi za kulturno-vzgojne na-
mene) in večje uporabe e-storitev na vseh področjih dediščine.

• Vzpostavitev enotne dediščinske platforme v okviru sredstev za e-Dediščino iz 
Načrta za okrevanje in odpornost za nacionalno povezovanje dediščinskih ustanov v 
skupen digitalni uporabniški sistem.

• Priprava natančnejših pravnih podlag in sistemskih sprememb za področje muzeal-
stva v okviru nove strategije za kulturno dediščino.

• Spodbujanje predlogov in postopkov za vpis slovenske kulturne dediščine na 
Unescov seznam svetovne kulturne dediščine.

• Skrb za sistematično e-hrambo digitalizirane in izvorno digitalne kulturne dediščine.

Po sprejemu ReNPK22–29 v Državnem zboru minister za kulturo pripravi akcijski načrt 
za obdobje štirih let, ki ga potrdi vlada. Z akcijskim načrtom se za štiri leta določijo 
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ukrepi (obseg in vrsta kulturnih dejavnosti), cilji, obseg sredstev in čas za njihovo ures-
ničitev ter kazalci, po katerih se bo njihovo doseganje merilo.

Omeniti je treba tudi Strategijo kulturne dediščine 2020–2023, ki jo je Vlada sprejela 
decembra 2019. Strategija je bila pripravljena in sprejeta v skladu z ZVKD-1, ki v drugem 
odstavku 73. člena opredeljuje sprejemanje strategije za štiri leta in pri tem določa tudi 
dolgoročne usmeritve. Izhodišče strategije je načelo celostnega ohranjanja dediščine 
kot temelja nacionalne identitete, kulturne raznovrstnosti Slovenije (ki se prepleta z osu-
pljivo krajinsko in biotsko raznovrstnostjo), privlačnosti naše države za življenje naših 
državljanov, izobraževanje, razvoj, umetniško ustvarjanje, turizem in druge gospodarske 
dejavnosti. Je temelj sodobne ustvarjalnosti in prepoznavnosti Slovenije v mednarodni 
skupnosti. Splošni cilji strategije so z dediščino prispevati h kakovosti življenja in bolj 
povezani družbi, pospešiti trajnostni razvoj Slovenije in izboljšati odnos družbe do naše 
dediščine. Uresničevanje teh ciljev se v skladu z mednarodnimi pogodbami, evropskimi 
priporočili in Ustavo RS zagotovi na ravni države, regij in lokalnih skupnosti. Načelo ce-
lostnega ohranjanja naj se upošteva v sektorskih politikah, ukrepih in dejavnostih, pove-
zanih z dediščino. Strategija določa cilje in ukrepe na treh stebrih, in sicer: 1. Družba; 2. 
Razvoj; 3. Znanje.

Strategija vlogo muzejev poudarja predvsem pri stebru Družba, v katerem poudarja po-
membno družbeno vlogo muzejev pri komunikaciji dediščinskih vsebin, inkluziji in pove-
zovanju z javnostmi ter pri oblikovanju nove oziroma obogatene ponudbe za promocijo 
dediščine. Strategija navaja pomen mednarodne predstavitve muzejskih projektov v 
tujini in poudarja, da nekateri upravljavci nacionalnega bogastva, na primer državni in 
pooblaščeni muzeji, nimajo zagotovljenih možnosti za učinkovito ravnanje z muzejskimi 
zbirkami. Poudarja tudi potrebo po redefiniciji državne in lokalne muzejske javne službe 
ter meril za njeno financiranje.
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Analiza SWOT
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5

Analiza SWOT je eno glavnih orodij v povezovanju analize poslovnega okolja z oblikova-
njem strategij in je standardno orodje Evropske komisije, držav članic in njihovih regij 
pri pripravi strateških dokumentov. Ugotoviti je treba, kje so glavne konkurenčne pred-
nosti in slabosti analiziranega sektorja ter katere priložnosti in potencialne nevarnosti 
se oblikujejo na trgu. Analiza SWOT lahko zagotovi okvir za opredelitev in analizo pred-
nosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti ter omogoča razvoj ustreznih strategij in politik.

Analiza SWOT panoge muzeji v Sloveniji, ki je predstavljena v tabeli 2, je bila pripravljena 
na podlagi analize stanja panoge (Murovec, Kavaš in Koman, 2022), v kateri so posa-
mezne prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti tudi podrobneje obrazložene. 

Tabela 2: 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 in zakonski 
okvir muzejske dejavnosti 

1

Trg (ponudba in povpraševanje na 
trgu)

Trg (ponudba in povpraševanje na 
trgu)

Izkušnje s povezovanjem ponudbe in 
kompetenc muzejev v okviru skupnih 
projektov

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

2

Premajhna uporaba sodobnih 
trženjskih in tehnoloških pristopov (s 
poudarkom na digitalizaciji) 

1

Padajoče število obiskovalcev 3

Kompetence in usposabljanja Kompetence in usposabljanja

Splošna kakovost izobraževalnih 
programov in usposabljanj

2 Pomanjkanje določenih kompetenc 
zaposlenih v muzejih (na primer 
tehnologija, trženje, strateški 
menedžment), potreba po 
usposabljanju zaposlenih in zaposlitvi 
dodatnih oseb, ki imajo ustrezne 
kompetence

1

Ni samostojnega programa študija 
muzeologije

2

Financiranje Financiranje

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

2
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Pomanjkljiva sredstva za digitalizacijo 2

Infrastruktura Infrastruktura

Razvejana podporna infrastruktura 2 Prostorske stiske, dotrajanost 
prostorov oziroma stavb ter 
nezadovoljiva količina in kakovost 
depojskih prostorov in razstavnih 
prostorov v večini 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).
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Predlog ukrepov muzejske  
politike v Sloveniji
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6

Predlog ukrepov spodbujanja muzejske dejavnosti je pripravljen na podlagi analize pa-
noge muzeji v Sloveniji (deležniki, veriga vrednosti, statistična analiza) in na podlagi 
razvojnih trendov v svetu, kar je omogočilo pripravo analize SWOT (vsaka trditev v ta-
beli SWOT je obrazložena in analizirana z vidika vzrokov za posamezno trditev), ter na 
podlagi analize javnih politik (dobrih praks) na evropski (EU), državni (izbrane evropske 
države), regionalni (Katalonija) in lokalni ravni (OECD-jev priročnik Culture and Local 
Development: Maximising the Impact – A Guide for Local Governments, Communities 
and Museums). Treba se je zavedati omejene prenosljivosti zakonskih oziroma institu-
cionalnih ureditev ter javnih muzejskih politik iz ene države v drugo, zato smo pri pripra-
vi predlogov ukrepov upoštevali družbeno-ekonomski kontekst ter druge specifike slo-
venskega muzejskega sektorja in institucionalnega okvirja. Tako izhajamo iz naslednjih 
izhodišč, ki temeljijo na analizi panoge (slika 9):

• glavni razvojni izzivi predstavljajo argument za javno intervencijo,

• glavni vzroki pa so »tarča« predlogov ukrepov.

Slika 9: Izhodišča za pripravo predloga ukrepov muzejske politike v Sloveniji  

Glavni razvojni 
izzivi 

SWOT 

Glavni vzroki 
razvojnih izzivov

Ukrepi za 
reševanje 

glavnih razvojnih 
izzivov 

Pri postavljanju okvirja za usmeritve muzejske dejavnosti je koristno uporabiti elemen-
te konceptov, ki izhajajo iz predstavljenih primerov priprave programa muzejske politi-
ke v drugih državah oziroma regijah v tretjem poglavju. Skladno s tem konceptom je v 
začetni fazi treba postaviti vizijo, ki predstavlja posplošen opis predvidene prihodnosti 
sektorja, pri čemer gre za opredelitev idealizirane prihodnje podobe, ki izziva trenutno 
stanje – to je bilo predhodno že opredeljeno v analizi sektorja, ki vsebuje tudi analizo 
SWOT in glavne izzive dejavnosti v prihodnosti. Vizija torej predstavlja predvidevanje, 
kam naj bi se sektor usmeril v prihodnosti, kakšen naj bi bil in kaj naj bi počel. Vizija ni 
nekaj neuresničljivega in neizvedljivega in ne predstavlja sanj o oddaljeni prihodnosti, 
saj je načrtovanje dejavnosti daleč v neznano prihodnost lahko v času bliskovitih spre-
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memb več kot neuporabno, tudi škodljivo. Pomembno pri postavljanju vizije pa je, da 
gre pri njenem oblikovanju za vključujoč, participativen proces, v katerega so vključeni 
vsi deležniki sektorja, ki se lahko s tako oblikovano vizijo poistovetijo in jo sprejema-
jo. Na temelju takšne vizije je potem lažje zastaviti strateške načrte, scenarije oziroma 
predvideti pot, kako jo doseči. Zavedati se je treba, da delovanje brez vizije (skoraj) ved-
no vodi v razvoj brez usmeritve in učinkovitega izkoriščanja vseh razpoložljivih virov.1 
Na podlagi zastavljene vizije je treba opredeliti strateške cilje in strateške predloge, ki 
predstavljajo okvir ukrepanja celotnega muzejskega sistema. Priprava takšnega na-
črta mora biti rezultat zahtevnega delovnega procesa, pri katerem sodelujejo 
vsi pomembni deležniki muzejskega sektorja, pri čemer imajo muzeji pri pripravi 
osrednjo vlogo. Razprava pri pripravi mora upoštevati osnovna načela in vred-
note spoštljive, vključujoče komunikacije, ki naj temelji na strokovnih spozna-
njih in odprtem dialogu. S tem bo zagotovljeno, da bo takšen načrt predstavljal 
nacionalno skupno strategijo za prihodnost, ki jo delijo vsi deležniki: muzeji, vla-
da, vladne institucije in druge javne institucije, ki imajo interes in odgovornost 
za spodbujanje in podporo sektorju. Po finskem zgledu je dobro imeti oprede-
ljene tudi vrednote, ki določajo, kako oziroma na kakšne načine sledimo svoji vizi-
ji. Vrednote namreč predstavljajo osnovne prioritete kulture nekega sektorja oziroma 
okolja, so prepričanja o tem, kaj je v določenem okolju cenjeno, vrednoteno kot pozitiv-
no, zaželeno in vredno truda. So zavesten izraz tega, za kar se določen sektor ali okolje 
zavzema, nekakšen globlji notranji kompas, ki usmerja ravnanja deležnikov ter utrjuje 
pojmovanje tega, kar je pomembno, za kar se je vredno bojevati in zavzemati. Vrednote 
se nanašajo na to, kaj naj bi bilo v določenem sektorju ali okolju pomembno (ocenjevalni 
vidik), pa tudi na to, kako naj bi deležniki v sektorju ravnali (vedenjski vidik). Vrednote, 
ki so skupne vsem predstavljenim tujim primerom, so odprtost, pluralizem, demokratič-
nost, spoštljivost, strokovnost, ki jih velja upoštevati tudi v našem predlogu. 

V skladu z napisanim lahko za usmeritve slovenske muzejske politike postavimo nas-
lednje predloge, ki pa naj služijo zgolj kot začetno izhodišče za razpravo in komunikacijo 
z vsemi glavnimi deležniki muzejskega sektorja pri nas:

Vizija

Do leta 2030 bodo slovenski muzeji predstavljali odprt neodvisen prostor, v katerem 
se bodo obiskovalci seznanili s temelji družbe, bogastvom kulturne dediščine in tradi-
cije, ki se je ustvarila v tem prostoru, pri čemer bodo s kulturnega, družbenega, okolj-
skega, prostorskega in gospodarskega vidika služili skupnosti z zagotavljanjem navdi-
hujočih izkušenj, ki spodbujajo učenje, razumevanje in razmišljanje. 

Vrednote

Odprtost, pluralizem, demokratičnost, spoštljivost, strokovnost, ambicioznost, inova-
tivnost, povezovalnost, trajnost, neodvisnost, dostopnost.

Strateški cilji in predlogi usmeritev

Pri predlogu strateških ciljev smo sledili dokumentu Framework for Developing Cultural 
and Creative Industries (2012) in pregledu muzejskih politik.

Predlagani strateški cilji so naslednji:

• Cilj 1: Izpopolniti sistemsko ureditev delovanja muzejev.

• Cilj 2: Okrepiti potenciale muzejev.

• Cilj 3: Izboljšati sodelovanje muzejev z drugimi sektorji in okrepiti njihovo vlogo v 
lokalnem, regionalnem in nacionalnem razvoju.

1 
 Povzeto po https://www.
ipsos.si/VodenjeVIZ_VI_kaj_
je_poslanstvo_vrednote_vi-
zija.html.

https://www.ipsos.si/VodenjeVIZ_VI_kaj_je_poslanstvo_vrednote_vizija.html
https://www.ipsos.si/VodenjeVIZ_VI_kaj_je_poslanstvo_vrednote_vizija.html
https://www.ipsos.si/VodenjeVIZ_VI_kaj_je_poslanstvo_vrednote_vizija.html
https://www.ipsos.si/VodenjeVIZ_VI_kaj_je_poslanstvo_vrednote_vizija.html
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Cilj 1: Izpopolniti sistemsko ureditev delovanja muzejev

Ena glavnih slabosti sektorja je neustrezen sistemsko-zakonski okvir muzejske de-
javnosti. Tudi ReNPK22–29 navaja potrebo po pripravi natančnejših pravnih podlag 
in sistemskih sprememb za področje muzealstva v okviru nove strategije za kulturno 
dediščino. Postavlja se vprašanje potrebe po lastnem zakonu. Med slabostmi, ki smo 
jih v analizi SWOT muzejske dejavnosti identificirali, so tudi številne povezane s finan-
ciranjem delovanja muzejev, in sicer financiranje javne službe na podlagi enoletnih pro-
gramov in nefleksibilnost sistema financiranja, pomanjkljiva sredstva za digitalizacijo 
ter pomanjkanje sredstev za odkupe predmetov kulturne dediščine. Slabosti so bile 
identificirane tudi na področju kompetenc in usposabljanja. Tako ni samostojnega pro-
grama študija muzeologije, poudarjeno je bilo tudi pomanjkanje določenih kompetenc 
zaposlenih v muzejih (tehnologija, trženje, strateški menedžment in drugo). Muzeji se 
srečujejo tudi s prostorsko stisko, dotrajanostjo prostorov oziroma stavb ter nezadovo-
ljivo količino in kakovostjo depojskih prostorov nekaterih muzejev.

Zato bi v okviru Cilja 1 sistemsko uredili delovanje muzejev, pri čemer bi obstoječe pred-
nosti (javno financiranje, delovanje javnih zavodov, dobra splošna kakovost izobraže-
valnih programov in usposabljanj) nadgradili z odpravljanjem identificiranih slabosti.  

Tabela 3: Predlagani ukrepi za uresničevanje cilja 1:Izpopolniti 
sistemsko ureditev delovanja muzejev 

UKREP VSEBINA USMERITVE – PREDLAGANE AKTIVNOSTI 

Analitične podlage 
(analiza, spremljanje 
in vrednotenje)

Analitične podlage za 
izvajanje muzejske 
politike. 

 • Analize (statistična analiza, analiza 
ekosistema, analiza potrebnih kompetenc, 
analiza potrebnih investicij, analiza 
zaposlenih, trendi v muzejski dejavnosti). 
Stalno spremljanje trendov v muzejski 
dejavnosti in vključevanje ustreznih vsebin 
v programe usposabljanj (Anglija, Finska, 
Katalonija).

 • Spremljanje izvajanja ukrepov in 
programov muzejske politike (monitoring). 

 • Vrednotenje ukrepov in programov 
muzejske politike.

 • Vrednotenje posameznih projektov (na 
primer vrednotenje izbranih razstav, 
analiza dobrih praks (trženja, muzejskih 
trgovin, sodelovanja z zasebnim sektorjem 
…)).

 • Merjenje ekonomskega in družbenega 
učinka muzejev.

 • Stalna analiza uspešnih praks v tujini: 
analiza, mednarodne izmenjave (projekti 
EU), nacionalne in mednarodne prireditve 
v Sloveniji.
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Financiranje muzejev Ureditev financiranja 
muzejev.

 • Povečanje vrednosti javnih virov 
financiranja: zvišana sredstva (nacionalna, 
lokalna), izvajanje Zakona o zagotavljanju 
sredstev za določene nujne programe 
Republike Slovenije v kulturi, sprememba 
davčne zakonodaje, spodbujanje 
donatorstva v kulturi (Anglija, Finska, 
Nizozemska). 

 • Uvedba bolj prilagodljive strukture porabe 
javnih virov financiranja, ki bi omogočala 
prilagajanje hitrim spremembam in 
aktualnim potrebam muzejev (Anglija, 
Finska). 

 • Uvedba večletnih oziroma dolgoročnejših 
programov financiranja (Anglija, 
Nizozemska).

 • Redno dodeljevanje namenskih sredstev 
za investicijsko vzdrževanje (Anglija) in 
digitalizacijo (Anglija, Finska, Nizozemska, 
Katalonija).

 • Dvig sredstev za odkup predmetov 
kulturne dediščine.

Spodbujanje 
mednarodnega 
delovanja muzejev 

Vzpostavitev 
pogojev za krepitev 
mednarodnega 
delovanja muzejev.

 • Strokovna podpora sodelovanju muzejev 
v mednarodnih projektih (informiranje 
muzejev o aktualnih razpisih na pregleden 
način, usposabljanje zaposlenih za 
sodelovanje na mednarodnih razpisih). 

 • Rezervni sklad za pomoč pri sofinanciranju 
projektov EU in zagotavljanje likvidnosti 
(Anglija, Finska, Nizozemska, Katalonija).

Izobraževanje Dopolnitev 
obstoječega 
izobraževalnega 
sistema. 

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

 • Uvedba samostojne izobraževalne smeri 
muzeologije na visokošolskem nivoju, s 
čimer bosta zagotovljena pomen in status 
dejavnosti muzejev.

 • Specialistični študij na področju 
konservatorskorestavratorskih del 
(področja: tekstil, usnje, filmsko-vizualno 
gradivo …).

 • Spodbujanje študentov k delu v muzejih 
in k udeležbi na seminarskih ekskurzijah, 
delavnicah, v poletnih šolah, pri projektih, 
na konferencah že med šolanjem.

 • Dopolnjevanje učnih gradiv o dediščini za 
formalno in neformalno izobraževanje s 
posebnim poudarkom na regionalnih in 
lokalnih temah. 

Priprava strateških 
podlag

Priprava ustreznih 
strateških podlag za 
delovanje muzejev. 

 • Priprava nacionalne strategije. 
 • Vzpostavitev nacionalne zbiralne politike 

premične dediščine v državni lasti.



65USMERITVE ZA PRIPRAVO PREDLOGA UKREPOV ZA PANOGO MUZEJI V SLOVENIJI

Priprava zakonodaje Priprava ustreznih 
zakonskih podlag za 
delovanje muzejev.

 • Priprava oziroma sprememba zakonodaje. 

Spodbujanje 
sodelovanja muzejev 
v Sloveniji in na 
mednarodni ravni

Izboljšanje 
podpore muzejem 
pri vključevanju 
v nacionalne in 
mednarodne projekte.

 • Podpora sodelovanju muzejev pri skupnih 
projektih (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). 

Izboljšanje tehničnih 
in prostorskih 
pogojev za delovanje 
muzejev

Zagotavljanje 
ustreznih tehničnih in 
prostorskih pogojev za 
delovanje muzejev.

 • Oblikovanje programa za zagotovitev 
prostorsko-tehničnih možnosti za 
ravnanje z nacionalnim bogastvom v 
državnih in pooblaščenih muzejih.

 • E-hramba digitalizirane in izvorno digitalne 
kulturne dediščine.

 • Povečanje prostorov, stavb, delavnic in 
depojskih prostorov ter njihova sanacija, 
kjer je potrebna (dodatna finančna 
sredstva).

 • Izboljšanje fizične dostopnosti muzejev 
(na primer dostopnost za gibalno ovirane 
obiskovalce).
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Cilj 2: Okrepiti potenciale muzejev

Muzeji imajo še številne neizkoriščene potenciale. Med slabostmi v analizi muzejskega 
sektorja sta poudarjena premajhna uporaba sodobnih trženjskih in tehnoloških pris-
topov in padajoče število obiskovalcev. Muzeji imajo pomembno vlogo v nacionalnem, 
regionalnem in lokalnem razvoju, zato je treba okrepiti njihovo vlogo in pri tem izkoristiti 
priložnosti, kot so demografske in družbene spremembe ter nove tehnologije in digita-
lizacija. Potrebna je tudi okrepljena aktivnost muzejev v zvezi s trajnostnimi in drugimi 
družbenimi izzivi (socialna pravičnost, enakopravnost), saj muzeji s svojimi zbirkami in 
programi ozaveščajo in izobražujejo javnost ter se vključujejo v lokalna in globalna pri-
zadevanja na tem področju in tako investirajo v prihodnje generacije. 

Tabela 4: Predlagani ukrepi za uresničevanje cilja 2: okrepiti potenciale muzejev

UKREP VSEBINA PREDLAGANE 
AKTIVNOSTI

Uvajanje novih 
tehnologij

Oblikovanje nove 
oziroma obogatene 
ponudbe za promocijo 
dediščine.

 • Redno dodeljevanje namenskih sredstev 
za digitalizacijo (Anglija, Finska, 
Nizozemska, Katalonija).

 • Podpora vpeljevanju novih tehnologij 
v muzejsko dejavnost: uporaba nove 
tehnologije za izboljšanje izkušnje 
obiskovalcev, pa tudi zaposlenih 
(eksperimentiranje z novimi storitvami 
delovanja v digitalnih okoljih). Treba je 
upoštevati potrebe posameznih generacij 
(Anglija, Finska, Nizozemska, Katalonija) – 
nakup opreme, usposabljanje zaposlenih 
za njihovo uporabo, aktivno povezovanje s 
sektorjem IKT. 

 • Upoštevanje najnovejših tehnoloških 
trendov (tehnologije, poslovni modeli, 
neprenosljivi žetoni, digitalna umetnost …).
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Povečanje 
raznovrstnosti 
občinstva ter 
krepitev družbenih 
učinkov delovanja 
muzejev

Vključevanje in dostop 
vseh ljudi in celotne 
skupnosti.

 • Izobraževanja o dediščini, ki so dostopna 
starejšim in drugim ranljivim skupinam. 
Oblikovanje programov, ki bodo namenjeni 
potrebam obiskovalcev iz ranljivih skupin 
s ciljem zagotavljanja enakih možnosti 
do informacij o kulturni dediščini in 
vključevanja novih obiskovalcev v 
slovenske muzeje.

 • Spodbujanje NVO in dediščinskih 
skupnosti k med- oziroma 
večgeneracijskemu in medkulturnemu 
sodelovanju ter k aktiviranju skupin iz 
različnih socialnih okolij pri dediščinskih 
projektih, organizaciji dejavnosti in 
prireditev o dediščini. 

 • Razvoj pedagoških programov v 
dediščinskih ustanovah v sodelovanju z 
izobraževalnimi ustanovami.

 • Krepitev sodelovanja z lokalno 
skupnostjo: skupni projekti z drugimi 
lokalnimi organizacijami (na primer 
društva, razvojne agencije, turistična 
društva, upokojenci, mladi), sodelovanje 
z gospodarstvom – javno zasebno 
sodelovanje (sponzorstvo, donacije, 
skupni projekti, prodaja blaga in storitev 
…).  

 • Pri izboru tem in pripravi razstavnih 
projektov večji fokus na potrebah javnosti 
oziroma obiskovalcev (kaj obiskovalce 
privabi v muzej, kaj si želijo videti, 
spoznati …). Inovativnost pri oblikovanju 
razstav, publikacij, spletnih najav razstav, 
oblikovanju predmetov za muzejsko 
trgovino in podobno.

Ozaveščanje, 
spodbujanje, 
promocija in 
informiranje

Ozaveščanje in 
informiranje strokovne 
in splošne javnosti, 
zasebnega in javnega 
sektorja ter državne 
uprave o vlogi in 
pomenu muzejev. 

 • Konference, seminarji, razstave, partnerski 
dogodki, okrogle mize, zbiranje in širjenje 
dobrih praks; širjenje rezultatov analiz in 
vrednotenj. 

 • Ozaveščanje in izobraževanje prebivalstva, 
javnega in zasebnega sektorja, ciljne 
promocijske akcije. Spodbujanje nenehnih 
kakovostnih predstavitev dediščinskih 
vsebin v nacionalnih in lokalnih medijih.

Spodbujanje 
zaposlovanja novih 
kadrov

Zagotavljanje 
ustrezne kadrovske 
zasedbe. 

 • Vodenje učinkovite promocije muzejev 
v smislu privlačnosti okolja za karierne 
možnosti (Katalonija). 

 • Sistematično zaposlovanje novih (mlajših) 
sodelavcev (poslovna znanja, trženjska 
znanja, digitalna znanja, poznavanje 
sodobnih tehnologij) in njihovo uvajanje v 
delo v muzejih (mentorstvo).
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Usposabljanja 
vodilnih delavcev in 
zaposlenih

Krepitev kompetenc 
zaposlenih.

 • S stalnim usposabljanjem vodilnih 
delavcev in zaposlenih bi bilo treba 
pridobiti predvsem kompetence, ki niso 
le v domeni muzejske stroke (na primer 
trženje, promocija, informacijske veščine, 
komunikacijske in pedagoške veščine, 
upravljavska znanja in podobno). 

 • Stalno usposabljanje in dodatno 
izobraževanje zaposlenih muzejske stroke. 

Krepitev 
raziskovalne 
dejavnosti muzejev

Raziskovanje in 
publiciranje.

 • Okrepljeno sodelovanje z raziskovalnimi in 
izobraževalnimi organizacijami.

 • Proučevanje in dopolnjevanje zbirk.
 • Aktivno sodelovanje v raziskovalnih 

projektih.
 • Aktivna udeležba na domačih in 

mednarodnih konferencah ter simpozijih.
 • Postavitev odmevnih razstav.
 • Izdaja kakovostnih publikacij.
 • Okrepljeno sodelovanje (koordinacija) 

muzejev pri raziskovalni dejavnosti: 
okrepljena vloga SPDM pri izvajanju 
raziskovalne dejavnosti, izboljšana 
koordinacija raziskovalne dejavnosti SMS, 
SMD, ICOM.  

Internacionalizacija 
slovenskih muzejev

Mednarodna 
predstavitev 
slovenskih muzejev.

 • Predstavitve slovenskih muzejev v 
tujini (navezava na promocijo Slovenije, 
medresorski dogovor v skladu s Strategijo 
kulturne dediščine 2020–2023). 

 • Sodelovanje slovenskih muzejev in 
strokovnih organizacij pri mednarodnih 
projektih.

 • Vzpostavitev državnega jamstva za 
mobilnost zbirk (omogočiti izvajanje 
določb ZVKD-1).

Cilj 3: Izboljšati sodelovanje muzejev z drugimi sektorji in okrepiti njihovo vlogo v 
lokalnem, regionalnem in nacionalnem razvoju

Muzejska dejavnost je premalo prisotna v strateških dokumentih kulturne politike (na 
primer Nacionalni program za kulturo in Strategija kulturne dediščine) in razvojne poli-
tike (na primer Načrt za okrevanje in odpornost, kohezijska politika in kmetijska politi-
ka). Tudi vloga muzejev v kontekstu KKS in deloma tudi turizma v Sloveniji v splošnem 
še ni ustrezno prepoznana. Sodelovanje sicer obstaja, vendar je po številu in obsegu 
majhno. Neizkoriščena ostaja kreativnost kot kompetenca, pa tudi številna druga stro-
kovna znanja, prisotna v različnih panogah KKS (oblikovanje, računalniško programi-
ranje, oglaševanje, umetniško ustvarjanje …). Praksa vključevanja ponudbe muzejev v 
celovitejše, integralne turistične produkte predstavlja pomemben vidik trženja muzej-
ske ponudbe, ki je v Sloveniji še neizkoriščena. Čeprav obstaja večje število strateških 
dokumentov s področja razvoja turizma na nacionalni in lokalni ravni, ki poudarjajo po-
membnost tovrstnega sodelovanja, pa se le-ti zaradi različnih razlogov, kot so pomanj-
kanje sredstev, nerealno načrtovanje, odsotnost horizontalne (medministrske) in ver-
tikalne (nacionalna raven – lokalna raven) koordinacije ne izvajajo, oziroma se izvajajo 
le deloma, kar pa ni krivda muzejev. Zato je treba okrepiti sodelovanje z ostalimi sektorji 
in vključiti muzeje v pripravo in izvedbo strateških dokumentov/projektov na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni. 
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Tabela 5: Predlagani ukrepi za uresničevanje cilja 3: izboljšati 
sodelovanje muzejev z drugimi sektorji in okrepiti njihovo vlogo 
v lokalnem, regionalnem in nacionalnem razvoju

UKREP VSEBINA PREDLAGANE 
AKTIVNOSTI

Spodbujanje 
sodelovanja muzejev 
z drugimi sektorji

Krepitev sodelovanja 
in iskanje sinergij 
med muzeji in drugimi 
sektorji, predvsem s 
turizmom in KKS.

 • Spodbujanje povezovanja z drugimi 
sektorji (KKS, turizem), na primer razpisi 
za skupne projekte sodelovanja z drugimi 
sektorji (Anglija, Finska, Nizozemska, 
Katalonija). Spodbujanje kakovostne 
interpretacije in predstavitve dediščine 
za turistične in druge namene (kulturni 
turizem, promocija).

 • Spodbujanje tesnejšega sodelovanja 
med muzeji in turističnim gospodarstvom 
(agencije, hoteli, gostinski ponudniki) 
(Anglija, Finska, Nizozemska, Katalonija).

 • Promocija muzejev kot del promocije 
slovenske države (zunanja politika).

 • Povezovanje promocije države/razvojnih 
regij/lokalnih skupnosti s promocijo 
muzejev (Finska).

Vključitev muzejev v 
strateške dokumente 
in projekte na 
nacionalni, regionalni 
in lokalni ravni

Vključitev muzejev 
v strateški razvoj 
države, regij in lokalnih 
skupnosti.

 • Aktivna vključitev muzejev v pripravo in 
izvedbo z muzejsko dejavnostjo povezanih 
strateških dokumentov na nacionalni in 
lokalni ravni (na primer strategija razvoja 
turizma in podobno) (Anglija, Katalonija). 

 • Vključevanje dediščinskih vsebin v 
nacionalne razvojne programe ter 
strateške dokumente države, regij in 
občin.

 • Muzeji kot sestavni del urbane 
regeneracije posameznega območja, 
ponovna uporaba zgradb kulturne 
dediščine.
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