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I. UVODNI DEL 

POVZETKI 
O zavodu na splošno 
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej je 30. oktobra 2003 sprejela Vlada 
RS pod št. 632-09/2003-1 in je bil objavljen v UL RS 110/2003. Ta sklep je bil nato 17. junija 
2016 dopolnjen in spremenjen s Sklepom o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi 
javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS, št. 42/2016. Glavna naloga delovanja javnega 
zavoda je javna služba na področju ohranjanja premične kulturne dediščine šolstva. Osnovne 
dejavnosti javnega zavoda so zbiranje, konserviranje in restavriranje, hranjenje, 
inventariziranje in razstavljanje muzejskih predmetov dediščine šolstva ter zbiranje drugega 
gradiva in obdelava podatkov o šolski preteklosti na ozemlju Republike Slovenije, v 
slovenskem zamejstvu in v izseljenstvu. Izvajanje muzejske dejavnosti izhaja iz prvotne 
zasnove šolskih muzejev, ki njihovo delovanje utemeljuje na podlagi muzejskega dela v 
pedagoški knjižnici, razstavni zbirki muzejskih predmetov, dokumentacijski zbirki šol in v 
zbirki arhivskih dokumentov s področja šolske preteklosti. Naloga javnega zavoda je, da 
dediščino šolstva evidentira, dokumentira, preučuje, razstavlja in promovira. Celotno gradivo 
in vsi predmeti šolske dediščine so po svoji naravi notranje strukturirani in razdeljeni v 
posamezne zbirke in skupine predmetov in gradiva ter urejeni v muzejskih oddelkih, in sicer 
v Dokumentacijskem centru za zgodovino šolstva in pedagogike (podatki o obstoju in 
delovanju posameznih šol z območja Republike Slovenije, podatki o učiteljih, itd.), v knjižnici 
(učbeniki, delovni zvezki, šolska glasila, letna poročila, učni načrti), v arhivski zbirki (arhivsko 
gradivo o šolstvu zasebnega izvora), v fototeki (slikovno, filmsko, video, in avdio gradivo) in v 
razstavnih zbirkah predmetov (učila, učni pripomočki, šolska oprema in šolska 
dokumentacija, šolska obleka, didaktične igrače, izdelki učiteljev in učencev, šolske 
potrebščine, itd.). Konserviranje in restavriranje muzejskih predmetov se je začelo načrtno 
razvijati z vzpostavitvijo konservatorsko - restavratorske delavnice konec leta 2009 na 
Srednji šoli tehniških strok Šiška (nekdanji litostrojski šoli), za hrambo muzejskih predmetov 
in gradiva so v uporabi depoji v matični stavbi na Plečnikovem trgu, od leta 2008 pa 
predvsem za večje predmete tudi v najetem zunanjem depoju v Zalogu. Muzejsko delo v 
glavnem poteka v muzejskih prostorih na Plečnikovem trgu 1, deloma pa tudi v 
konservatorsko-restavratorski delavnici na Litostrojski cesti 51, v depoju v Zalogu in na tudi 
terenu pri evidentiranju predmetov. Poleg dela z muzejskimi predmeti in gradivom, ki 
predstavljajo dediščino šolstva in kažejo razvoj šolstva in vzgoje na Slovenskem od 
predšolske do univerzitetne stopnje, spada k osnovni dejavnosti muzeja tudi razstavna 
dejavnost, svetovalno in pedagoško delo ter tiskanje publikacij in materialov za predstavitev 
in popularizacijo muzejskega dela. Pedagoško delo se je močno razširilo z razvojem starih 
učnih ur. Ob vodenju po občasnih in stalni razstavi je usmerjeno predvsem v doživeto 
izkušnjo pouka iz preteklosti slovenskega šolstva in vzgoje, po kateri je muzej v zadnjih letih 
postal na zunaj tudi najbolj prepoznan in obiskan. 
 
Vizija, poslanstvo in zbiralna politika muzeja 
 
Vizija zavoda je uporabniku prijazen, dostopen in odprt muzej, ki obiskovalce z aktivnimi in 
pasivnimi metodami muzejskega dela informira o zgodovini šolstva in mu na podlagi zbranih 
muzejskih predmetov in obdelanega gradiva o šolstvu nudi potrebne podatke o šolski 
preteklosti, o virih in literaturi za njeno proučevanje ter jih usmerja k nadaljnjemu 
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izpopolnjevanju in raziskovanju. Zavod postaja stičišče povezovanja v odprto in ustvarjalno 
informacijsko središče za proučevanje šolske preteklosti.  
 
Poslanstvo muzeja je ohranjanje snovne in nesnovne dediščine šolstva, ki se na podlagi 
evidentiranja, dokumentiranja in preučevanja muzejskih predmetov in na podlagi gradiva in 
obdelave podatkov o zgodovini šolstva izkazuje v vsestranskem delovanju in mnogovrstnih 
dejavnostih muzeja, ki dokumentirajo dogodke in kažejo razvoj šolstva ter pedagogike na 
območju Republike Slovenije in slovenskega šolstva v slovenskem zamejstvu in po svetu od 
začetkov do danes.  
 
Z zbiralno politiko muzej oblikuje zbirke predmetov, ki predstavljajo vsebino njegovega 
delovanja. V njegove zbirke sodijo predmeti šolske dediščine, ki so izraz slovenske 
ustvarjalnosti, ki so nastali na območju Republike Slovenije ali so jih uporabljali v slovenskih 
šolah v zamejstvu in med Slovenci po svetu. Prav tako v zbirke Slovenskega šolskega muzeja 
sodi tudi drugo gradivo, ki dokumentira zgodovino šolstva in pedagogike na območju 
Republike Slovenije in šolstva med Slovenci v zamejstvu in izseljenstvu. Poleg tega muzej 
zbira predmete šolske dediščine, ki so bili izdelani v tujini in so jih tam tudi uporabljali, a je 
njihov vpliv segal tudi na razvoj šol na slovenskem etničnem ozemlju. Pri izboru predmetov 
za uvrstitev v muzejske zbirke je v prvi vrsti pomemben čas nastanka predmeta, njegova 
vrednost iz zgodovinskega, etnološkega, tehničnega in drugih vidikov, njegova številčnost in 
zastopanost, posebnost izdelave predmeta in uporabe materiala. Drugi kriteriji so 
ohranjenost predmeta, razpoložljivi viri informacij o predmetu, zgodba predmeta, izdelovalci 
predmeta in osebnosti, ki so povezane s predmetom. 
 
Strateški dolgoročni cilji 
 
- dopolnjevati muzejske zbirke v skladu z zbiralno politiko muzeja, 
- povečati dostopnost muzejskih zbirk za uporabnike tako v muzeju kakor tudi na spletu, 
- zagotavljati varstvo in hrambo muzejskih predmetov v ustreznih klimatskih pogojih, 
- skrbeti za dokumentacijo o zgodovini šolstva in jo strokovno obdelovati, 
- posodabljati in dopolnjevati stalno razstavo po sodobnih muzejskih načelih, 
- postavljati občasne razstave in predstaviti muzejske predmete dediščine šolstva, 
- razvijati pedagoške dejavnosti z uvajanjem novih programov, 
- razvijati nove oblike, vsebine in metode muzejskega dela, 
- promovirati dediščino šolstva in šolsko preteklost,  
- podpirati odprtost muzeja do zunanjih pobud in njegovo prisotnost v javnosti, 
- prizadevati si za izboljšanje delovnih razmer in pogojev za ustvarjalno delo, 
- skrbeti za celosten razvoj muzeja in vseh muzejskih dejavnosti, 
- podpirati konservatorsko-restavratorsko delo in skrb za depoje, 
- prizadevati si za širitev razstavnih prostorov, posebej za novo muzejsko stavbo – staro šolo, 
- vzpostaviti muzej kot dostopno in funkcionalno središče za zgodovino šolstva, 
- spodbujati strokovno in raziskovalno delo ter svetovanje uporabnikom,  
- spodbujati mednarodno muzejsko izmenjavo in ohranjati mednarodno primerljivost, 
- vzpostavljati tesne stike s šolami in drugimi VIZ zavodi, 
- dopolnjevati podatke o zgodovini posameznih šol, 
- izdajati muzejske tiske in muzejsko strokovno-znanstveno revijo Šolska kronika, 
- popularizirati muzejske dejavnosti s prodajo v muzejski trgovini, 
- širiti zavest o pomenu izobraževanja za razvoj posameznika in za skupnost, 
- ohranjati visoko raven obiska v muzeju in širiti muzejske dejavnosti zunaj muzeja. 
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Cilji v letu 2017 
 
Muzej bo glede na finančne možnosti in človeške vire, v zavesti svoje vizije in poslanstva ter 
uresničevanja strateških nalog javnega zavoda v polnem obsegu v prvi vrsti izpeljal vse 
naloge javne službe in redne dejavnosti, ki sežejo od evidentiranja, dokumentiranja, 
inventarizacije, hrambe, konservatorsko-restavratorske dejavnosti, razstavljanja in 
proučevanja muzejskih predmetov šolske dediščine do zbiranja muzejskih predmetov in 
gradiva o zgodovini šolstva in vzgoje ter vodenja muzejskih zbirk. Poleg redne dejavnosti bo 
izvedel načrtovane posebne projekte, za katere so v finančnem načrtu zagotovljena 
potrebna sredstva. Večina projektov je v programu muzeja že vrsto let in so neločljiv sestavni 
del vsakoletnega muzejskega dela. Za izpeljavo projektov v programskem sklopu 
Dokumentacijski center za zgodovino šolstva in pedagogike, Muzejska pedagogika in 
Razvojno-raziskovalno delo - strokovne podlage razvoja šolstva je muzej na Uradu za razvoj 
izobraževanja uspel pridobiti minimalna sredstva, ki so sicer primerljivi z letom 2016, vendar 
so močno pod ravnijo prejšnjih nekaj let. Za uresničenje drugih posebnih projektov, kot sta 
izdajanje muzejske revije Šolska kronika in mednarodno sodelovanje, bo potekalo 
sofinanciranje iz več virov, med drugim tudi iz razpisov. Obsežen pedagoški program 
izvajanja starih učnih ur se bo financiral iz lastnih sredstev, ki jih muzej v glavnem pridobi iz 
vstopnin. Iz lastnih sredstev se bo financiralo tudi delovanje muzejske trgovine in 
sofinanciralo druge manjše muzejske projekte. Med posebnimi projekti je glavni cilj 
prizadevanja muzeja v letu 2017 usmerjen v postavitev nove stalne razstave, za katero so bili 
prvi konkretni koraki narejeni že leta 2015, v tekočem letu pa se bo delo intenziviralo, saj je 
projekt dobil potrebno finančno pokritje in se vodi pod posebno proračunsko postavko. 
Izpeljava druge faze postavitve stalne razstave pri usklajevanju vsebine ni samo glavni cilj 
razstavne dejavnosti muzeja, ampak tudi največji strokovni izziv muzeja v letu 2017. Drugih 
razstavnih projektov in drugih ciljev na tem področju muzej nima razen sodelovanja v 
pripravah in postavitvi razstav z drugimi zavodi in organizacijami in gostovanja razstav 
drugod. Z razpoložljivimi sredstvi si bo muzej prizadeval zagotoviti razvoj na vseh področjih 
muzejskega dela. Kakor v preteklih letih bo večji poudarek in pozornost muzeja usmerjena k 
izpeljavi pedagoških programov, ki muzeju prinašajo lastni prihodek, s katerimi sofinancira 
druge muzejske projekte in dejavnosti. K izpeljavi obsežnega programa starih učnih ur in 
drugih specializiranih nalog bodo pritegnjeni tudi zunanji sodelavci. Muzej si bo tako z 
razvojem novih muzejskih programov, kakor tudi z odgovornim izvajanjem vseh dosedanjih 
muzejskih dejavnosti prizadeval ohraniti visoko raven obiska zadnjih let in s tem večjo 
stabilnost poslovanja. S projektnim sodelovanjem pri postavitvi razstav, z gostovanji 
muzejskih učnih ur, s strokovnim svetovanjem, z izposojo muzejskih predmetov in gradiva o 
zgodovini šolstva ter z izmenjavo publikacij bo širil stike s šolami, muzeji in drugimi 
zainteresiranimi ustanovami. Aktivno bo sodeloval na muzejskih, vzgojno - izobraževalnih in 
drugih sejemskih prireditvah in na njih predstavljal muzejsko delo in zgodovino slovenskega 
šolstva, promoviral bo muzejske dejavnosti in novosti ter spodbujal k obisku muzeja. 
Zanimanje za muzejske dejavnosti bo promoviral s sodelovanjem na skupnih projektih 
slovenskih muzejev in z brezplačnimi ogledi muzeja ob dnevih odprtih vrat. V okviru svojih 
možnosti bo nadaljeval prizadevanja za vključitev v projekte evropskih strukturnih skladov. Z 
objavami digitaliziranih muzejskih predmetov in gradiva na spletu bo povečal dostopnost 
zbirk muzejskih predmetov za uporabnike, z novimi vpisi knjižnih enot iz starega knjižnega 
fonda v Cobiss pa tudi knjižnega gradiva. Strokovni delavci bodo z izsledki proučevanja 
muzejskih predmetov in gradiva o zgodovini šolstva in pedagogike nastopali na domačih in 
mednarodnih srečanjih ter konferencah in na njih širili vedenje delovanju muzeja. 
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Prednostne naloge 2017 
 
Ob upoštevanju poslanstva muzeja in v skrbi za nemoten razvoj vseh muzejskih dejavnosti so 
med prednostne naloge muzeja postavljene predvsem tiste naloge in tisti projekti, za katere 
je vodstvo muzeja od financerjev priskrbelo potrebna denarna sredstva ali jih načrtuje še 
pridobiti na razpisih in iz lastne dejavnosti. Eden glavnih ciljev izvajanja prednostnih nalog pa 
je ohranjanje visoke ravni obiska v tem letu in njegovo povečanje v prihodnjih letih. Za 
uspešnost delovanja muzeja bodo pomembne predvsem naslednje naloge: 
 

- opraviti naloge javne službe področju šolske dediščine in zgodovine šolstva in 
pedagogike, prioritetno bodo dokumentirani, konservirani in restavrirani muzejski 
predmeti za postavitev stalne razstave, prav tako bodo izdelane potrebne replike 
muzejskih predmetov za nemoteno izvajanje starih učnih ur in delavnic, 

- izpeljati načrtovane naloge druge in tretje faze projekta postavitve nove stalne 
razstave, ki je prvobitna naloga vseh zaposlenih, od katerih se pričakuje maksimalno 
posvetitev zadani nalogi, 

- obdržati visoko raven izvedenih učnih ur v matični stavbi in v muzejski zbirki v 
Hrastniku ter razvijati aktivne metode dela z obiskovalci, 

- povečati dostopnost muzejskih zbirk z digitalizacijo muzejskih predmetov in gradiva 
šolstva (mape srednjih šol, zbirka fotografij) z novimi vpisi muzejskih predmetov v 
sistem Galis ter knjižnega gradiva v sistem Cobiss, 

- pripraviti, urediti in izdati strokovno-znanstveno revijo Šolska kronika, redno dvojno in 
enojno tematsko številko, v kateri bodo objavljeni prispevki s 13. mednarodnega 
simpozija šolskih muzejev in šolsko zgodovinskih zbirk, ki je bil v Ljubljani 2013, 

- pripraviti in izdati promocijske tiske: Koledar muzeja 2017, Pedagoški programi SŠM v 
šolskem letu 2017/2018, delovne liste  in promocijske brošure in letake, 

- izpeljati obsežen pedagoško – andragoški program muzeja, povečati pestro ponudbo 
vsebin in oblik prezentacije zgodovine šolstva in se povezovati v skupne projekte z 
drugimi muzeji, organizacijami in zlasti s šolami, 

- sodelovati na razpisih za mednarodno muzejsko sodelovanje, se aktivno udeležiti  
mednarodnih srečanj in konferenc ter predstavljati delo muzeja v javnosti, 

- izpeljati program gostovanja razstave Dostopno in plemenito, ki jo je muzej v letu 2016 
pripravil skupaj z Zvezo slovenskih glasbenih šol ob praznovanju 200-letnice 
ustanovitve prve javne glasbene šole, in gostovanja razstave Učilnica v naravi: šolski vrt 
včeraj, danes, jutri v Mestnem muzeju Krško, 

 
- aktivno sodelovati pri pripravi jubilejnih skupnih razstav s Srednjo tehniško šolo Šiška 

in Zavodom za slepo in slabovidno mladino Ljubljana ter pri postavitvi mobilne razstave 
Umetnost, šport, dediščina, ki nastaja v sklopu medresorskega nacionalnega projekta 
ob Evropskem tednu športa, 

 
- dokončati in izdati didaktično igro za najmlajše Raziskujem podeželsko šolo, 

promovirati muzejske dejavnosti na spletu in socialnih omrežjih, popestriti prodajo v 
muzejski trgovini z novimi prodajnimi artikli in vzbuditi še več zanimanja za obisk 
muzeja in njegovih dejavnosti. 
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Kratka informacija o doseženih ciljih v letu 2016 
 
V letu 2016 so bile izpeljane vse začrtane naloge in doseženi vsi glavni cilji iz Letnega 
delovnega načrta, nekatere zaradi pomanjkanja sredstev ali spremenjenih razmer tudi v 
nekoliko okrnjenem oz. omejenem obsegu (natis didaktične igre, uvedba nove učne ure 
Kemija), druge pa zaradi močno izraženih potreb ob jubilejnem praznovanju izdelane tudi 
zunaj njega (razstava in razstavni katalog Dostopno in plemenito). Muzej je ohranil visoko 
raven obiska, ki že vse od leta 2009 sega čez 15 tisoč. Število obiskovalcev v letu 2016 je bilo 
za 0,8 odstotka večje kot leto prej. Povečal se je zlasti obisk ob dnevih odprtih vrat, število 
obiskovalcev na prireditvah in v muzejski knjižnici, nekoliko pa se je zmanjšalo število rednih 
obiskovalcev starih učnih ur in razstav z izdanimi vstopnicami. V primerjavi z letom 2015 se je 
tako povečal delež obiskovalcev brez izdanih vstopnic. Število izvedenih starih učnih ur se je 
v matični stavbi na Plečnikovem trgu 1 nekoliko zmanjšalo, v muzejski zbirki v Hrastniku pa 
povečalo. Nekoliko se je povečalo število tujcev, ki pa še ne presega števila dvesto. Zelo 
pozitivno se je razvilo sodelovanje z Zvezo slovenskih glasbenih šol pri postavitvi razstave 
Dostopno in plemenito ob jubilejnem praznovanju 200-letnice ustanovitve prve javne 
glasbene šole. Za postavitev nove stalne razstave, pri kateri se je začelo aktivno delo pri 
vsebinski predstavitvi razstave z izdelavo vzorčnega obdobja, so bila v stikih z ministrstvom 
za leto 2017 in 2018 pridobljena potrebna denarna sredstva. V razstavnem programu so bile 
poleg zgoraj omenjene razstave Dostopno in plemenito izpeljane vse načrtovane razstave. 
Šolske stavbe v objemu stoletja je bila postavljena v sodelovanju z ljubiteljskih fotografom 
Cirilom Velkovrhom, ki je bil zelo prizadeven tudi pri  njenem slovesnem odprtju. Mobilna 
mednarodna razstava Poti izobraževanja pri Slovanih je bila pripravljena v sodelovanju z 
Zvezo zgodovinskih društev Slovenije in Forumom slovanskih kultur. Na razstavi Nacionalni 
muzeji Slovenije na muzejski ploščadi pred poslopjem Slovenskega etnografskega muzeja se 
je Slovenski šolski muzej predstavil javnosti za mednarodni dan muzejev v vrsti državnih 
muzejev. Z razstavo Šola iz zemlje – učenje visokih Andov je gostoval v knjižnici v Novem 
mestu in v Kopru, z razstavo Učilnica v naravi: šolski vrt včeraj, danes, jutri pa v Mestnem 
muzeju Krško. Bogat pedagoško-andragoški program je potekal ob razstavi o šolskem vrtu, 
kjer je bilo več projektov pripravljenih za predšolske, ob razstavi o pouku latinščine v osnovni 
šoli Lingua Latina pa z okroglo mizo Latinščina v osnovno šolo! pa za nekoliko starejše. Kot 
sklepni projekt razstave o šolskem vrtu je izšla didaktična igra ”Spomin: zdravilna zelišča,” ki 
je prva v vrsti didaktičnih iger muzeja. Več muzejskih projektov je bilo izpeljanih zunaj 
matične hiše. Poleg starih učnih ur je bilo zunaj muzeja tudi več drugih dogodkov, s katerimi 
je muzej povečal svojo prisotnost in prepoznavnost v medijih in v javnosti. Okrepil aktivno 
sodelovanje na muzejskih, vzgojno - izobraževalnih in drugih sejemskih prireditvah in v 
odprtosti do zunanjih pobud sodeloval v skupnih projektih z drugimi ustanovami in 
organizacijami. Zavzeto znanstveno in strokovno delo in uspešno založniško dejavnost je v 
javnem zavodu izkazalo redno izdajanje muzejske revije Šolska kronika. Muzej je izdal tudi 
Koledar Slovenskega šolskega muzeja za leto 2017 in brošuro Pedagoški programi v 
Slovenskem šolskem muzeju v šolskem letu 2016/2017, ki promovirata muzejske dejavnosti. 
Ob razstavi Dostopno in plemenito in Šolske stavbe na Slovenskem v objemu stoletja sta izšla 
razstavna kataloga. Zelo razgibano je bilo raznovrstno sodelovanje s šolami, prav tako z 
drugimi ustanovami, kakor tudi mednarodno sodelovanje. Navkljub prizadevanju je bil 
najslabši napredek pri vključevanju v ESS projekte. Brez končnega uspeha so ostala 
prizadevanja za rešitev prostorske problematike. Muzej je deloval na vseh področjih 
muzejskih dejavnosti in skrbel za njihov celovit razvoj. V muzejsko trgovino so med prodajne 
artikle poleg novih muzejskih publikacij  prišli štirje novi prodaji artikli (pisala). 
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Kratka informacija / financiranje zavoda v letu 2016 glede na vire financiranja 
 
Slovenski šolski muzej je Letni delovni načrt in finančni načrt za leto 2016 pripravil po 
predpisih in postopkih, ki jih je za javne zavode pod svojo pristojnostjo predpisalo 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Sredstva za javno službo in redno 
delovanje muzeja so bila zagotovljena na PP-8632 Slovenski šolski muzej. Za nemoteno 
delovanje muzeja so bila na isti proračunski postavki rezervirana sredstva za investicije. Za 
sredstva za posebne projekte (programska sredstva) se je muzej dogovoril z Uradom za 
razvoj izobraževanja na PP 6870 Evalvacija in nacionalni kurikulum (muzejska pedagogika in 
dokumentacijski center za zgodovino šolstva in pedagogike) in na PP 7160 Inovativni projekti 
(razvojno raziskovalno delo – strokovne podlage razvoja šolstva). Iz razpisa Znanstvene 
periodične publikacije (ARRS-ZRP-JP-2016) je Javna agencija Republike Slovenije za 
raziskovalno dejavnost sofinancirala izid strokovno - znanstvene revije Šolska kronika (št. 1–3 
/ 2016, 552 str.). Projekti za mednarodno sodelovanje so bili sofinancirani iz razpisov pri 
Skupnosti muzejev Slovenije in ICOM Slovenija. Lastni viri izvirajo iz muzejskih dejavnosti, ki 
so prihodki v zvezi z redno dejavnostjo in posebnimi projekti (vstopnine, muzejske učne ure, 
naročnina revije Šolska kronika) in posebej iz tržne dejavnosti v muzejski trgovini (prodaja 
spominkov in replik muzejskih predmetov). S temi sredstvi je v celoti financiran projekt 
muzejskih učnih ur, preostali del pa je namenjen za sofinanciranje muzejske revije Šolska 
kronika in drugih muzejskih projektov. Vsa sredstva iz lastnih virov so namenjena razvoju 
muzejske dejavnosti, manjši del pa tudi za odkup muzejskih predmetov. 
 
Tabela št. 1: Prihodki zavoda v letu 2016  (po denarnem načelu) 
 

Prihodki  
Načrt 16 Realiz. 16 Indeks 

v EUR v EUR real/nač 

 
  

MIZŠ – Letna pogodba, PP-8632 419,005 419,005 100.00 
MIZŠ – ENK, PP-687010 (muzejska pedagogika) 12,000 12,000 100.00 
MIZŠ – ENK, PP-687010 (dokument. center) 15,000 15,000 100.00 
MIZŠ – IP, PP-716910 (razvojno razisk. delo) 0 0 0 
MIZŠ – Investicijski transferi, PP-863210 16.095 16.095 100,00 
MIZŠ – Investicije v izob. zavode, PP-863210 0 0 0 
ZZDS – Znanstveni tisk, razpis  9,182 4,591 50.00 
SMS, ICOM – Mednarodno sodelovanje 950 850 89.47 
Lastni viri  (vstopnina, učna ura, publikacije) 67,455 76,137 112.87 
Lastni viri - tržna dejavnost (spominki) 4,800 5,995 124.90 
Drugi viri (obresti, izredni prihodki)  28 28 100.00 
Prihodki skupaj:  544,515 549,701 100.95 

Prihodki zavoda, financirani s strani MIZŠ, so bili realizirani v skladu z Letnim delovnim 
načrtom 2016. Iz lastnih virov pa je muzej pridobil več sredstev, kot je bilo načrtovano. 
Nakazilo za sofinanciranje muzejske revije Šolska kronika (ZZDS) je bilo opravljeno v začetku 
leta 2017. 
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Tabela št. 2: Prihodki in odhodki zavoda v letu 2016 glede na načrt v letu 2017  
                     (obračunsko načelo) v EUR 
 

 
 
  

Realizacija 
2016 v EUR  

Načrt  2017 
v EUR  

Indeks 
16/15 

I. PRIHODKI SKUPAJ 531,970 590,101 111 
A. Prihodki od poslovanja 531,970 590,101 111 
1. Prihodki od prodaje proizvodov    
    in storitev 525,975 585,201 111 

1.1. Javna služba MIZKŠ 446,005 512,990 115 
1.2. Drugi prihodki 79,970 72,211 90 
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga 5,995 4,900 82 
B. Finančni prihodki 0 0 0 
C. Izredni prihodki 0 0 0 
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki       
        
II. ODHODKI SKUPAJ 531,878 590,101 111 
1. Stroški materiala 34,749 31,689 91 
2. Stroški storitev 223,761 279,001 125 
3. Stroški dela 269,947 276,001 102 
3.1. Plače in nadomestila plač 216,581 219,338 101 
3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev 34,869 35,313 101 
3.3. Davek na izplačane plače       
3.4. Drugi stroški dela 18,497 21,350 115 
4. Amortizacija       
5. Rezervacije       
6. Davek od dobička 207 160 77 
7. Ostali drugi stroški 3,214 3,250 101 
8. Finančni odhodki 0 0   
9. Izredni odhodki       
10. Prevrednoteni odhodki 0     

III. RAZLIKA 92 0 0 

 
Prihodke in odhodke zavoda po obračunskem načelu se za leto 2017 načrtuje v okvirih 
realnih potreb za stroške dela in ob dejstvu, da bo muzej od ministrstva dobil posebna 
sredstva za začetek projekta Nova stalna razstava SŠM. Zato predvidevamo večje izdatke za 
blago in storitve, več pa bo tudi stroškov dela (napredovanja, plačna lestvica z višjimi plačami 
od 1.9.2016, višji reges za letni dopust, krajši porodniški dopust sredi leta 2016, nega in 
boleznine v letu 2016, kar vse vpiva na višji indeks stroškov dela tudi v letu 2017). 
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Kratka informacija o človeških virih / zaposlovanju v letu 2016 
 
Število redno zaposlenih je ostalo nespremenjeno. Muzej ima 9 redno zaposlenih: 5,75 
strokovnih delavcev v muzejskih zbirkah in knjižnici, 1 konservatorsko - restavratorskega 
tehnika v muzejski delavnici in zunanjem depoju ter 2,25 delavcev v upravi. Delo kustosa / 
svetovalca je bilo sistemizirano v razmerju: 25 % v upravi (računovodsko – kadrovska služba), 
75 % pa za strokovna dela kustosa. Med redno zaposlenimi so 4 kustosi, 1 bibliotekar, 1 
samostojni konservatorsko-restavratorski tehnik, 1 organizator / informator, 1 kustos / 
svetovalec in direktor. Kustos Anton Arko je koristil dvomesečni starševski dopust aprila in 
maja 2016. Po veljavni sistemizaciji je v muzeju sistemiziranih 13 delovnih mest, dejansko 
zasedenih pa je le devet. Od leta 1997 v muzeju ni bilo nobene nove zaposlitve, čeprav so se 
potrebe s povečanim obsegom dela in večjim obiskom neprimerno povečale. Letni delovni 
načrt za leto 2016 v zastavljenem obsegu ne bi bilo mogoče izpeljati brez zunanjih 
sodelavcev. Brez vodičev in animatorjev starih učnih ur še zlasti ne bi bilo mogoče izpeljati 
muzejskega pedagoškega programa, prav tako tudi ne nekaterih specializiranih del pri 
postavitvah razstav, oblikovanju tiskov in pri delu v muzejski specialni knjižnici.  Muzejski 
vodiči in animatorji starih učnih ur so pedagoški program izvajali po pogodbi o honorarnem 
in študentskem delu. Kot študenti in absolventi različnih ljubljanskih fakultet so morali za 
delo v muzeju predhodno opraviti sprejemni preizkus in si zlasti za vodenje učnih ur pridobiti 
potrebno znanje in izkušnje. Zunanji sodelavci so glede na finančne možnosti muzeja 
sodelovali tudi pri digitalizaciji muzejskih predmetov in gradiva, pri vpisu starega knjižnega 
fonda v sistem Cobiss ter pri drugih nujnih delih v muzeju. Z nekaterimi zunanjimi sodelavci 
so bile sklenjene posebne pogodbe o delu (pogodbe s s.p.-ji). Za delo na sprejemnici in v 
muzejski trgovini ter za izvajanje izbranih muzejskih učnih ur je bila v letu 2016 podaljšana 
pogodba o sodelovanju z zunanjo sodelavko Natalijo Žižić, od avgusta 2016 pa za izvajanje 
pedagoškega programa, njegovo promocijo in za pomoč na muzejski sprejemnici z Majo Hakl 
Saje. Muzej si prizadeva, da bi tudi v letu 2017 obdržal vse pogodbene sodelavce, saj le tako 
lahko ohrani dosedanji obseg delovanja in kakovost opravljenega dela.  
 
 
 

Kratka informacija o načrtovanih investicijah v letu 2017 
 
Načrt investicijskih transferjev za leto 2017 iz razpoložljivih sredstev zajema: 

a) zamenjavo najbolj iztrošene računalnike opreme 
b) IKT za poslovanje muzeja (nadgradnja programa Poslovanje – delovni čas) 
c) pohištvena oprema – manjša omara za tajništvo muzeja  
d) delovni boks za depo v Zalogu 
e) novi regali za depo v Zalogu 
 
 
(Vir financiranja: MIZŠ PP 863210 - Slovenski šolski muzej) 
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Kratka informacija o načrtovanih izdatkih za blago in storitve 2017  
 
Sredstva za izdatke za blago in storitve so namenjena za opravljanje redne dejavnosti 
javnega zavoda. Velik del teh sredstev se porabi za najemnine poslovnih prostorov od 
uršulinskega samostana na Plečnikovem trgu št. 1, od novembra 2008 tudi za večji zunanji 
depo v Zalogu, ter za najem parkirnega prostora. Druga sredstva za blago in storitve so 
namenjena za stroške obratovanja tako na matični lokaciji kot tudi na dislociranih enotah 
(pisarniški, tehnični in sanitarni material, elektrika, ogrevanje, čiščenje poslovnih prostorov, 
požarno in gmotno varovanje, računovodske in poštne storitve), za vzdrževanje spletne 
strani, računalniške opreme in programov, še posebej za muzejska programa Galis in 
Poslovanje, ter za stroške storitev varstva pri delu. Del teh stroškov se namenja tudi za dela 
preko študentskega servisa oz. za dela preko avtorskih pogodb za opravljanje pomožnih 
strokovnih del zunanjih sodelavcev muzeja. Projekt Nova stalna razstava SŠM bo povečal 
stroške storitev: arhitektne in oblikovalske storitve.  
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II. FINANČNI NAČRT  
 
 
Pravne podlage, ki urejajo pripravo finančnega načrta zavoda 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/07 – 
UPB5, 101/07, 36/08, 58/09, 64/09 popr., 65/09 popr. 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.),  

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 
14/07, 109/08, 49/09, 38/10 ZUKN, 107/10, 11/2011 in 14/2013 popr. uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13), 

- Zakon o zavodih, (UL RS št. 12/91, 17/91, 55/91, RA 13/93, RS 66/93, RS 45/94, RS 8/96, 
31/00, RS 36/00, 127/06), 

- Zakon o računovodstvu (UL RS 23/99, 30/02, 114/06), 
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (UL RS, št. 91/00 in nasl.), 
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (UL 

RS, št. 53/07, 65/08, 33/11), 
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPro UL 

80/2016), 
- Proračun RS za leto 2017 (UL RS št. 96/15, 80/16),  
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (UL RS. št. 40/12 in nasl.), 
- Zakon o davku na nepremičnine (UL RS št. 101/13, 22/14), 
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v 

javnem sektorju (UL RS, št. 88/16, str. 13359), 
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (UL RS, 

št. 88/16, str. 13379), 
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (UL RS št. 84/16). 
 
 
Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta zavoda 
 
- Izhodišča za pripravo programa dela, finančnega načrta  in kadrovskega načrta za leto 

2017 z Navodili javnim zavodom za delo v letu 2017 (dopis MIZŠ z dne 17.1.2017, št. 410-
2/2017/10, prejet po e-pošti z dne 20.1.2017 ), 

- Posebni projekti v okviru LDN 2017 (e-pošta z MIZŠ z dne 10.2.2016, skrbnik PP Aleš 
Ojsteršek) 

 
Zavod je pripravil Letni delovni in finančni načrt v skladu z zgoraj navedenimi ekonomskimi 
izhodišči, ki jih je posredovalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200836&stevilka=1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200958&stevilka=2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093051
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A. SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA 
 
a) Izkaz prihodkov in odhodkov (po načelu denarnega toka) 
 
Načrt prihodkov za leto 2017 

1. Z letno pogodbo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zavodu namenja prihodke 
za izvajanje javne službe / redno dejavnost: za plače zaposlenim, za blago in storitve in druge 
operativne odhodke. Sredstva za plače in blago in storitve bodo na račun večjih stroškov za 
plače za 2,93 % večja od sredstev v letu 2016.  

2. Za redne investicije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport muzeju zagotavlja 
sredstva za investicijske transfere v enakem znesku kot v letu 2016. 

3. Za projekt Postavitev nove stalne razstave v SŠM se sredstva zagotavlja iz NRP v okviru 
nosilnega podprograma 180201 Varstvo kulturne dediščine, arhivska in knjižnična dejavnost 
s šifro 3330-17-0011. 

4. Za izvedbo posebnih projektnih nalog muzej načrtuje pridobiti sredstva iz: 

- PP 687010 Evalvacije in nacionalni kurikulum za projekta: Dokumentacijski center za 
zgodovino šolstva in pedagogike in Muzejska  pedagogika 
- PP 716910 Inovativni projekti za projekt Razvojno-raziskovalno delo – strokovne podlage 
razvoja šolstva   
- sofinanciranje znanstvenega tiska za muzejsko revijo Šolska kronika od Zveze zgodovinskih 
društev Slovenije, ki je tudi soizdajatelj revije  
- razpisov za mednarodne udeležbe pri Skupnosti muzejev Slovenije SMS in ICOM Slovenije 
za aktivno mednarodno sodelovanje. 
5. Četrti del sredstev muzej načrtuje pridobiti iz lastnih sredstev v manjšem obsegu kot so 
bila v letu 2016 predvsem zaradi načrtovane manjše razstavne in izdajateljske dejavnosti. V 
prizadevanju za ohranjanje števila izpeljanih učnih ur in obiska muzeja se zaradi slabše 
prodaje spominkov v drugi polovici preteklega leta načrtuje nekoliko manj prodanih replik 
muzejskih predmetov in tiskov. 
 
Tabela št. 3: Prihodki zavoda v letu 2017 glede na leto 2016  (po denarnem toku) 
           
Prihodki  
 

Načrt 2017  
v EUR 

Realizacija 
 2016 v EUR 

Indeks  
17/16 

MIZŠ - Letna pogodba, PP-863210 431.281 419.005 102,93 
MIZŠ - ENK, PP-687010 (muzejska pedagogika) 12.000 12.000 100,00 
MIZŠ - ENK, PP-687010 (dokumentacijski center) 15.000 15.000 100,00 
MIZŠ - IP, PP-716910 (razvojno raziskovalno delo) 1.000 0 #DEL/0! 
MIZŠ - Postavitev nove stalne razstave v SŠM 60.000 0 #DEL/0! 
MIZŠ - Investicijski transferi, PP-863210  16.095 16.095 100,00 
ZZDS - Znanstveni tisk, razpis (ARRS) 8.157 4.591 177,67 
SMS, ICOM - mednarodno sodelovanje 1.000 850 117,65 
Lastni viri  (vstopnina, učna ura, lastne publikacije) 67.455 76.137 88,60 
Lastni viri - tržna dejavnost (spominki) 4.900 5.995 81,73 
Drugi viri (obresti, izredni prihodki, vračilo DDPO)  0 28 0,00 
 
Prihodki skupaj:   

 
616.888 

 
549.701 

 
112,22 
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Načrt prihodkov v letu 2017 vključuje tudi nakazilo sredstev za sofinanciranje muzejske revije 
Šolska kronika za leto 2016 (ZZDS, glej preglednico 2 Posebnega dela finančnega načrta 
2017), ki je bilo opravljeno na začetku leta 2017. Iz lastnih virov je muzej v letu 2016 pridobil 
več sredstev, kot je bilo načrtovano, zato v letu 2017 načrtujemo manj sredstev iz lastnih 
virov. Za posebne projekte, ki jih financira Urad za razvoj izobraževanja, bomo prejeli 
nekoliko več sredstev kot v letu 2016, in sicer za nov projekt v okviru PP 716910 IP za 
postavitev razstave ob medresorskem projektu Umetnost, šport in kultura. Postavitev nove 
stalne razstave je kot posebni razvojni program planirana v okviru načrta razvojnih 
programov. Program je vključen v NRP v okviru nosilnega podprograma 180201 Varstvo 
kulturne dediščine, arhivska in knjižnična dejavnost s šifro 3330-17-0011 in nazivom 
»Postavitev nove stalne razstave SŠM«. Izdelan je za naslednje dveletno obdobje, njegova 
skupna vrednost pa brez lastnih sredstev muzeja znaša 300.000,00 EUR. Terminski plan 
začetka izvedbe tega programa je januar 2017. 
 
Načrt odhodkov za leto 2017     

Tabela št. 4: Odhodki zavoda v letu 2017  glede na leto 2016  (po denarnem toku) 
 

Odhodki  
 
 

Načrt 17 
v EUR 

Realizacija 16 
v EUR 

Indeks 
2017/2016 

 
Izdatki za plače (s prispevki in KAD) 

 
265.931 

 
250.481 

 
106,17 

 
Drugi osebni prejemki 

 
20.802 

 
17.940 

 
115,95 

 
Izdatki za blago in storitve 280.133 232.013 120,74 

 
Drugi operativni odhodki  32.655 32.658 99,99 

 
Investicijski odhodki  16.367 16.138 101,42 

 
Odhodki skupaj  615.888 549.230 112,14 

 
Opomba: Glej tudi preglednico št. 2 
 

Načrtuje se povečanje sredstev za redne plače zaradi napredovanja v višje plačilne razrede s 
1.12.2016 in višje plačne lestvice s 1.9.2016. Na višji indeks pri stroških dela vpliva tudi krajša 
dvomesečna porodniška odsotnost v letu 2016. Leta 2017 se izplačujejo višji zneski regresa 
za letni dopust. Zaradi tega in zaradi izplačila dveh jubilejnih nagrad se pri drugih osebnih 
prejemkih načrtuje povečan obseg potrebnih sredstev v primerjavi z realizacijo teh 
prejemkov v letu 2016. Redni investicijski odhodki ostajajo na ravni leta 2016. Investicije v 
vrednosti 16.095 EUR bo financiral MIZŠ, predvidenih 272 EUR pa bo prispeval SŠM iz 
presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let (kar je nekoliko več od realizacije teh 
sredstev v letu 2016). 

b) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb 

c)  Izkaz računa financiranja  
Javni zavod iz tega naslova nima finančnih terjatev in ne naložb, saj se ne zadolžuje in ne 
posoja denarja.  
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B. POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA  
 
1.1. Redna dejavnost (javna služba) 
 
Prihodki 
 
Tabela št. 5: Načrtovani prihodki zavoda iz redne dejavnosti v letu 2017    
                    glede na leto 2016 (po denarnem toku) 
 
Vrsta prihodka za redno dejavnost Načrtovan 

znesek 2017 
v EUR 

Realizacija 
2016 
v EUR 

Indeks 
17 / 16 

Vir:  MIZŠ s PP - 863210 Slovenski šolski muzej, 
(skrbnik PP Aleš Ojsteršek)) 

   

4133 tekoči transferi (PP-863210) 431.281 419.005 102,93 
4323 investicijski transferi (PP-863210) 16.095 16.095 100,00 
 
Prihodki skupaj 

 
447.376 

 
435.100 

 
102,82 

Opomba: Glej tudi Preglednico št. 1 

                               
Odhodki 
 

Tabela št. 6: Načrtovani odhodki zavoda za redno dejavnost v letu 2017  
                    glede na leto 2016 (po denarnem toku) 
 
Vrsta odhodka za redno dejavnost 
 

Načrtovan 
znesek 2017 

v EUR 

Realizacija 
2016 
v EUR 

Indeks 
17 / 16 

 
Plače  224.504 213.699 105,06 
 
Prispevki  36.145 34.405 105,06 
 
Drugi izdatki zaposlenim 20.802 17.940 115,95 
 
Izdatki za blago in storitve  146.575 148.994 98,38 

Drugi operativni odhodki 1.750 3.410 51,32 
 
KAD 1.505 488 308,40 
 
Investicije 16.095 16.095 100,00 
 
Odhodki skupaj 447.376 435.031 102,84 
Opomba: Glej tudi Preglednico št. 2  
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Plače so načrtovane za 9 zaposlenih. Stroški zanje so načrtovani v skladu z veljavno 
zakonodajo. V primerjavi z letom 2016 se nekoliko povečajo. Na povečanje vplivajo 
napredovanja, plačna lestvica z višjimi plačami od 1.9.2016, krajši porodniški dopust v 2016. 

Izdatki za blago in storitve se bodo v letu 2017 glede na realizacijo 2016 nekoliko zmanjšali, 
vendar pa bodo ostali pa na isti ravni kot v LDN 2016. Velik indeks je na Drugih izdatkih 
zaposlenih, ki je predvsem posledica večjega regresa za letni dopust, pa tudi manjše 
realizacije  stroškov prehrane in prevoza na javni službi v letu 2016 (krajši porodniški dopust, 
bolniške odsotnosti, nega). V skladu s trenutno veljavno plačno zakonodajo se povečajo tudi 
sredstva za KAD. 

Investicijski odhodki ostajajo na ravni leta 2016 (16.095 EUR). 

V letu 2017 se ne načrtuje novih zaposlitev, čeprav bi bil do njih kot nacionalni muzej več kot 
upravičeni. 
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1.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost  
 
 

1.2.1. Dokumentacijski center za zgodovino šolstva in pedagogike 
 
Vodja projekta na zavodu: Marko Ljubič 
Vir financiranja: MIZŠ PP 687010 -  ENK  
Skrbnik postavke:  Aleš Ojsteršek 
Termin: januar – december 2017 
Načrtovan znesek: 15.000,00 EUR 

 
Opis projekta:  
V sklopu projekta Dokumentacijski center za zgodovino šolstva in pedagogike se bo 
nadaljevalo digitaliziranje muzejskih predmetov in gradiva o zgodovini šolstva in pedagogike. 
Poleg map šol iz fonda srednje šole bodo v okviru finančnih možnosti digitalizirane 
fotografije in drugo slikovno gradivo iz zbirke fotografij ter šolska spričevala. Nadaljuje se 
vnos in urejanje podatkov o muzejskih predmetih iz stare inventarne knjige v sistem Galis in 
vnos starega knjižnega fonda v spletni knjižni sistem Cobiss. Kot prejšnja leta bo v drugi 
polovici leta izšel koledar muzeja za leto 2018, na katerem bodo predstavljene izbrane teme 
iz šolske preteklosti. S sredstvi iz tega projektnega sklopa se bo sofinancirala muzejska 
strokovno-znanstvena revijo Šolska kronika, v manjšem deležu pa tudi monografija Andreja 
Šavlija o primorskih učiteljih, ki jo bo muzej izdal skupaj s Pokrajinskim arhivom v Kopru. 
Predvidena je naslednja finančna konstrukcija posameznih projektov: 
 

 
 

2016 
realizacija 

2017 
načrt 

Digitalizacija muzejskih predmetov 
in gradiva o zgodovini šolstva z vnosom v sistem Galis  

 
2.960,56 EUR 

 
3.400,00 EUR 

Muzejske publikacije: 
Koledar muzeja za leto 2017, 2018 
Šolska kronika: sofinanciranje 
Andrej Šavli: monografija o primorskih učiteljih  - 
sofinanciranje s Pokrajinskim arhivom Koper 

 
5.092,23 EUR 
3.860,08 EUR 

 
0 EUR  

 
4.000,00 EUR 
4.100,00 EUR 

 
500,00 EUR 

 
Cobiss – vnos starega fonda specialne knjižnice   

 
3.087,13 EUR 

 
3.000,00 EUR 

 
Skupaj: 

 
15.000,00 EUR 

 
15.000,00 EUR 

 
 
 
1.2.2. Muzejska pedagogika 
 
Vodja projekta na zavodu: Mag. Stanko Okoliš 
Vir financiranja: MIZŠ PP 687010 -  ENK  
Skrbnik postavke:  Aleš Ojsteršek 
Termin: januar – december 2017 
Načrtovan znesek: 12.000,00 EUR 
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Opis projekta: 
Projekt je v prvi vrsti namenjen pripravi in postavitvi razstav, izmenjavi razstav, razvoju 
pedagoško – andragoških programov ob razstavah in drugim muzejskim dejavnostim, npr. 
tiskom razstavnih katalogov / zloženk manjših razstav ter obrazstavnim dejavnostim. Ker so 
sredstva v letu 2017 za te projekte zelo omejena, muzej ne načrtuje nobene občasne 
razstave, pač pa večino strokovnih in finančnih prizadevanj usmerja v postavitev nove stalne 
razstave, ki je samostojno voden projekt (glej 1.2.4. Nova stalna razstava SŠM). Za stalno 
razstavo Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja v tem projektnem sklopu so namenjena 
sredstva za njeno vzdrževanje in za najbolj nujne naloge pri pripravi nove postavitve. 
Načrtovano je nadaljevanje gostovanja razstave Učilnica v naravi: šolski vrt včeraj, danes, 
jutri v Krškem in gostovanje razstave Dostopno in plemenito ob 200-letnici ustanovitve prve 
javne glasbene šole v sodelovanju z Zvezo slovenskih glasbenih šol po Sloveniji. Na 
lanskoletni ravni bodo financirani pedagoško-andragoški programi ob razstavah, raznovrstni 
dogodki, počitniški in drugi programi, sodelovanje med muzeji, sejemsko-didaktične 
prireditve in druge pedagoške prireditve. Iz sredstev tega programskega sklopa bo financiran 
natis vsakoletne muzejske promocijske publikacije Pedagoški programi v Slovenskem 
šolskem muzeju v šolskem letu 2017/2018. Posebno mesto v programskem sklopu je 
namenjeno vsestranskemu sodelovanju muzeja s šolami in različnimi kulturnimi ustanovami 
v projektu Odprti muzej. Posebni poudarki projekta so razvidni tudi v partnerskem 
sodelovanju z drugimi organizacijami pri pripravi konferenc, na področju mednarodnega 
sodelovanja. V letu 2017 je posebej načrtovano sodelovanje muzeja v pripravi jubilejnih 
razstav s Srednjo šolo tehniških strok Šiška – 70 let tehniškega izobraževanja in z Zavodom za 
slepe in slabovidne Ljubljana ob 100-letnici ustanovitve zavoda. Muzej je bil povabljen tudi k 
sodelovanju  tudi v projektu postavitve Muzeja slovenskega jezika in knjige, ki ga na gradu 
Štanjel pripravlja Občina Komen, pri njem pa sodelujejo izbrane državne inštitucije: NUK, 
SAZU, državni muzeji in galerije. Muzej bo manjšem obsegu nadaljeval z razvojem didaktičnih 
iger. V pripravi je didaktična igra s kartami in namizna igre o stari podeželski šoli.  
 
Predvidena razdelitev stroškov pri posameznih projektih je naslednja: 
 
Muzejska pedagogika 2016 

realizacija 
2017 
načrt 

Razstavni projekti: 
Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja:  
pripravljalna dela / storitve in materiali 

Šolske stavbe na Slovenskem v objemu stoletja 

Gostovanja razstav 
1. Učilnica v naravi: šolski vrt včeraj, danes, jutri 
2. Dostopno in plemenito: razstava ob 200-letnici 
ustanovitve prve javne glasbene šole 

Skupaj 

 
 

1.694,44 EUR 
 

2.986,72 EUR 
 

288,22 EUR 
 
 
 

4.969,38 EUR 

 
 

2.050,00 EUR 
 

/ 
 
 

350,00 EUR 
300,00 EUR 

 
2.700,00 EUR 

Pedagoško-andragoški program  
Dogodki ob  razstavah, počitniški in drugi programi, 
sodelovanje med muzeji, sejemsko-didaktične prireditve 

 
 

393,77 EUR 

 
 

800,00 EUR 
Pedagoški programi SŠM  v šolskem letu 2017/2018  
oblikovanje in tisk publikacije 

 
1.575,40 EUR 

 
2.100,00 EUR 
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Odprti muzej  
sodelovanje s šolami in inštitucijami: manjši razstavni in 
drugi projekti, svetovanja, predavanja, strokovne 
konference, mednarodno sodelovanje 

 
 

 
3.142,38 EUR 

 
 

 
4.900,00 EUR 

Didaktične igre za prvo triado osnovne šole  
zasnova, oblikovanje in izdelava  

 
1.919,07 EUR 

 
1.500,00 EUR 

 
Skupaj: 

   
12.000,00 EUR 

 
12.000,00 EUR 

 
 
 
 
 
1.2.3. Razvojno raziskovalno delo – strokovne podlage razvoja šolstva 
 
 
Vodja projekta na zavodu: Mateja Ribarič 
Vir financiranja: MIZŠ PP 716910 -  IP  
Skrbnik postavke:  Aleš Ojsteršek 
Termin: januar – december 2017 
Načrtovan znesek: 1.000,00 EUR 

 
 
Opis projekta: 
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, 
Olimpijski komite Slovenije in Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani v sklopu Evropskega 
tedna športa pripravljajo celodnevni nacionalni strokovni posvet Umetnost, šport in 
dediščina, ki bo 25. septembra 2017 v domu Španskih borcev v Ljubljani. Ob posvetu, ki je 
namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, bo postavljena spremljajoča 
razstava, pri kateri bo sodeloval tudi Slovenski šolski muzej. Z izbranimi muzejskimi predmeti 
in zlasti z bogatim slikovnim gradivom bo na razstavi, pri kateri bodo sodelovali tudi drugi 
muzeji in ustanove, predstavil razvoj pouka telesne vzgoje v šolah na območju današnje 
Slovenije. Razstava bo pozneje gostovala tudi drugod po Sloveniji. Slovenski šolski muzej bo k 
dogajanju ob razstavi ponudil tudi druge aktivnosti iz svojega razvejanega pedagoško-
andragoškega programa.  
 
 
 
Umetnost, šport in dediščina -  
nacionalni strokovni posvet ob Evropskem tednu športa  

2016 
realizacija 

2017 
načrt 

  
Priprava in postavitev panojske razstave  
materiali / oblikovanje 

 
 

0 EUR 
 

 
 

1.000,00 EUR 
 

 
Skupaj: 

 
 0 EUR 

 
1.000,00 EUR 
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1.2.4. Postavitev nove stalne razstave v SŠM 
 
Vodja projekta na zavodu: mag. Marjetka Balkovec Debevec 
Vir financiranja: MIZŠ, NRP, podprogram 180201, šifra 3330-17-0011 
Skrbnik postavke:  Aleš Ojsteršek 
Termin: januar – december 2017 
Načrtovan znesek: 60.000,00 EUR 

 
Opis projekta: 
Postavitev nove stalne razstave v Slovenskem šolskem muzeju obsega arhitektna dela pri 
idejni zasnovi, vsebinski pripravi in izvedbi razstave, oblikovna in grafična dela ter večja 
gradbena, obrtniška in vzdrževalna dela, ki so pretežno investicijskega značaja in hkrati 
podaljšujejo življenjsko dobo prostorov, v katerih se bo nahajala nova stalna razstava. V 
program so zajeta vsa predvidena gradbena (zidarska) in obrtniška (tlakarska, kovinarska, 
mavčno kartonska, slikopleskarska, mizarska) ter inštalaterska (elektro instalacije) dela v 
obdobju 2017 – 2018. Program je ovrednoten na podlagi izkustvenih cen in ocene investicije 
pri pripravi prostorov in notranje opreme na podlagi koncepta idejne zasnove št. 58-2014, ki 
ga je predložil Svet Vmes, arhitekturno projektiranje d.o.o. V letu 2017 bodo ob arhitektnih 
delih v ospredju predvsem oblikovalska dela za novo stalno razstavo. 
 
Postavitev nove stalne razstave v SŠM 2016 

realizacija 
2017 
načrt 

  
Arhitektna dela 
Oblikovalska dela 

 
0 EUR 
0 EUR 

 
19.012,07 EUR 
41.437,30 EUR 

 
Skupaj: 

 
 0 EUR 

 
60.000,00 EUR 

 
 
1.2.5. Stare učne ure 
 
Vodja projekta na zavodu: Mateja Ribarič 
Vir financiranja: Lastni viri  
Skrbnik postavke:  mag. Stanko Okoliš 
Termin: januar – december 2017 
Načrtovan znesek: 43.125 EUR 

 
Opis projekta:  
Stare učne ure so najuspešnejši muzejski projekt zadnjih let. Udeleženci na njih aktivno 
doživijo šolsko preteklost po starih učnih vsebinah in vzgojnih metodah. Cilj projekta v letu 
2017 je obdržati visoko raven izvedb učnih ur in pridobiti nove skupine obiskovalcev. 
Izvajanje pedagoškega programa muzejskih učnih ur se bo nadaljevalo po utečenem načinu 
iz preteklih let v matični stavbi, po dogovoru pa tudi v muzejski zbirki Hrastnik in drugod po 
šolah. Projekt poteka čez celo leto in ga muzej financira z lastnimi prihodki od vstopnin. Z 
njimi se plačajo učni pripomočki in učila (učni in delovni listi, pisala, črnilo), stroški vodičev in 
animatorjev učnih ur ter drugi materialni stroški (izdelava, popravilo in čiščenje oblek za 
učitelje in učence). 
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1.2.6. Šolska kronika - revija za zgodovino šolstva in vzgoje 2017, št. 1-3 
 
Vodja projekta na zavodu:  Anton Arko, št. 1-2, 

Dr. Branko Šuštar, št. 3 
Vir financiranja:  MIZŠ, lastni viri 

 soizdajateljstvo z ZZDS 
Skrbnik postavke:  Dr. Branko Šuštar, Aleš Ojsteršek, mag. Stanko Okoliš 
Termin: januar – december 2017 
Načrtovan znesek: razpis    3.565,85 EUR 
MIZŠ 4.100,00 EUR 
Lastni viri: naročnina 2.454,90 EUR       
Skupaj: 10.120,75 EUR 

 
Opis projekta:  
Muzej načrtuje v soizdajateljstvu z Zvezo zgodovinskih društev nadaljevati z izdajanjem 
strokovno-znanstvene revije Šolska kronika. ZZDS se pri tem kot soizdajatelj vključuje v razpis 
sofinanciranja znanstvene in strokovne literature pri Javni agenciji Republike Slovenije za 
raziskovalno dejavnost (ARRS). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za revijo 
nameni predvidena sredstva v projektu Dokumentacijski center za zgodovino šolstva in 
pedagogike. Muzej podpira izid revije z lastnimi sredstvi od prodaje revije in tudi od drugih 
muzejskih dejavnosti. Tako kot leta 2016 bo tudi v letu 2017 izšla kot trojna številka v dveh 
zvezkih. Načrtujemo, da bo prvi zvezek revije izšel kot redna dvojna številka z uveljavljenimi 
rubrikami in vsebinami iz zgodovine šolstva in pedagogike, drugi zvezek pa bo tematski in 
vsebinsko vezan objavo prispevkov s 15. mednarodnega simpozija šolski muzejev in šolsko-
zgodovinskih zbirk v Ljubljani 2013. Urednik prve dvojne številke je Anton Arko, urednik 
enojne tematske številke pa dr. Branko Šuštar. 
 
 
1.2.7. Mednarodno muzejsko sodelovanje 
 
Vodja projekta na zavodu: dr. Branko Šuštar, Marko Ljubič 
Vir financiranja: Skupnost muzejev Slovenije, ICOM – Slovenija: razpis, 

MIZŠ, lastni viri 
 

Skrbnik postavke:  Aleksandra Berberih Slana, Tanja Roženbergar,  
Aleš Ojsteršek 

Termin: april - oktober 2017 
Načrtovan znesek: 100,00 EUR 

 
Na razpis za mednarodno sodelovanje pri Skupnosti muzejev Slovenije se je za konferenco 
ECER 2017, ki bo med 21.-25. 8. 2017 v Kopenhagnu, s prispevkom Educational reforms and 
development of museums of education prijavil dr. Branko Šuštar, na razpis za mednarodno 
sodelovanje pri ICOM – Slovenija za ICEE konferenco, ki bo v San Juanu v Portoriku od 16. do 
22. oktobra 2017, pa Marko Ljubič s prispevkom Izzivi postavitve nove stalne razstave v 
Slovenskem šolskem muzeju / The challenges of a new permanent exhibition in the 
Slovenian School Museum. Poleg pridobljenih sredstev z razpisov bo mednarodno 
sodelovanje sofinancirano iz projekta Odprti muzej v programskem sklopu Muzejska 
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pedagogika, iz muzejskih lastnih sredstev, deloma pa bodo stroške za mednarodne stike na 
različne načine pokrili tudi udeleženci sami. Sodelovanje na mednarodnih muzejskih 
prireditvah, mednarodna izmenjava in vzdrževanje mednarodnih stikov je pomembno za 
razvoj muzeja in njegov stik s sodobnimi muzejskimi usmeritvami na področju šolske 
preteklosti. Primerjave med dejavnostmi in vlogami muzejev spodbujajo njihovo delovanje. 
 
 
1.3. Naloge in projekti, ki so tržna dejavnost 
     
Prodaja spominkov, replik muzejskih predmetov, in muzejskih tiskov, s katerimi muzej 
promovira svojo dejavnost in zanimanje za šolsko preteklost, je bila v letu 2016 uspešna. 
Število prodajnih artiklov v muzejski trgovini se je v letu 2016 povečalo (pisala). Načrtovani 
znesek od prodaje spominkov (replik muzejskih predmetov) za leto 2017 je v primerjavi z 
realizacijo v  predhodnem letu za 18,26 % manjši, v glavnem zaradi manjše prodaje tovrstnih 
artiklov v drugi polovici leta 2016. Ves prihodek od tržne dejavnosti muzej namenja razvoju 
muzejskih dejavnosti. 
 
Načrtovan znesek: 4.900 EUR 

 
 
1.4. Naloge in projekti, ki se financirajo iz strukturnih skladov 
 
Finančna sposobnost in kadrovska zasedenost do zdaj muzeju nista omogočali, da bi se 
aktivneje vključil v projekte evropskih strukturnih skladov. Vodstvo muzeja  bo kljub temu 
iskalo možnost za partnersko sodelovanje v razpisanih projektih.  
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III. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA 
 
A.  Splošni del obrazložitve 
 
1.1. Povzetek ciljev iz dokumentov razvojnega načrtovanja  
 
Dolgoročni cilji 
 
Zbirke muzejskih predmetov 
cilj: dopolnjevanje muzejskih zbirk z novimi muzejskimi predmeti v skladu z zbiralno politiko, 
njihovo dokumentiranje in evidentiranje predmetov dediščine šolstva na terenu 
- kazalnik: število evidentiranih in dokumentiranih muzejskih predmetov v izbranem obdobju 
glede na primerljivo predhodno obdobje, število inventariziranih muzejskih predmetov v 
muzejskem sistemu Galis in število javno dostopnih muzejskih predmetov na spletu. (Zakon 
o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski 
šolski muzej, UL RS 110/03) 
 
Muzejski oddelki 
cilj: dopolnjevanje muzejskih oddelkov z gradivom s področja zgodovine šolstva in 
pedagogike ter obdelava in posredovanje podatkov o zgodovini šolstva uporabnikom 
- kazalnik: število vpisov dokumentarnega, arhivskega ter knjižnega gradiva v muzejske 
evidence, objave na spletu, število vnosov knjižnih enot v spletni sistem Cobiss, število 
posredovanih podatkov o zgodovini šolstva uporabnikom. (Zakon o varstvu kulturne 
dediščine, UL RS, št. 16/08; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 
110/03) 
 
Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja - stalna razstava 
cilj: dopolnjevanje in posodabljanje, uvajanje modernih muzeoloških pristopov, razvojno 
delo in preučevanje zgodovine šolstva in pedagogike, spodbujanje zavesti o ohranjanju 
kulturne dediščine šolstva. 
- kazalec: nove vsebine iz šolske preteklosti in novi muzejskih predmeti na razstavi, število 
projektov vezanih na stalno razstavo, število pedagoško-andragoških programov ob razstavi, 
evalvacija stalne razstave, izraženo zadovoljstvo in število obiskovalcev (Zakon o varstvu 
kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski 
muzej, UL RS 110/03) 
 
Tematske razstave iz šolske preteklosti 
cilj: redno postavljanje privlačnih občasnih razstav z aktualno tematiko, z obravnavo 
temeljnih muzejskih predmetov ali z neobdelano tematiko, sodelovanje z drugimi zavodi, 
zlasti šolami, pri postavljanju razstav in promociji dediščine šolstva, spodbujanje zanimanja 
za šolsko preteklost 
- kazalec: postavljene razstave na aktualno temo oz. obravnavo temeljnih muzejskih 
predmetov, število obiskovalcev, predstavitve in ocene razstav v medijih, prispevek občasne 
razstave k stalni razstavi, spremljevalne prireditve, evalvacije, gostovanja v drugih ustanovah 
(Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Zakon o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski 
muzej, UL RS 110/03) 
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Muzejske učne ure  
cilj: popularizacija in promocija dejavnosti zavoda z aktivnimi metodami spoznavanja šolske 
preteklosti in uporabo starih učnih vsebin in vzgojnih metod 
- kazalnik: število izvedenih učnih ur, število obiskovalcev, število novih vsebin učnih ur, 
evalvacije učnih ur, odzivi obiskovalcev (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 
UL RS, št. 77/07; Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Sklep o ustanovitvi 
javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03) 
 
Izdajateljska dejavnost / Šolska kronika in drugi muzejski tiski 
cilj: zbuditev zanimanja za zgodovino šolstva in pedagogike ter njeno vrednotenje, 
popularizacija muzejske dejavnosti in širjenje vedenja o razvoju šolstva, izmenjava strokovne 
literature, strokovna in raziskovalna rast revije in drugih muzejskih tiskov 
- kazalnik: klasifikacija revije in tiskov v bazah revij, število tiskov in naročnikov, prodanih in 
izmenjanih izvodov muzejskih publikacij, odzivnost bralcev (Zakon o varstvu kulturne 
dediščine, UL RS, št. 16/08; Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 
77/07; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03) 
 
Konservatorsko-restavratorska delavnica / depoji  
cilj: zagotavljanje dejavnosti na visoki strokovni ravni z ustreznimi prostorskimi in klimatskimi 
pogoji, varovanje muzejskih predmetov 
- kazalnik: tehnična opremljenost delavnice in depojev, število konserviranih in restavriranih 
muzejskih predmetov, izdelane replike predmetov in njihova uporaba, merjenje in nadzor 
depojev (vlaga, temperatura, prah), strokovno izpopolnjevanje zaposlenega (Zakon o varstvu 
kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL 
RS, št. 77/07) 
 
Muzejska trgovina 
cilj: popularizacija in promocija muzejske dejavnosti 
- kazalnik: raznovrstnost ponudbe replik muzejskih predmetov, spominkov in muzejskih 
tiskov / publikacij, število in količina prodanih predmetov in tiskov, dopolnjevanje ponudbe 
(Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03; Zakon o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07) 
 
Spletna stran muzeja / medijska promocija muzeja 
cilj: odprtost, dostopnost in odzivnost javnega zavoda  
- kazalnik: število novih vsebin v izbranem obdobju, število obiskov na muzejski spletni strani 
in na drugih socialnih omrežjih in na oglasnih mestih v izbranem obdobju, število 
posredovanih odgovorov ter informacij, dopolnjevanje in posodabljanje spletne strani in 
spletnih omrežij. (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07) 
 
Obisk muzeja / novi muzejski prostori 
cilj: ohranjanje visoke ravni obiska in prizadevanje za pridobitev večjih muzejskih prostorov 
za razširitev in razvoj muzejskih dejavnosti 
- kazalnik: število obiskovalcev in uporabnikov, njihovo zadovoljstvo, aktivno sodelovanje in 
pogovori z ustanoviteljem pri iskanju boljših pogojev za delovanja muzeja. (Sklep o 
ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej; Zakon o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo, UL RS, št. 77/07) 
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Kratkoročni prednostni cilji 
 
 
5 ključnih ciljev v letu 2017 
 
 
1. cilj: Postavitev nove stalne razstave v Slovenskem šolskem muzeju  
- kazalnik: število opravljenih vsebinskih predlogov in elementov idejne zasnove razstave 
(periodizacija, vsebinski sklopi, oblikovne vsebine, muzejski predmeti). (Zakon o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07; Sklep o ustanovitvi javnega 
zavoda SŠM, UL RS 110/03) 
Načrtovano število oblikovno in vsebinsko izdelanih zgodovinskih obdobij 7 

 
 
2. cilj: Aktivno sodelovanje pri razstavnih in pedagoško-andragoških projektih 
- kazalnik: število razstavnih projektov, število pedagoško - andragoških programov (Zakon o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07; Sklep o ustanovitvi javnega 
zavoda SŠM, UL RS 110/03) 
Načrtovano število razstavnih projektov 3 
Načrtovano število andragoško - pedagoških projektov 3 

 
 
3. cilj: Ohranitev visoke ravni izvedbe muzejskih učnih ur in obiska muzeja 
- kazalnik: število muzejskih učnih ur, število obiskovalcev (Zakon o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda SŠM, UL RS 110/03) 
Načrtovano število učnih ur 350 
Načrtovano število obiskovalcev 15.000 

 
 
4. cilj: Priprava in izid revije Šolska kronika in drugih muzejskih tiskov 
- kazalnik: opravljene recenzije in priprava ustreznih prispevkov za objavo v treh številkah 
strokovno – znanstvene revije Šolska kronika (redna št. 1-2, tematska številka št. 3: prispevki 
s 13. mednarodnega simpozija šolskih muzejev in šolsko-zgodovinskih zbirk, Ljubljana 2013), 
število drugih bolj pomembnih muzejskih tiskov (Koledar 2017, Pedagoški programi 
2016/2017). (Sklep o ustanovitvi javnega zavoda SŠM, UL RS 110/03; Zakon o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07) 
Načrtovane številke Šolske kronike 2017 3 
Načrtovano število drugih pomembnejših muzejskih tiskov 2 

 
 
5. cilj: Odprti muzej - sodelovanje s šolami in drugimi inštitucijami 
- kazalnik: število skupnih projektov s šolami in drugimi inštitucijami, gostovanja z 
muzejskimi učnimi urami in drugimi pedagoškimi projekti v kulturnih ustanovah, VIZ, šolah, 
sejemskih in drugih prireditvah. (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, 
št. 77/07; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda SŠM, UL RS 110/03) 
Načrtovano število skupnih projektov s šolami 4 
Načrtovano število skupnih projektov z drugimi inštitucijami 4 
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Drugi letni cilji 
 
cilj: urejanje in dopolnjevanje muzejskih zbirk 
- kazalnik: število evidentiranih in inventariziranih muzejskih predmetov. Vpisi v muzejskem 
sistemu Galis. (Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Zakon o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski 
šolski muzej, UL RS 110/03) 
Načrtovano število evidentiranih predmetov 175 
Načrtovano število dokumentiranih predmetov 200 

 
cilj: urejanje in dopolnjevanje muzejskih oddelkov z gradivom o zgodovini šolstva, njegova 
obdelava ter posredovanje podatkov uporabnikom 
- kazalnik: število vpisov dokumentarnega, arhivskega ter knjižnega gradiva v muzejske 
evidence, objave na spletu, število vnosov knjižnih enot v spletni sistem Cobiss, število 
posredovanih podatkov o zgodovini šolstva uporabnikom. (Zakon o varstvu kulturne 
dediščine, UL RS, št. 16/08; Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 
77/07; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03) 
Načrtovano število vnosov v knjižnični spletni sistem Cobiss 1600 
Načrtovano število posredovanih informacij zainteresirani javnosti 300 

 
cilj: digitalizacija muzejskih predmetov / gradiva in njihova večja dostopnost 
- kazalnik: število digitaliziranih muzejskih predmetov in enot dokumentarnega gradiva o 
slovenskem šolstvu (Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Zakon o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07) 
Načrtovano število digitaliziranih enot 300 

 
cilj: mednarodno muzejsko sodelovanje 
- kazalnik: vzpostavljanje novih in ohranjanje starih povezav med muzeji, stiki z mednarodno 
primerljivimi ustanovami (Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 
110/03; Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07). 
Načrtovano število mednarodnih povezav 2 

 
cilj: zaščita in promocija muzejskih predmetov  
- kazalnik: število opravljenih strokovnih posegov v konservatorsko-restavratorski delavnici, 
število izdelanih replik muzejskih predmetov, dopolnjevanje njene tehnične opremljenosti. 
(Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda 
SŠM, UL RS 110/03) 
Načrtovano število restavratorsko-konservatorskih posegov 40 
Načrtovano število izdelanih replik muzejskih predmetov 15 

 
cilj: promocija muzejskega dela in oglaševanje muzejskih dogodkov 
-  kazalnik: število vpisanih vsebin in dogodkov na muzejski spletni strani, število 
obiskovalcev na spletni strani muzeja, število objav in število socialnih omrežij, na katerih 
muzej oglašuje. (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07; Sklep o 
ustanovitvi javnega zavoda SŠM, UL RS 110/03) 
Načrtovano število vpisanih dogodkov na muzejski spletni strani 20 
Načrtovano število obiskovalcev na muzejski spletni strani 100.000 
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1.2. Prikaz ciljev projektov in programov v okviru načrta  
       razvojnih programov 
 
Skupni cilj projektov in programov v okviru načrta razvojnih programov pri ohranjanju šolske 
premične dediščine in dokumentacije o zgodovini šolstva in pedagogike je sposobnost in 
pripravljenost muzeja, da z raznovrstnimi oblikami in metodami delovanja ustvarja ustrezne 
materialne in vsebinske pogoje za kulturno bogatenje in spodbujanje zavesti o pomenu 
izobraževanja v preteklosti za sedanjost in prihodnost, za prihodnji razvoj tako celotne 
slovenske družbe kot tudi posameznikov. Poleg najširših kulturnih ciljev je nezanemarljiva 
izobraževalna in vzgojna funkcija delovanja javnega zavoda, ki se kaže predvsem v vsebinah 
muzejske dejavnosti. Javni zavod si prizadeva, da bi kot informacijsko in ustvarjalno središče 
za proučevanje šolske preteklosti, postal ne le kulturna, temveč tudi vse bolj vzgojno-
izobraževalna in raziskovalna ustanova. Raznovrstne vsebine iz preteklosti slovenskega 
šolstva posreduje tudi z aktivnimi in neposrednimi metodami muzejskega dela. 
 
 
1.3. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih strateških  
       dokumentov v letu 2016 
 
Z izpeljavo projektov, ki so na več področjih presegali naloge iz letnega delovnega načrta, je 
muzej ohranil visoko raven obiska. Poleg pedagoških programov, ki so bili izpeljani v matični 
hiši, je del svoje aktivnosti, kakor prejšnja leta, izvedel v sodelovanju z drugimi muzeji, šolami 
in ustanovami tudi po drugim krajih v Sloveniji. S svojim prepoznavnim programom se je 
vključil v druge medinstitucionalne povezave in v sejemske ter strokovne prireditve. Pri 
izvajanju javne službe so bile po sistemu evidentiranja in dokumentiranja muzejskih 
predmetov Galis muzejske zbirke dopolnjene z darovi in odkupi muzejskih predmetov, prav 
tako je bilo z novim gradivom o šolski preteklosti dopolnjeno gradivo v muzejskih oddelkih. 
Dostopnost muzejskih predmetov in gradiva o zgodovini šolstva za zunanje uporabnike se je 
izboljšala z digitalizacijo novih predmetov in novega gradiva o zgodovini šolstva in z njihovo 
objavo na spletu ter z novimi vpisi knjižnega gradiva v sistem Cobiss. V muzejski knjižnici je 
bil uporabnikom muzejskih storitev omogočen širok dostop do najrazličnejših informacij iz 
zgodovine šolstva, o muzejskih predmetih in sploh do podatkov s področja dela muzeja. Z 
odprtostjo do zunanjih pobud, z gostovanji na šolah in na različnih muzejsko – izobraževalnih 
prireditvah ter s sodelovanjem v skupnih projektih je povečal pretok informacij in vedenja o 
področju šolske preteklosti. S postavitvijo novih razstav: Dostopno in plemenito, Šolske 
stavbe na Slovenskem v objemu stoletja in Poti izobraževanja pri Slovanih je muzej javnosti 
predstavil še neobdelane  teme iz šolske preteklosti, z izpeljavo muzejskih učnih ur pa nove 
metode in vsebine predstavljanja šolske preteklosti. Z izdajo treh številk muzejske revije 
Šolska kronika (tematske št. 1-2 in redne št. 3) in drugimi promocijskimi tiski (Koledar muzeja 
2017, Pedagoški programi v SŠM 2016/2017) je širil zanimanje za zgodovino šolstva in 
pedagogike ter prepoznavnost muzejskega dela. Z izvajanjem muzejskih učnih ur, muzejskih 
delavnic in pedagoško-andragoških programov je v muzej privabil večje število obiskovalcev. 
Z novimi replikami muzejskih predmetov, novimi prodajnimi artikli in novimi tiski se je 
povečala aktivnost muzejske trgovine in tudi promocija muzeja. Z novimi oblikami in 
metodami muzejskega dela je muzej bogastvo svojih zbirk približal zanimanju javnosti. Z 
vsem svojim delovanjem je v muzeju utrjeval prostor odprtosti in sodelovanja. 
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1.4. Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvidene  
       strategije 
 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Uradni list RS št. 16/07 – 

UPB5, 101/07, 36/08, 58/09, 64/09 popr., 65/09 popr. 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.), 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), UL RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 
20/11, 111/13 in nasl. 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1), UL RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12, 
111/13 in nasl. 

- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03 in Sklep o 
spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, 
17. 6. 2016, UL RS, št. 42/2016. 

 
 
 
 

1.5. Izhodišča in kazalniki, na katerih temeljijo izračuni in ocene  
       potrebnih sredstev 
 

Izračun ocene potrebnih sredstev temelji na naslednjih izhodiščih in kazalcih: 

- Izhodišča za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2017 ter Navodila 
javnim zavodom za delo v letu 2017, ki jih je posredovalo Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport. 
 

- analogija cen in porabe sredstev za posamezne muzejske in druge projekte v primerjavi s 
preteklimi leti in ob upoštevanju letne rasti cen 
 

- primerljivost efektivnega dela glede na povprečje prevzetih in popisanih muzejskih 
predmetov, opravljenih pedagoških ur, tekstovnih strani, muzejskih projektov v 
preteklih letih 

 
Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi se merijo zastavljeni cilji: 
 
- število vpisov v evidenčne popise: v inventarno knjigo, katalog, prevzemne  
   sezname 
 
-  število razstavnih projektov, izvedenih muzejskih učnih ur, izdanih revij in tiskov,    
   novih vsebin, objav 
 
-  opravljene naloge. 
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»Človeški« potencial javnega zavoda: 9 zaposlenih 
 
Pri kadrovskem načrtu zavoda se upošteva dovoljeno število zaposlenih, ki jih je v svojih 
Izhodiščih določilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, upoštevajoč - Uredba 
o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (UL RS št. 84/16), ter 63. člena Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2017 in 2018 (ZIPRS1718). 
 
Izračun potrebnih efektivnih letnih delovnih ur za strokovno delo: 
- 4 kustosi,  
- bibliotekar,  
- konservatorsko - restavratorski tehnik,  
- organizator / informator, 
- kustos / svetovalec 
- direktor. 
 
7,5 X 1.750 ur= 13.125 ur 
Izračun potrebnih efektivnih letnih delovnih ur za administrativno, tehnično podporo in 
izvrševanje rutinskih nalog (organizator/informator, strokovni sodelavec/kustos): 
1.5 X 1.750 ur= 2.625 ur 
Skupaj 15.750 efektivnih delovnih ur / letno 
 

Finančni potencial javnega zavoda za leto 2017 

- javna služba ministrstva 

MIZŠ, PP-863210 ……………… 431,281 € redna dejavnost 
MIZŠ, PP-863210 ……………… 16,095 € investicijski transferi 

 

- posebni projekti financirani iz državnega proračuna 

MIZŠ, PP-687010 ……………… 12,000,00 € muzejska pedagogika 
MIZŠ, PP-687010 ……………... 15,000,00 € dokumentacijski center 
MIZŠ, PP-716910 ……………… 1,000,00 € razvojno razisk. delo 
MIZŠ, NRP N. stalna razstava SŠM ................. 60,000,00 € nova stalna razstava 

 

- druga ministrstva, občine in lastni viri 

ZZDS – razpis (ARRS) ………………… 9.182 € revija Šolska kronika 
SMS, ICOM – razpisa  …………………. 1,000 € mednarodno sodelovanje 
Lastni in drugi viri …………………. 66.455 € vstopnine, UU, ŠK 
Lastni viri - tržna dejavnost …………………. 4.900 € spominki 
Lastna sredstva …………………. 272 € prenos s konta 985 
Drugi viri …………………. 28 €   vračilo DDPO 
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1.6. Pregled človeških virov oz. kadrovski načrt javnega zavoda  
Tabela  št. 7: Pregled človeških virov zavoda - stanje na dan 1.1.2017 

 
Leta 2017 ni načrtovanih novih rednih zaposlitev. K izpolnjevanju obsežnega programa 
dejavnosti in številnih nalog veliko prispevajo tudi muzejski vodiči in zunanji sodelavci. 
Načrtuje se predvidena napredovanja v mesecu decembru, ki pa ne bodo imela finančnih 
posledic za leto 2017. 
 
 
1.7. Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev 
 
Slovenski šolski muzej ima široko kulturno in vzgojno izobraževalno poslanstvo ter opravlja 
specifične muzejske dejavnosti. Združuje kulturno zgodovinsko in vzgojno izobraževalno 
vlogo. Njegovo delovanje opredeljuje zakonodaja s področja kulture, financira pa ga 
ministrstvo pristojno za šolstvo. Muzej ima s svojo dejavnostjo svoje posebno mesto na 
šolskem področju  in je vir podatkov tako za ministrstvo kot tudi za številne šole, ki iščejo v 
muzeju informacije in pomoč za svoje razstavne, izdajateljske, pedagoške in druge projekte. 
Zaradi skromnega človeškega potenciala si muzej na različne načine pomaga s študenti in 
zunanjimi sodelavci. Obseg poslovanja je daleč presegel nekdanje okvire . Naloge zaposlenih 
so zelo raznovrstne in pokrivajo široka področja muzejskih dejavnosti. Za delovanje muzeja je 
pomemben tudi odnos do obiskovalcev, razumevanje potreb posameznih šol in raziskovalcev 
šolske preteklosti ter odprtosti do novih pobud. Muzej postaja za javnost dostopnejši in se 
uveljavlja kot središče za samostojno učenje in raziskovanje zgodovine šolstva. Muzej si 
prizadeva opravljati svoje poslanstvo celovito na vseh področjih svojega delovanja in pri tem 
razvija dejavnosti za oživitev zavesti o pomembnosti razumevanja in vedenja o šolski 
preteklosti za nadaljnji razvoj šolstva v Republiki Sloveniji. 

Z.št
. Ime in priimek Delovno 

mesto 
Šifra delov. 

mesta 

Zahtevana  
stopnja 

 izobrazbe 

Dejanska  
stopnja  

izobrazbe 

Nedoločen  
čas 

Določen  
čas 

Osnovni 
Plačni 
 razred 

Plačni 
razred 

po 
napred. 

1 

 
 
STANKO OKOLIŠ direktor B017362 VII/2 VIII 15.02.1996 

 
 
/ 51 

 
51 

2 
 
KSENIJA GUZEJ 

organizator / 
informator J016008 VI VII/2 01.08.1997 

 
/ 22 31 

3 
 
MARKO LJUBIČ 

kustos / 
svetovalec 

G027012 / 
J017138 VII/2 VII/2 01.03.2007 

 
/ 30/30 35/34 

4 
 
BRANKO ŠUŠTAR 

kustos –  
m. svetnik G027012 VII/2 IX 01.01.1988 

 
/ 38 43 

5 
 
MATEJA RIBARIČ 

kustos – 
m. svetovalec G027012 VII/2 VII/2 01.10.1991 

 
/ 35 40 

6 
MARJETKA B. 
DEBEVEC 

kustos –  
m. svetnik G027012 VII/2 VIII 01.09.1998 

 
/ 38 43 

  7 POLONA KOŽELJ bibliotekar G027005 VII/2 VII/2 
 
08.04.2011 

 
/ 30 35 

8 
 
ANTON ARKO kustos  G027012 VII/2 VII/2 01.11.2010 

 
/ 30 30 

9 

 
 
FRANCI KADIVEC 

samostojni 
kons./restav. 
tehnik G025013 V V 30.10.1997 

 
 
/ 24 31 
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B. Posebni del – obrazložitev nalog in projektov 
 
1.1. Redna dejavnost / javna služba  
 

Vodenje zbirk muzejskih predmetov in zbirk gradiva o šolski preteklosti  

Javna služba na področju premične dediščine šolstva predstavlja redno dejavnost, ki jo 
Slovenski šolski muzej opravlja z vodenjem zbirk muzejskih predmetov in vodenjem 
muzejskih oddelkov, ki hranijo muzejske predmete in gradivo o zgodovini šolstva in 
pedagogike na Slovenskem. (vzpostavitev muzejske mreže v Sloveniji - Zakon o varstvu 
kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski 
muzej, UL RS 110/03 - člen 5.) Delo se nanaša na evidentiranje in dokumentiranje ter na 
zbiranje, hranjenje, inventariziranje, razstavljanje in preučevanje muzejskih predmetov ter 
na obdelavo gradiva o zgodovini šolstva in pedagogike na Slovenskem. Vodenje zbirk 
muzejskih predmetov in oddelkov gradiva o zgodovini šolstva in pedagogike na Slovenskem 
(dokumentacijski center, arhiv, pedagoška knjižnica, fototeka) ter konserviranje in 
restavriranje muzejskih predmetov so osnovna dejavnost muzeja, iz katere izhajajo vse 
druge dejavnosti in je časovno neomejena. Glavni kazalec, ki je tudi merilo doseganja ciljev, 
je obseg zbirke oz. število vpisov v inventarno knjigo in v druge sezname ter popise 
muzejskih predmetov in gradiv, število izposojenih predmetov, število konserviranih in 
restavriranih predmetov, itd. Naziv financerja: MIZŠ s proračunske postavke (PP) 863210 - 
Slovenski šolski muzej, skrbnik postavke je Aleš Ojsteršek.  
 
Odgovorne osebe za vodenje zbirk muzejskih predmetov in muzejskih oddelkov: 
 

Zbirke muzejskih predmetov 
 

odgovorna oseba v zavodu 

Učbeniki, letna poročila, učila za prirodopis, 
naravo, botaniko, risanje in petje, hranilniki 

 
Anton Arko 

Šolska obleka in dodatki, zastave, nagrade, 
priznanja, spominki, tis. / šolska dokumentacija, 
didaktične igrače, izdelki učiteljev in učencev 

 
 
mag. M. B. Debevec 

Šolska glasila, učni načrti, delovni zvezki, 
domače branje, slovarji, priročniki 

 
Koželj Polona 

Učila za zemljepis / zgodovino, kemijo, 
telovadbo, šolske potrebščine, šolska oprema 

 
Marko Ljubič 

fotografije, razglednice, avdiovizuelni predmeti, 
učila za zemljepis in zgodovino / F 

 
Mateja Ribarič 

Učila za matematiko, šolske potrebščine / 
zvezki, šolska dokumentacija 

 
dr. Branko Šuštar 

 
Muzejski oddelki  

- arhiv dr. Branko Šuštar, kustos 
- fototeka Mateja Ribarič, kustosinja 
- dokumentacijski center mag. M.B. Debevec, kustosinja 
- pedagoška knjižnica Polona Koželj, bibliotekarka 
- konservatorsko -restavratorska 
  delavnica Franci Kadivec, konser.-rest.    tehnik 
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Evidentiranje muzejskih predmetov  
 
Evidentiranje muzejskih predmetov opravljajo kustosi v skladu z zbiralno politiko in 
razdelitvijo njihove pristojnosti za posamezne zbirke muzejskih predmetov. V spodnji tabeli 
je načrtovano število muzejskih predmetov, ki jih bo pri svojem rednem delu opravil 
posamezen kustos na terenu, pri zasebnih zbiralcih, na šolah, pri posameznikih, v drugih 
muzejih in arhivih ali jih bo evidentiral v muzeju od darovalcev ali ponudnikov za odkup. V 
letu 2017 se predvideva, da bodo vsi kustosi skupaj evidentirali 175 novih predmetov. 

Kustosinja mag. Marjetka Balkovec Debevec načrtuje v letu 2017 evidentirati  25 predmetov 
šolske dediščine predvsem iz muzejskih zbirk Šolska obleka in dodatki, Izdelki učiteljev in 
učencev, Šolska dokumentacija kakor tudi predmete iz drugih muzejskih zbirk, ki jih pri 
svojem delu zasledi. Pomembnost  evidentiranja predmetov iz tekstila za muzejsko zbirko 
Šolska obleka in dodatki se je izkazala z razstavno dejavnostjo muzeja v zadnjih nekaj letih. 
Kustosinja bo namenjala posebno pozornost zlasti muzejskim zbirkam iz etnološkega 
področja. Predmete šolske dediščine, ki jih prevzame, pa spadajo v zbirke, za katere so 
pristojni drugi kustosi, najprej evidentira , v nadaljevanju pa preda sodelavcem v nadaljnjo 
obravnavo. Kustosinja vse prevzete predmete in prevzeto zgodovinsko gradivo takoj zapiše 
in evidentira v popisnih seznamih  v urejevalniku Word, tako da so dostopni tudi sodelavcem 
za nadaljnje vpise v sistem Galis. 

Kustos Anton Arko bo evidentiral 200 predmetov v sistem Word in 50 predmetov v sistem 
Galis. Evidentiral bo učbenike, ki bodo služili Zbirki učbeniki dvojniki za pouk zgodovine. 
Vzpostavitev zbirke je potrebna zaradi večjega povpraševanje uporabnikov, ki prosijo za 
celovit pregled učbenikov za posamezen šolski predmet iz prav določena časovnega obdobja. 

Kustos Marko Ljubič načrtuje, da bo v letu 2017 evidentiral 40  predmetov šolske dediščine iz 
zbirk Učila za fiziko, Učila za tehnični pouk, Učila za kemijo, Učila za naravoslovje, Učila za 
zemljepis, skupina učil za šolske potrebščine in skupina učil za šolsko opremo /pripomočke. 
Evidentiral bo predvsem učila in učne pripomočke, ki so se uporabljali v tehniškem šolstvu, 
predvsem na Srednji šoli tehniških strok Šiška (nekdanji kovinarski šoli Litostroj) in predmete, 
ki bi lahko prišli v poštev na novi stalni razstavi (šolski pripomočki). 

Kustosinja Mateja Ribarič bo v letu 2017 evidentirala 30 predmetov šolske dediščine iz 
muzejskih zbirk: zbirka fotografij, zbirka razglednic, audiovizuelna zbirka in iz zbirke učil za 
zemljepis in zgodovino. Evidentirala bo stare fotografije, stare razglednice s šolsko tematiko 
ter avdiovizualno gradivo (diapozitivi, diafilmi, gramofonske plošče ...) na terenu (šole, vrtci), 
pri posameznikih – darovalcev in pri ponudnikih za odkup.  

Muzejski svetnik dr. Branko Šuštar načrtuje  v letu 2017 evidentirati  30 predmetov šolske 
dediščine iz muzejskih zbirke šolski zvezki   
 

Kustos / kustosinja Načrt 
2017 

Realizacija 
2016 

Anton Arko, kustos 50 232 
Mag. M. Balkovec Debevec, muzejska svetnica 25 25 
Marko Ljubič, višji kustos 40 137 
Mateja Ribarič, muzejska svetovalka 30 126 
Dr. Branko Šuštar, muzejski svetnik 30 25 
 
Skupaj 

 
175 

 
545 
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Dokumentiranje muzejskih predmetov  
 
Kustosi bodo evidentirane muzejske predmete v muzejskem sistemu Galis v skladu z 
muzejskimi strokovnimi standardi dokumentirali. V sklopu svoje redne dejavnosti bodo delo 
opravili glede na razdelitev pristojnosti za posamezne zbirke. Sistem Galis je vsem kustosom 
dostopen v polnem obsegu. Dokumentiranje se nanaša na podroben popis, obravnavo in 
preučitev muzejskih predmetov ter njihovo pripravo za uporabo na razstavah. V letu 2017 se  
načrtuje, da bodo kustosi v sistemu Galis dokumentirali 200 muzejskih predmetov. 

Kustos Anton Arko bo v letu 2017 v sistemu Galis dokumentiral 50 muzejskih predmetov za 
zbirko učbeniki dvojniki za predmet zgodovina. 

Kustosinja mag. Marjetka Balkovec Debevec  bo prav tako v sistemu Galis dokumentirala 30 
muzejskih predmetov iz muzejskih zbirk v njeni pristojnosti. V prvi vrsti predvsem različne 
predmete iz tekstila, da bi zbirko Šolska obleka in dodatki izpopolnila. Dokumentirala bo tudi 
didaktične igrače in izdelke učencev, ki kažejo etnološko stran dediščine šolstva. Delo bo 
potekalo v prvem delu do maja 2016, večinoma pa v poletnih in jesensko/zimskih mesecih.  

Kustos Marko Ljubič načrtuje v sistemu Galis dokumentirati 30 muzejskih predmetov  iz zbirk 
Učila za fiziko, Učila za tehnični pouk , skupina učil za šolske potrebščine (Pisala, Peresnice). 
Predmeti, ki jih bo dokumentiral, spadajo v predmete tehniške šolske dediščine iz Srednje 
šole tehniških strok Šiška, iz Gimnazije Tolmin, naslednice nekdanjega učiteljišča in šolske 
potrebščine, ki bi jih lahko uporabili pri postavitvi nove stalne razstave.  

Mateja Ribarič bo v letu 2017 v sistemu Galis predvidoma dokumentirala 60 muzejskih 
predmetov iz zbirk fotografij, razglednic in iz avdiovizualne zbirke. Dokumentirala bo 
enakomerno čez vse leto predvsem stare fotografije in razglednice s šolsko tematiko, ki so 
bile v muzeju prevzete v letih med 2010 in 2016. 

Dr. Branko Šuštar v letu 2017 načrtuje v sistemu Galis dokumentirati 30 muzejskih 
predmetov iz muzejskih zbirke šolski zvezki. 
 

Kustos / kustodinja načrt 
2017 

Realizacija 
2016 

Anton Arko, kustos 50 90 
Mag. M. Balkovec Debevec, muzejska svetnica 30 30 
Marko Ljubič, višji kustos 30 30 
Mateja Ribarič, muzejska svetovalka 60 253 
Dr. Branko Šuštar, muzejski svetnik 30 0 
 
Skupaj 

 
200 

 
403             

 

 
Odkupi muzejskih predmetov 
 
V skladu s finančnimi možnostmi in po kriterijih zbiralne politike si muzej vsako leto 
prizadeva odkupiti vsaj del evidentiranih muzejskih predmetov, ki so v ponudbi za odkup in 
so za dopolnjevanje muzejskih zbirk ali pripravo razstav najbolj pomembne. Kustosi so za 
odkup v letu 2017 evidentirali predmete šolske dediščine za zbirke Šolska obleka in dodatki 
kot dopolnitev oblačilne podobe učiteljstva in odkup starih fotografij za zbirko fotografij. 
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Digitalizacija 
 
Digitalizacija muzejskih predmetov in dokumentarnega gradiva o zgodovini šolstva in 
pedagogike se bo glede na razpoložljiva sredstva nadaljevala tudi v letu 2017. Osredotočila 
se bo na fotografije nekdanje razstavne zbirke, zgodovinsko gradivo map srednjih in drugih 
poklicnih in strokovnih šol iz Dokumentacijskega centra za zgodovino šolstva in pedagogike 
ter začetnice – prva berila iz knjižnice, ki jih bo digitaliziral kustos Anton Arko. Večino dela pri 
digitalizaciji bodo opravili zunanji sodelavci, ki v muzeju opravljajo tudi pedagoško dejavnost. 
Po potrebi se bo digitaliziralo tudi raznovrstno muzejsko gradivo, posebej slikovno, za objavo 
v reviji Šolska kronika, za priložnostne manjše razstave, za promocijska gradiva in predvsem 
za potrebe postavitve nove stalne razstave. 

 
Konservatorsko-restavratorski posegi in izdelava replik  
 
Restavratorsko-konservatorska delavnica Slovenskega šolskega muzeja je v prostorih 
nekdanje delavnice litostrojske poklicne šole na Srednji šoli tehniških strok Šiška v Ljubljani, 
kjer svoje delovne naloge pretežni del delovnega časa opravlja samostojni restavratorsko-
konservatorski tehnik Franci Kadivec. Njegove glavne delovne naloge v konservatorsko-
restavratorski delavnici so: restavriranje, konserviranje, izdelava replik muzejskih 
predmetov, priprava predmetov za izposojo, potrebna dela za razstave, izdelava 
pripomočkov ter popravila in vzdrževanje muzeja na matični lokaciji na Plečnikovem trgu 1. 
Poleg strokovnih nalog v delavnici druge delovne naloge opravlja tudi v dislociranem depoju 
v prostorih Zavoda RS za blagovne rezerve v Zalogu: preventivno čiščenje muzejskih 
predmetov, urejanje in spremljanje vlage, temperature in mikroklime, varovanje pred 
škodljivci-glodalci, insekti, bakterijami in plesnimi, urejanje predmetov, urejanje hrambe, 
označevanje in skrb za regale ter podest, pomoč pri inventarizaciji in popisih muzejskih 
predmetov, pri izposoji predmetov šolam, pri pripravi predmetov za razstave, učne ure. Ob 
delu na terenu, kjer pomaga pri evidentiranju in prevozu muzejskih predmetov, prejete 
naloge po potrebi opravlja tudi v matični stavbi muzeja: pomoč pri postavitvi razstav, skrb za 
požarno in delovno varnost, izvrševal bo potrebna dela pri razstavah na gostovanjih, skrbel 
bo za prevzem predmetov, za lastno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje ter 
sodeloval pri delu restavratorskega društva. V letu 2017 bo intenzivneje sodeloval s kustosi 
pri načrtovanju postavitve nove stalne razstave. Na izbranih razstavnih predmetih bo opravil 
vsa potrebna konservatorsko – restavratorska dela. Za nemoteno izvajanje pedagoške 
dejavnosti v muzeju bo izdelal potrebne replike muzejskih predmetov. Posebno pozornost 
bo še naprej posvečal označitvi in pritrjevanju inventarnih številk na muzejskih predmetih, 
izboru materialov in načinu označitve. Pripravil bo navodilo za dostop v depo v Zalogu. 
Konservatorsko-restavratorski posegi v delavnici bodo zajeli pretežno muzejske predmete za 
načrtovano postavitev nove stalne razstave in za nemoteno izvajanje starih učnih ur. 
Predvidoma bo restavriral 5 muzealij, konserviral 35 muzejskih predmetov in izdelal 15 replik 
muzejskih predmetov. Za restavrirane muzejske predmete bo izdelal tudi primerno embalažo 
za hrambo. Samostojni konservatorsko-restavratorski tehnik bo s kustosom Marko Ljubičem 
sodeloval tudi pri pripravi predmetov za razstavo, ki jo muzej načrtuje pripraviti skupaj s 
Srednjo šolo tehniških strok Šiška ob njeni 70-letnici. S pripravo predmetov bo aktivno 
sodeloval tudi pri drugih muzejskih projektih. 
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Načrtovani konservatorsko-restavratorski posegi / replike 2017 
 

Vrsta posega 
 

Opravljena dala Načrt 
2017 

Realizacija 
2016 

Konserviranje: 
 

čiščenje, impregnacija, politura 
(oprema, učni pripomočki, …) 

  
35 

 
68 

Restavriranje: 
 

obnova, utrjevanje, dodelava, kitanje, barvanje, 
lepljenje 
(šolski zvonec, klopi, računala, table) 

 
5 

 
6 

Izdelava replik: 
 

Kopije predmetov za delavnice in učne ure 
(črnilniki, voščene tablice, klopi, stilusi, …) 

 
15 

 
26 

 

 

Pedagoška knjižnica 
 
Knjižnica Slovenskega šolskega muzeja skrbi za dostopnost specializiranih informacij s 
področja zgodovine šolstva in pedagogike tako za notranje kot za zunanje uporabnike. Delo v 
knjižnici je v prvi vrsti vezano na zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje 
specializiranega knjižničnega gradiva. Gradivo se zbira z nakupi, darovi in zamenjavami s 
sorodnimi ustanovami. V letu 2017 načrtujemo nakup 40 monografij in 120 serijskih 
publikacij. V skladu s povprečji iz prejšnjih let lahko predvidevamo, da bomo z zamenjavo 
pridobili približno 40 monografij in 30 serijskih publikacij ter z darovi okrog 100 monografij in 
70 serijskih publikacij. Bibliotekarka Polona Koželj novo pridobljeno gradivo strokovno 
obdela - katalogizira monografije, serijske publikacije in sestavne dele (članke) v sistem 
Cobiss. Skrbi tudi za bibliografije zaposlenih v Slovenskem šolskem muzeju. Z obdelavo 
starega knjižničnega fonda in  z vpisovanjem tega gradiva v sistem Cobiss bo glede na 
finančne možnosti muzeja nadaljevala zunanja sodelavka, višja knjižničarka Darja Tavčar. Z 
na novo pridobljenim gradivom knjižnica gradi lastno specializirano knjižnično zbirko, skrbi za 
posebno specializirano zbirko učbenikov ter zbirko šolskih literarnih glasil. Gradivo je  vedno 
sprva popisano, nato pregledano po knjižnih evidencah (lokalna Cobib baza in AIK) in nato 
umeščeno v posamezno zbirko. Nerazporejeno gradivo se popisuje in shrani za odvoz v depo. 
Zaposleni v knjižnici skrbijo za primerno hranjenje gradiva ter v dogovoru s 
konservatorjem/restavratorjem posreduje najnujnejše gradivo v restavriranje. V letu 2017 
bomo nadaljevali z obnovo vezanih letnikov Učiteljskih tovarišev. Načrtujemo restavriranje 
petih vezanih letnikov. Na knjižnih policah bomo v letu nadaljevali tudi z zamenjavo starih 
opornikov za knjige z novejšimi in primernejšimi. Zaposleni v knjižnici skrbijo za zadovoljstvo 
uporabnikov z ažurno in kvalitetno referenčno dejavnostjo ter z vrednotenjem in nato 
posredovanjem specializiranih podatkov (svetovanje in posredovanje podatkov po e-pošti, 
po telefonu in v neposrednem pogovoru, priprava in pospravljanje gradiva, fotokopiranje in 
digitalno preslikovanje za potrebe uporabnikov …). Knjižnica sodeluje tudi v medknjižnični 
izposoji, zagotavlja obvezne izvode muzejskih izdaj ter sproti vodi statistiko knjižnice, ki jo 
enkrat letno posreduje v Center za razvoj knjižnic (CeZar, NUK). Bibliotekarka Polona Koželj 
redno sodeluje tudi pri pedagoški, razstavni in izdajateljski dejavnosti muzeja. 

Vpis knjižničnega gradiva v Cobiss načrt 
2017 

Realizacija 
2016 

Polona Koželj, novo gradivo 300  618 
Darja Tavčar, stari knjižni fond 1600 1870 
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Arhiv 
 
Arhivska zbirka hrani arhivsko gradivo o zgodovini šolstva, ki v muzej prišlo že pred več 
desetletji od različnih ustvarjalcev, v zadnjih desetletjih pa od privatnikov.  Od večjih fondov 
sta arhivska fonda učiteljskih organizacij. Veliko gradiva pride v arhivsko zbirko z darili 
posameznikov. V zadnjih letih so večje pridobitve zbirke raziskovalne  naloge, ki nastajajo na 
vsakoletnih srečanjih zgodovinskih krožkov osnovnih šol pri Zvezi prijateljev mladine 
Slovenije. V zadnjem obdobju je bilo v sodelovanju s portalom Sistory največ narejenega pri 
digitalizaciji šolskih listov (statističnih virov za posamezne šole) iz obdobja med obema 
vojnama. Kustos arhivske zbirke dr. Šuštar načrtuje v letu 2017 pregledati in dopolniti 
pregledni seznam gradiva po arhivskih škatlah in k seznamu pripadajoče podrobnejše popise. 
Delo bo potekalo preko celega leta.    
 
 
Fototeka 
 
Fototeka obsega celotno slikovno gradivo: fotografije, razglednice, slike in avdio-vizuelno 
gradivo: zvočni in video posnetki, filmi, diasi itd. Kustosinja Mateja Ribarič bo v fototeki 
nadaljevala dokumentiranje starih fotografij in razglednic. Vzporedno z vnašanjem podatkov 
o predmetih v sistem Galis bodo zunanji sodelavci nadaljevali z digitaliziranjem starih 
fotografij iz nekdanje razstavne zbirke. 
 
 
Dokumentacijski center za zgodovino šolstva in pedagogike 
 
V Dokumentacijskem centru za zgodovino šolstva in pedagogike, ki združuje zgodovinsko 
dokumentarno gradivo o šolah, učiteljih in šolstvu na slovenskih tleh sploh, se bo v letu 2017 
v okviru finančnih zmožnosti muzeja nadaljevalo delo pri digitalizaciji gradiva šolskih map za 
srednje in druge poklicne in strokovne šole. Kustosinja mag. Marjetka Balkovec Debevec bo 
opravila potrebna dela, ki omogočajo lažjo dostopnost podatkov in gradiva (popisi in 
urejanje popisov). Nadaljevala bo s posredovanjem informacij in gradiva glede na izkazano 
zanimanje in povpraševanje med zainteresiranimi obiskovalci (šole, raziskovalci). Po 
izkušnjah iz prejšnjih let se pričakuje, da bo posredovala čez 300 raznovrstnih informacij o 
gradivu iz dokumentacijskega centra. 
 
 
 
Proučevanje in interpretacija premične kulturne dediščine ter sodelovanje z 
znanstveno izobraževalnimi ustanovami 
 

Kustos Anton Arko 
 

a) Ideologizacija v učbenikih v dvajsetem stoletju  
V letu 2017 bo kustos pri projektu Ideologizacija v učbenikih pregledoval čitanke in berila za 
začetne razrede osnovne šole, kjer bo zbiral podatke (besedila, vaje in slikovno gradivo) o 
državljanskih in ideoloških vsebinah v dvajsetem stoletju.  V tem oziru bo tudi digitaliziral 
tiste učbenike, pri katerih bo zapazil ideološke vsebine. 
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b) Najdbe v starih knjigah 

Kustos pri pregledu in popisu knjig, ki jih muzejski knjižnici podarjajo posamezniki, ali pa 
pridejo v muzej kot odpis drugih knjižnic, večkrat naleti na neknjižne vsebine, ki so večkrat 
zelo zanimive narave. Po večini gre za zasebna pisma, zdravniške izvide in recepte, denar in 
sporočila. Zaradi zanimivosti nekaterih predmetov je kustos presodil, da bo po zbrani 
primerni količini pripravil razstavo z naslovom Najdbe v starih knjigah. 
 

c) Glasba in šola  
Pri projektu Glasba in šola bo kustos  v letu 2017 preučil  zgodovino glasbenih skupin na 
Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu, kar je planiral že v preteklem letu, a je takrat 
raziskoval zgodovino glasbenega pouka v osnovni šoli za potrebe razstave Dostopno in 
plemenito. 
 

d) Pouk klasičnih jezikov 
Pri projektu  Pouk klasičnih jezikov bo kustos v letu 2017 uredil in arhiviral vse gradivo, ki se 
je zbralo ob pripravi razstave Lingua Latina – razstava o latinščini v javni osnovni šoli. 
 
      e) Šola, šala in igra 
Kustos bo začel pripravljati zasnovo za novo družabno igro s šolsko-muzejsko tematiko. 
 
Kustos Anton Arko bo v letu 2016 pripravil vsebinsko zasnovo za igro iz kart, ki se bo 
vsebinsko vezala na področje delovanja Slovenskega šolskega muzeja. Karte bo ilustrirala 
muzejska bibliotekarka Polona Koželj.   
 
Mag. M. Balkovec Debevec, muzejska svetnica 
 

a) Etnološka in zgodovinska podoba šolstva in vzgoje skozi čas 
Proučevanje bogate in raznovrstne etnološke in zgodovinske podobe šolstva in vzgoje skozi 
čas bo tudi v letu 2017 zajemalo glavni del nalog muzejske svetnice mag. Marjetka Balkovec 
Debevec. Kot vodja projekta nove stalne razstave o šolstvu na Slovenskem skozi stoletja, bo 
njeno delo bo v največji meri vezano na ta projekt. V okviru možnosti bo evidentirala, zbirala 
in proučevala tudi gradivo, vezano na projekte v prihodnje (npr. prehrana v šolstvu), 
nadaljevala bo tudi z zbiranjem podatkov o razvoju šolstva na Slovenskem (npr. OŠ Črna na 
Koroškem). Na seminarjih, konferencah in pri mednarodnem sodelovanju bo pridobivala 
nova znanja, ki bodo dodatno bogatila proučevanje etnološke in zgodovinske podobe šolstva 
in vzgoje skozi čas. 
 

b) Učiteljstvo in njihova društva kot spodbujevalci pedagoškega razvoja 
Kustosinja M. B. Debevec bo v letu 2017 v okviru možnosti naprej proučevala učiteljstvo in 
njegovo vlogo v družbi. Pri tem bo sodelovala tudi z različnimi ustanovami in društvi (npr. 
Belokranjski muzej, Slovenski biografski leksikon, Občina Dolenjske Toplice). Zbirala bo 
zapise in ustna pričevanja učiteljstva. 
 

c) Strokovno in društveno muzejsko sodelovanje in mentorsko delo  
V letu 2017 bo mag. Marjetka Balkovec Debevec nadaljevala s strokovnim sodelovanja na 
medmuzejskim, in drugih področjih. Več dela bo kot članica komisije za Valvasorjeva odličja 
pri SMD opravila pri aktivnem delu v tej komisiji, prav tako v komisiji za delo zgodovinskih 
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krožkov ZPMS, z univerzo za tretje življenjsko obdobje, s šolami, v Slovenskem etnološkem 
društvu, v Zvezi zgodovinskih društev in pri drugih oblikah strokovnega sodelovanja v 
Slovenskem in mednarodnem prostoru. M. B. Debevec bo ob izkazani potrebi opravljala tudi 
mentorsko delo. 
 
 
Polona Koželj, samostojna bibliotekarka 
 

a)  Zgodovina šolstva v Rovtah      
V letu 2017 bibliotekarka nadaljuje z raziskovanjem zgodovine šolstva v kraju Rovte nad 
Logatcem. Iz razpoložljivih virov pripravlja članek, ki ga načrtuje objaviti v muzejski reviji 
Šolska kronika v prvi številki za leto 2017. 
 

b) Muzejsko strokovno in uredniško delo 
Polona Koželj bo v letu 2017, kot že v preteklih letih, sodelovala v uredniškem odboru revije 
Šolska kronika, za katero bo pripravila tudi prispevek z oceno zbornikov, ki jih šole izdajo ob 
jubilejih in jih muzejska specialna knjižnica pridobi za svojo knjižno zbirko. Od leta 2017 dalje 
bo skrbela tudi za vnos člankov objavljenih v Šolski kroniki v sistem za vzajemno 
katalogizacijo Cobiss.  
 
 
Marko Ljubič, višji kustos 
 

a) Tehnična dediščina šolstva 
Kustos bo skupaj s samostojnim konservatorsko-restavratorskim tehnikom Francijem 
Kadivcem sodeloval pri pripravi skupne razstave s  Srednjo šolo tehniških strok Šiška ob 70. 
letnici litostrojske šole. V dogovoru s Šolskim centrom Rogaška Slatina bo pripravil prispevek 
za zbornik ob 70. letnici steklarske šole v Rogaški Slatini. 
 

b) Preučevanje in promocija pisal in šolskih tabel 
Kustos bo v sklopu priprave nove stalne razstave v Slovenskem šolskem muzeju nadaljeval s 
proučevanjem zgodovine pisal in pisalnih podlag (šolskih tabel), se udeležil tematskih 
predavanj in spremljal dogajanje in nadaljnji razvoj na področju pisal. 
 

c) Didaktične igre 
Kot edini diplomiran pedagog v muzeju bo sodeloval pri dokončanju začetih in pripravi novih 
didaktičnih iger, ki jih razvijamo v muzeju. Že v preteklosti je pokazal več zanimanja za 
didaktično–metodično vlogo muzejskih predmetov pri delu z obiskovalci. Skupaj s kustosom 
Antonom Arkom sodeluje pri zasnovi didaktičnih iger za najmlajše obiskovalce muzeja. 
 

d)  Mednarodno sodelovanje 
Kustos Marko Ljubič je oddal vlogo za finančno podporo za aktivno udeležbo na mednarodni 
konferenci ICEE (International Committee for Exhibitions and Exchanges), ki deluje pod 
okriljem ICOM-a, s prispevkom The challenges of a new permanent exhibition in the 
Slovenian School Museum. Konferenca bo sredi oktobra 2017 v Portoriku, ZDA.  
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Mateja Ribarič, muzejska svetovalka 
 

a) Razvoj pedagoških programov 
Kustosinja bo na 1. nacionalnem strokovnem posvetu EDUCA maja 2017 v Mariboru skupaj s 
sodelavko Marjetko Balkovec Debevec predstavila muzejski pedagoški program –  stare učne 
ure. Za srečanje bo o pedagoškem programu Sloveskega šolskega muzeja napisala poseben 
članek. Kustosinja bo urednica publikacije Pedagoški programi Slovenskega šolskega muzeja 
v šolskem letu 2017/2018, v kateri muzej redno predstavi svoj pedagoško-andragoški 
program. Sodelovala bo v Sekciji za komunikacijo in izobraževanje pri SMS in sodelovala pri 
realizaciji že stalnih projektov te sekcije (Kulturni bazar – 30. 3. 2017, Z igro do kulturne 
dediščine, Otroški bazar, itd. ). Nadaljevala bo z uredniškim delom pri pripravi jubilejne 
publikacije o projektu starih učnih ur.  
 

b) Učilnica v naravi: šolski vrt včeraj, danes, jutri 
Razstava bo do 7. oktobra 2017 gostovala v Mestnem muzeju Krško. V okviru razstave bo 
kustosinja izvedla v času zimskih počitnic delavnico z didaktičnimi kartami Spomin – Pripoved 
rastlin. Prav tako nadaljuje s sodelovanjem v projektu Naš vrt Vrtca Vodmat in bo v marcu 
2017 izvedla več delavnic z didaktičnimi kartami za otroke v vrtcu Vodmat. 
 

c) Življenjske zgodbe učiteljev 
Kustosinja bo dokončala članek o ženskem šolstvu na Slovenskem, katerega referat je 
predstavila na simpoziju šolskih muzejev leta 2013 v Ljubljani.   
 

d) Umetnost, šport in dediščina 
Kustosinja predvideva sodelovanje v medresorskem nacionalnem projektu Umetnost, šport 
in dediščina, kjer bo, predvsem z bogatim slikovnim gradivom, predstavila razvoj telesne 
vzgoje v šolah na Slovenskem. 
 
 
dr. Branko Šuštar, muzejski svetnik 
 

a) Učiteljska društva in šolski muzeji 
Kustos dr. Branko Šuštar proučuje učiteljska društva, njihovo povezovanje, posebej  tudi 
razvoj šolskih muzejev po svetu, in se vključuje v strokovna združenja ter se povezuje s 
posamezniki, ki jih obravnavajo in raziskujejo. V letu 2017 bo raziskoval poklicno 
povezovanje slovenskega učiteljstva v večnacionalnih državah pred in po 1. svetovni vojni. 
 

b) Vprašanja zgodovine šolstva okoli 1900 
Kustos arhivske zbirke bo obravnaval begunsko šolstvo na obeh straneh soške fronte in 
nadaljeval s proučevanjem ženskega šolstva v prispevku  o izobraževanju kot procesu 
emancipacije na primeru vstopanja učiteljic v slovensko šolstvo pred prvo svetovno vojno. 
 

c) Šola v učbenikih 
Dr. Šuštar bo na primeru izbranih slovenskih učbenikov predstavil pot šolskega razvoja enega 
od najmanjših slovanskih narodov.  Sodeloval bo tudi pri redakciji predstavitev učbenikov pri 
drugih slovanskih narodih. 
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d) Različne oblike sodelovanje s strokovnimi društvi  
Kustos dr. Šuštar bo z izmenjavo informacij in s posredovanjem gradiva in obravnavanih tem 
šolske preteklosti sodeloval s strokovnimi društvi in različnimi ustanovami pri vprašanjih 
povezanih z zgodovino izobraževanja. V letu 2017 posebej načrtuje sodelovanje z raziskovalci  
zgodovine šolstva v Hrvatskem inštitutu za povijest na temo Učenci v habsburški monarhiji.  
Za objavo bo pripravil besedilo o poklicni podobi učiteljic in učiteljev skozi čas, ki je bilo 
predstavljeno na zborovanju Zveze zgodovinskih društev Slovenije na Ravnah na Koroškem 
septembra 2016.  
 
 
Svetovalno / razvojna služba 
 
Opravljanje javne službe na področju premične kulturne dediščine šolstva (vzpostavitev 
muzejske mreže v Sloveniji - Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Sklep o 
ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03-člen 5). Naloge zajemajo 
stalno strokovno izpopolnjevanje in delo z obiskovalci s svetovanjem, s posredovanjem 
informacij s področja delovanja in z nudenjem strokovne pomoči. Naloge so omejene na 
območje Republike Slovenije, na slovensko zamejstvo in Slovence po svetu in so časovno 
neomejene. Potekajo v muzeju in zunaj njega. Največ stikov je bilo do zdaj razvitih s šolami in 
s posameznimi raziskovalci šolske preteklosti, ki do muzejskega gradiva o zgodovini šolstva in 
pedagogike ter do muzejskih predmetov izkazujejo največ zanimanja. Pogosti so tudi 
naključni obiskovalci. Dosedanje delo razvidno tudi iz objav v strokovni literaturi in iz 
kazalcev doseganja ciljev: število izmenjav, svetovanj, posredovanih informacij. Delo je 
vezano na vse strokovne delavce v muzeju. Posebej je ovrednoteno mentorstvo, ki je 
namenjeno osebam, ki si želijo v muzeju pridobiti izkušnje ali opraviti obvezno prakso pri 
študiju ali za pristop k državnim izpitom za pridobitev nazivov.  
Naziv financerja: MIZŠ s PP 863210 - Slovenski šolski muzej, skrbnik postavke je Aleš 
Ojsteršek. Odgovorne osebe na zavodu – vsi strokovni delavci na svojem delovnem področju. 
 
 
Pedagoška dejavnost - vodstva po muzeju 
 
Opravljanje javne službe na področju premične kulturne dediščine šolstva (vzpostavitev 
muzejske mreže v Sloveniji - Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Sklep o 
ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03-člen 5). Delo zajema 
izobraževanje vodičev, priprava učnih listov, izvajanje in razvoj pedagoškega programa z 
uvajanjem novosti, evalvacijo programa, razporejanje izvajalcev programa glede na prijave 
skupin za obisk v muzeju in izbiro vsebin programa, vodenje po razstavah, vodenje delavnic, 
muzejskih učnih ur in drugih pedagoških aktivnosti ter mentorstvo študentov na delovni 
praksi. Delo poteka intenzivneje ob menjavah vodičev, uvedbi novih pedagoških vsebin in 
projektov, predvsem novih vsebin učnih ur, delavnic in razstav. Razporejanje in organizacija 
pedagoškega dela poteka neprekinjeno. Dejavnost je vtkana v izvajanje projekta starih učnih 
ur. Zunanja muzejska sodelavka Natalija Žižić na muzejski sprejemnici sprejema predhodne 
najave šolskih in drugih skupin obiskovalcev, skrbi za terminsko razporeditev tako skupin 
obiskovalcev kot tudi vodičev in izvajalcev učnih ur ter delavnic. Vodiči in animatorji 
muzejskih učnih ur izvajajo vodstva po stalni in občasnih razstavah v slovenskem, po potrebi 
pa tudi v drugih jezikih. Vodenje se nanaša na predhodno naročene šolske skupine, skupine 
odraslih, skupine upokojencev ter skupine otrok s posebnimi potrebami, posebej pa tudi na 
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vodenje individualnih obiskovalcev muzeja. Animatorji učnih ur bodo po programu izvajali 
deset različnih vsebin muzejskih učnih ur. Animatorji učnih ur in zunanji muzejski sodelavci 
bodo izvajali tudi vse muzejske delavnice: lepopisno, sumersko in rimsko delavnico, 
delavnico zvončkov in delavnico vezenja. Muzej bo muzejsko učno uro Lepopis za zasavske 
osnovne šole v sodelovanju z Zasavskim muzejem Trbovlje še naprej izvajal v muzejski zbirki 
v Hrastniku in glede na izkazane potrebe po predhodnem dogovoru tudi v drugih krajih oz. 
šolah. Razvoju pedagoške dejavnosti muzej namenja primerno večjo skrb in več pozornosti, v 
dejavnost samo pa se tako ali drugače vključujejo vsi zaposleni. Muzej večino prejetih 
sredstev iz dejavnosti namenja za njen nadaljnji razvoj. Naziv financerja: MIZŠ s PP 863210 - 
Slovenski šolski muzej, skrbnik postavke je Aleš Ojsteršek in lastna sredstva muzeja: skrbnik – 
direktor, mag. Stanko Okoliš. Odgovorne osebe na zavodu: vsebinsko Mateja Ribarič in mag. 
Marjetka Balkovec Debevec, organizacijsko Ksenija Guzej. 
 
 
 
1.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost  
 
1.2.1. Dokumentacijski center za zgodovino šolstva in pedagogike 
 
Dokumentacijski center za zgodovino šolstva in pedagogike je projekt objavljanja oz. 
prezentacije dediščine šolstva, dokumentacije o šolstvu in pedagogike ter strokovno-
znanstvenih izsledkov za uporabnike, širšo strokovno in zainteresirano javnost. V tem 
programskem sklopu načrtujemo v prvi vrsti nadaljevati zastavljeno delo iz prejšnjih let: 
digitalizacija širših sklopov muzejskih predmetov in gradiva o zgodovini šolstva in 
pedagogike, dokumentiranje muzejskih predmetov v sistem Galis in knjižnega gradiva v 
spletni sistem Cobiss. Natisniti načrtujemo tradicionalni muzejski koledar za leto 2018. S 
sredstvi iz tega projekta načrtujemo sofinancirati tudi muzejsko strokovno-znanstveno revijo 
Šolska kronika. (Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08, Sklep o ustanovitvi 
javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03 - člen 5). Naziv financerja: MIZŠ s PP 
687010 - ENK, skrbnik postavke Aleš Ojsteršek. 
 
Digitalizacija muzejskih predmetov in gradiva o zgodovini šolstva. V letu 2017 načrtujemo 
nadaljevati projekt digitalizacije zgodovinskega gradiva map srednjih šol v obsegu, kakor 
bodo dopuščala razpoložljiva denarna sredstva. Zaradi večjega povpraševanja po slikovnem 
gradivu bomo v okviru razpoložljivih sredstev nadaljevali tudi z digitalizacijo fotografij s 
šolsko tematiko iz nekdanje razstavne zbirke. Pod nadzorstvom pristojnih kustosov se bo 
nadaljevalo evidentiranje muzejskih predmetov v Galisu za nazaj. Vsa navedena dela bodo 
pod vodstvom pristojnih kustosov opravili muzejski vodiči in animatorji učnih ur. Odgovorna 
oseba na zavodu je kustos Marko Ljubič. 
 
Koledar Slovenskega šolskega muzeja za leto 2018. Muzej od leta 2008 naprej vsako leto 
izdaja priložnostni muzejski koledar, s katerim promovira svoje dejavnosti in v javnosti 
utrjuje svojo prepoznavnost. V letu 2017 načrtuje izdati muzejski koledar za leto 2018 v 
standardizirani in prepoznavni obliki na šolsko-zgodovinski podlagi. Za precejšen krog 
sodelavcev in obiskovalcev muzeja je postal že nepogrešljiv in je med njimi pridobil več 
stalnih naročnikov. Mnogi naročniki in uporabniki koledarja se z delom muzeja seznanijo kar 
iz vsebine koledarja. Koledarski del bo pripravil zunanji sodelavec Marjan Javoršek. 
Odgovorna oseba za pripravo koledarja na zavodu je Ksenija Guzej. 
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Šolska kronika: sofinanciranje. S sredstvi iz sklopa projekta Dokumentacijski center za 
zgodovino šolstva in pedagogike v letu 2017 načrtujemo sofinancirati strokovno-znanstveno 
revijo Šolska kronika – revijo za zgodovino šolstva in vzgoje, ki je najbolj pomembna 
muzejska publikacija, sofinancirana s sredstvi iz razpisa pri Javni agenciji Republike Slovenije 
za raziskovalno dejavnost, s prihodki od prodaje revije in z lastnimi sredstvi muzeja. Za 
delovanje in razvoj muzeja je redno izhajanje periodične publikacije izjemno pomembno, saj 
muzeju in muzejskim sodelavcem poleg objav raziskovalnega in strokovnega dela omogoča 
tudi promocijo muzejskih dejavnosti in izmenjavo strokovno – znanstvene literature. 
Odgovorne osebe na zavodu so uredniki posameznih zvezkov revije: Anton Arko za št. 1-2 / 
2017 in dr. Branko Šuštar za tematsko št. 3 / 2017. 
 
Andrej Šavli: monografija o primorskih učiteljih – sofinanciranje. Slovenski šolski muzej je 
podprl pobudo arhivistke Mirjane Kontestabile Rovis iz Pokrajinskega arhiva Koper za skupno 
izdajo monografije o primorskih učiteljih, ki jo je napisal pokojni Andrej Šavli. Monografija bo 
izšla v soizdajateljstvu muzeja in arhiva v drugi polovici leta 2017. 
 
Vnos starega fonda specialne knjižnice v sistem Cobiss. Od ustanovitve muzeja leta 1898 je 
pedagoška knjižnica eden od treh temeljnih oddelkov. Stari knjižni fond je najtesnejša vez s 
predhodnikom današnjega muzeja. Knjižno gradivo obsega velik del predmetov šolske 
dediščine izjemne vrednosti. V starem knjižnem fondu so knjige, ki so jim pobudniki 
ustanovitve muzeja v Zavezi slovenskih učiteljskih društev zbirali v njegovem najzgodnejšem 
obdobju. Po številu muzejskih predmetov: učbenikov, učnih načrtov, šolskih glasil, šolske 
zakonodaje, itd je tudi najobsežnejša muzejska zbirka, saj ima okrog 50.000 enot gradiva. Od 
leta 2008 v knjižnici poteka projekt vnosa starega knjižnega fonda v spletni sistem Cobiss, po 
katerem je knjižno gradivo postalo za uporabnike bolj dosegljivo. Na projektu bo tudi v letu 
2017 glede na finančne možnosti muzeja delala zunanja sodelavka, višja knjižničarka Darja 
Tavčar, ki del svojega dela opravlja tudi kot prostovoljka. Odgovorna oseba na zavodu je 
bibliotekarka Polona Koželj. 
 
1.2.2. Muzejska pedagogika 
 
Muzejska pedagogika je programski sklop muzejskih dejavnosti, ki zajemajo pripravo razstav, 
pedagoško-andragoške programe, raznovrstno sodelovanje muzeja s kulturnimi in vzgojno-
izobraževalnimi ustanovami, zlasti s šolami, mednarodno sodelovanje in druge pedagoško – 
didaktične projekte. Poleg stalne razstave Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja si bo mogoče 
v prvi polovici leta 2017 ogledati občasni razstavi Dostopno in plemenito in Poti 
izobraževanja pri Slovanih, v drugi polovici leta razstavo Lingua Latina – pouk latinščine v 
javni osnovni šoli, čez celo leto pa Šolske stavbe na Slovenskem v objemu stoletja in razstavo 
o šolskem delovanju prof. Antona Bezenška (1854-1915) na slovanskem jugu. Omejen 
razstavni program bo osredotočen na vzdrževanje obstoječe in pripravo nove stalne razstave 
in na gostovanja z razstavami iz preteklih let. 
 
Stalna razstava Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja. Predvidena skromna sredstva so 
namenjena samo za najnujnejša dela pri vzdrževanju dotrajane razstave in za pripravljalna 
dela za postavitev nove stalne razstave, ki nastaja v sklopu projekta Postavitev nove stalne 
razstave v SŠM. Skrb za stalno razstavo in za razvoj raziskovalnega dela v muzeju bo v muzeju 
vsekakor na vidnem mestu in tej dejavnosti se bodo strokovni delavci v okviru javne službe v 
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letu 2017 še posebej posvetili. (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 
77/07, Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03). Naziv 
financerja: MIZŠ, PP 687010 - ENK, skrbnik postavke – Aleš Ojsteršek. Odgovorna oseba na 
zavodu je mag. Marjetka Balkovec Debevec. 
 
Gostovanja občasnih razstav 

Učilnica v naravi: šolski vrt včeraj, danes, jutri. Razstava do 7. oktobra 2017 gostuje v 
Mestnem muzeju Krško. V okviru razstave bo kustosinja izvedla v času zimskih počitnic 
delavnico z didaktičnimi kartami Spomin – Pripoved rastlin. Prav tako nadaljuje s 
sodelovanjem v projektu Naš vrt Vrtca Vodmat in bo v marcu 2017 izvedla več delavnic z 
didaktičnimi kartami za otroke v vrtcu Vodmat. (Zakon o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo, UL RS, št. 77/07, Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 
110/03 - člen 5). Naziv financerja: MIZŠ, PP 6870 - ENK, skrbnik postavke – Aleš Ojsteršek. 
Odgovorna oseba na zavodu je kustosinja Mateja Ribarič. 
 
Dostopno in plemenito. Razstava je bila 10. novembra 2016 v Slovenskem šolskem muzeju 
postavljena v sodelovanju z Zvezo slovenskih glasbenih šol ob 200-letnici ustanovitve prve 
javne glasbene šole. Z majem 2017 bo razstava začela gostovati po glasbenih šolah v 
Sloveniji. (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07, Sklep o 
ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03 - člen 5). Naziv financerja: 
MIZŠ, PP 687010 - ENK, skrbnik postavke – Aleš Ojsteršek. Odgovorna oseba na zavodu je 
v.d. direktorja mag. Stane Okoliš. 
 
Pedagoško-andragoški programi. Muzej bo poleg uveljavljenih pedagoško-andragoških 
programov (stare učne ure in delavnice), s katerimi se predstavlja na številnih muzejskih, 
sejemskih in vzgojno-izobraževalnih prireditvah, razvil nove vsebine pedagoških programov, 
zlasti za počitniške dejavnosti, s katerimi si prizadeva pritegniti zanimanje šolarjev za obisk v 
muzeju. Vsebine iz šolske preteklosti bo prisvojil na sodobni čas. Za šolske otroke med 
zimskimi počitnicami bo pripravljena delavnica Maske. Slovenski šolski muzej bo s svojim 
prepoznavnim pedagoško-andragoškim programom v letu 2017 nastopil na vseh prireditvah, 
na katerih je sodeloval že v zadnjih letih in tako naprej promoviral svoje muzejski dejavnosti, 
ki jih obiskovalci neposredno občutijo tudi ob dnevih odprtih vrat. (Zakon o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07, Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski 
šolski muzej, UL RS 110/03 - člen 5). Naziv financerja: MIZŠ, PP 687010 - ENK, skrbnik 
postavke – Aleš Ojsteršek. Odgovorna oseba na zavodu je kustosinja Mateja Ribarič. 
 
Pedagoški programi Slovenskega šolskega muzeja v šolskem letu 2017/2018. Brošura. Z 
vsakoletno promocijsko publikacijo se muzej predstavlja osnovnim in srednjim šolam, prav 
tako pa tudi drugi javnosti na raznovrstnih sejemskih, muzejskih, pedagoških in drugih 
prireditvah ter v osebnih stikih in izmenjavah. Publikacija spada med najpomembnejše 
oglaševalske in promocijske akcije muzeja. Posebej so napovedane in predstavljene novosti, 
ki jih muzej za obiskovalce, med njimi posebej za ciljne skupine, pripravi vsako leto. Iz 
programskega sklopa Muzejska pedagogika se načrtuje sofinancirati postavitev oz. 
oblikovanje publikacije in tisk. (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 
77/07, Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03). Naziv 
financerja: MIZŠ, PP 687010 - ENK, skrbnik postavke – Aleš Ojsteršek. Odgovorna oseba na 
zavodu je Mateja Ribarič.  
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Odprti muzej - sodelovanje s šolami in drugimi inštitucijami. Odprtost do zunanjih pobud in  
pripravljenost za sodelovanje s šolami in drugimi inštitucijami je pomembno vodilo delovanja 
muzeja. Muzej s tem izraža svojo voljo do skupnega nastopanja in iskanja skupnih interesov s 
partnerji pri izkazovanju svojih potencialov. Zaradi svoje vloge in poslanstva, ki ga opravlja, 
najbolj pogosto sodeluje s posameznimi šolami in njihovimi projekti ob jubilejih in drugih 
dejavnostih. Razvijanje in bogatenje stikov, pomoč, svetovanje in izmenjava znanja, izkušenj 
in muzejskih predmetov je nasploh dolgoročna naravnanost muzeja, ki si prizadeva aktivno 
in ustvarjalno dopolnjevati šolski prostor z njegovo zgodovinsko dimenzijo. Poglobljeni stiki 
se pogosto spletejo nenapovedano in so največkrat zelo spontani. Muzej poskuša vse 
pobude uresničevati in je pri tem šolam v okviru svojim možnosti pripravljen pomagati. Za 
leto 2016 je načrtovano tesnejše sodelovanje s šolami, s katerimi je muzej začel projektno 
sodelovati že v preteklem letu s svetovanjem pri pripravi razstav, izposoji muzejskih 
predmetov, z gostovanji učnih ur, nastopi na prireditvah in s strokovnimi prispevki na 
področju šolske zgodovine. Dogovorjeno je sodelovanje pri pripravi jubilejnih razstav s 
Srednjo šolo tehniških strok Šiška in z Zavodom za slepo in slabovidno mladino Ljubljana. 
Programski sklop Odprti muzej zajema sodelovanje z vsemi drugimi inštitucijami in 
mednarodno sodelovanje, ki se deloma sofinancira tudi iz sredstev, predvidenih za ta sklop 
muzejskih aktivnosti. Muzej bo sodeloval pri pripravi Muzeja slovenskega jezika in knjige na 
gradu Štanjel in v muzejskem projektu Umetnost, šport, kultura, ki ga medresorsko 
usklajujejo na Ministrstvu za kulturo za evropski teden športa. (Zakon o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07, Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski 
šolski muzej, UL RS 110/03). Naziv financerja: MIZŠ, PP 687010 - ENK, skrbnik postavke – Aleš 
Ojsteršek. Odgovorne osebe na zavodu so Marko Ljubič, Mateja Ribarič in Ksenija Guzej.  

Didaktične igre za prvo triado osnovne šole. V sklopu muzejske pedagogike so bile pobude, 
da bi mnogovrstne pedagoške dejavnosti in aktivnosti popestrili z izdelavo didaktičnih iger 
predvsem za mlajše starostne skupine. V prvi za učence v prvi triadi osnovne šole. Izhodišče 
za izdelavo didaktičnih iger je razmišljanje, da se z njimi na svojevrsten, predvsem  igriv, 
zanimiv in starosti otrok dojemljiv način predstavi vsebine in dogodke iz šolske preteklosti. V 
preteklih letih je bilo zasnovanih več večji del izdelanih in predstavljenih didaktičnih iger, od 
katerih je bila v večji nakladi leta 2016 ob zaključku razstave Učilnica v naravi: šolski vrt 
včeraj, danes, jutri natisnjena le igra s kartami Pripoved rastlin. Višji kustos Marko Ljubič bo s 
sodelovanjem kustosa Antona Arka in zunanjega oblikovalca Marjana Javorška dokončno 
postavil večkrat preigrani koncept za igro Raziskujem podeželsko šolo. Z računalniško 
obdelavo Matjaža Kavar-ja bo didaktična igra za uporabnike dostopna v muzejski trgovini. 
Koordinacijo med sodelavci pri pripravi strokovnih podlag in pri praktični izvedbi igre bo vodi 
kustos Marko Ljubič, ki je v muzeju edini univ. dipl. pedagog. (Zakon o varstvu kulturne 
dediščine, UL RS, št. 16/08, Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 
110/03). Naziv financerja: MIZŠ, PP 687010 - ENK, skrbnik postavke – Aleš Ojsteršek. 
Odgovorna oseba na zavodu je Marko Ljubič. 
 
1.2.3. Razvojno  raziskovalno delo / strokovne podlage razvoja šolstva 
 
V programskem sklopu Razvojno raziskovalno delo – strokovne podlage razvoja šolstva bo 
raziskovalno in strokovno delo muzeja usmerjeno raziskavo in obravnavo podatkov o pouku 
telesne vzgoje v šolah, v pripravo izbranih muzejskih predmetov in zgodovinskega gradiva 
ter v postavitev razstave Umetnost, šport in kultura. Razstava bo postavljena v sklopu 
medresorskega nacionalnega strokovnega posveta, ki ga 25. septembra 2017 ob Evropskem 
tednu športa v domu Španskih borcev organizirajo: Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za 
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izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Olimpijski komite Slovenije in Fakulteta 
za šport Univerze v Ljubljani. Poleg postavitve razstave o razvoju pouka telesne vzgoje v 
šolah bo muzej sodeloval tudi pri pedagoško-andragoških dejavnostih ob razstavi, ki bo 
pozneje gostovala tudi po drugih krajih po Sloveniji. (Zakon o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo, UL RS, št. 77/07, Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 
110/03). Naziv financerja: MIZŠ, PP 716910 - IP, skrbnik postavke – Aleš Ojsteršek. 
Odgovorna oseba na zavodu je Mateja Ribarič. 
 
1.2.4. Postavitev nove stalne razstave v SŠM 
 
Projekt Postavitev nove stalne razstave v SŠM je najpomembnejši projekt muzeja v letu 2017 
in 2018. Projekt se je začel leta 2015 s povabilom k oddaji ponudb in izbiro Svet Vmes, 
arhitekturno projektiranje, d.o.o za glavnega projektanta pri postavitvi razstave, ki je bila v 
letu 2016 umeščena v Načrt razvojnih programov v proračunu RS za leto 2017 in 2018. Za 
postavitev nove stalne razstave v SŠM so tako v obeh letih po izdelanem načrtu zagotovljena 
potrebna finančna sredstva. Za strokovne delavce in za zaposlene v upravnem delu muzeja je 
ta projekt za dolgo časa najbolj pomembno in zahtevno strokovno delo, ki od vseh 
zaposlenih zahteva polno pripravljenost in strokovno zavzeto delo predvsem pri vsebinski 
pripravi in usklajevanju vsebine z oblikovalci, ilustratorji in arhitekti. Vodja projekta za 
pripravo vsebine je mag. Marjetka Balkovec Debevec. Njene naloge so povezane tako s 
proučevanjem gradiva s področja šolske zgodovine: virov in literature kot tudi z 
usklajevanjem z izbrano ekipo arhitektov in oblikovalcev Svet Vmes ter z organizacijo in 
koordinacijo dela s sodelavci iz muzeja. V letu 2017 bo potekala konkretizacija začrtanih 
nalog, ki so se izjasnile ob izdelavi pilotnega obdobja Razsvetljeni absolutizem v letu 2016. 
Posamezni strokovni delavci muzeja bodo nosilci vsebinske priprave izbranih zgodovinskih 
obdobij, na katera je razstava razdeljena: prazgodovina in antika: Anton Arko;  srednji vek: 
Marko Ljubič; reformacija: Mateja Ribarič;  protireformacija: dr. Branko Šuštar; Ilirske 
province: mag. Stane Okoliš. Polona Koželj: pomoč pri knjižničnem gradivu in glasbenih 
elementih za vsa obdobja. Ksenija Guzej: korespondenca, stiki z ustanovami za pridobitev 
dovoljenj  in druge organizacijske naloge. Franci Kadivec: zaščita, restavriranje in priprava 
predmetov za razstavo. Vodja projekta mag. Marjetka Balkovec Debevec je predhodno 
pripravila koncept vsebinske priprave kot pomoč pri pripravi posameznih obdobij, z vsemi 
sodelavci bo stalno aktivno sodelovala, pripravila bo tudi glavna vsebinska besedila v enotni 
obliki, sodelovala bo z lektorji, prevajalci; pripravljala bo predstavitev didaktičnih igrač za 
vsako obdobje, prikaz vsakodnevnega življenju za posamezna obdobja in iskala najbolj 
ustrezne rešitve za določena vprašanja, ki se bodo pojavljala med delom. Koordinirala bo 
tako delo znotraj skupine muzejskih delavcev kot tudi v koordinaciji z arhitekti/oblikovalci pri 
Svet vmes. Nadaljevala bo tudi delo pri dopolnjevanju gradiva in predmetov z drugimi 
muzeji, ustanovami in zasebniki. Predvidoma bo vsebinska priprava za obdobja od 
prazgodovine do vključno Ilirskih provinc pripravljena do junija 2017, v jeseni pa se nadaljuje 
delo s pripravo naslednjih obdobij. Obenem bodo potekali pogovori z oblikovalci o vprašanjih 
postavitve razstave.  Poleg vsebinske priprave in koordinacije dela s sodelavci in z oblikovalci 
bo vodja projekta mag. M. Balkovec Debevec skupaj s sodelavci iskala tudi najustreznejše 
sodobne muzeološke in pedagoške poudarke in dosegel dobre ocene tudi z vidika sodobnih 
muzeoloških in pedagoških kriterijev. (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL 
RS, št. 77/07, Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03). Naziv 
financerja: MIZŠ, NRP, podprogram 180201, šifra 3330-17-0011, skrbnik podprograma – Aleš 
Ojsteršek. Odgovorna oseba na zavodu je mag. Marjetka Balkovec Debevec. 
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1.2.5. Stare učne ure 
 
Stare učne ure ali tudi Učne ure naših dedkov in babic so nepozabno doživetje šolske 
preteklosti po starih učnih vsebinah in vzgojnih metodah. Stare učne ure so najuspešnejši 
muzejski projekt, zaradi katerega se je število obiskovalcev v muzeju v zadnjih nekaj letih 
najbolj povečalo. Z izvajanjem obsežnega programa starih učnih ur je muzej tudi na zunaj 
postal najbolj prepoznaven.  Stare učne ure lahko potekajo samo v skupinah, ki se oblikujejo 
po predhodni najavi na muzejski sprejemnici. Največ je šolskih skupin, ki v večjih skupinah 
organizirano prihajajo v muzej. Posamezniki se jih lahko udeležijo samo ob dnevih odprtih 
vrat in ob posebnih programih, ko so predhodno najavljene. Glede na dosedanjo prakso in 
zanimanje praviloma potekajo med šolskim letom ob dopoldnevih od ponedeljka do petka, 
enkrat mesečno tudi ob sobotah. Po predhodnem dogovoru jih je mogoče izpeljati tudi zunaj 
navedenih terminov, če je za to izraženo dovolj zanimanja. Izbira med različnimi vsebinami 
učnih ur se je z leti močno povečala. V letu 2017 je mogoče izbirati med desetimi različnimi 
vsebinami starih učnih ur. Cilj projekta izvajanja učnih ur v letu 2017 je ohranjanje visoke 
ravni obiska in kvalitete, kar predstavlja zadovoljstvo obiskovalcev ob njenih izvedbah in 
izraženo zanimanje zanje. Projekt poteka čez celo leto in ga financira muzej s prihodki od 
vstopnin. Izvajanje  projekta učnih ur se je v zadnjih letih v sodelovanju z Zasavskim muzejem 
razširilo tudi v muzejsko zbirko v Hrastniku za zasavske osnovne šole. Ob jubilejnih 
prireditvah se na muzej za izvedbo pedagoških učnih vsebin večkrat obračajo tudi šole. Po 
skoraj dvajsetih letih izvajanja starih učnih ur pripravljamo posebno publikacijo, v kateri 
želimo projekt ob jubileju celovito predstaviti. K sodelovanju so bili povabljeni nekdanji in 
sedanji animatorji učnih ur, obiskovalci ter snovalci projekta. Urednica publikacije je Mateja 
Ribarič, ki delo v sklopu redne dejavnosti nadaljuje že drugo leto. Načrtuje se, da bodo v letu 
2017 zbrani vsi prispevki za oblikovanje publikacije, ki o muzej finančno bremenila v 
naslednjem letu. V letu 2017 se načrtuje tudi prenova in dopolnitev oblačilne podobe za 
animatorje učnih ur. (Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08, Sklep o 
ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03). Naziv financerja: SŠM – 
lastna sredstva, skrbnik postavke – mag. Stanko Okoliš. Odgovorne osebe na zavodu: Mateja 
Ribarič, mag. Marjetka Balkovec Debevec, Ksenija Guzej in Natalija Žižič. 

 
1.2.6. Šolska kronika - revija za zgodovino šolstva in vzgoje 2017, št. 1-3 
 
Šolska kronika - revija za zgodovino šolstva in vzgoje edina strokovno znanstvena revija na 
področju zgodovine šolstva in pedagogike v Republiki Sloveniji. Revija je obenem glasilo 
Slovenskega šolskega muzeja, ki si prizadeva razvijati in širiti tudi zavest o pomenu šolske 
dediščine in vedenja o šolski preteklosti za razvoj šolstva in pedagogike v Republiki Sloveniji. 
Slovenski šolski muzej jo samostojno izdaja od leta 1991. V začetku devetdesetih je izhajala 
kot enojna, od leta 1999 kot dvojna, od leta 2011 pa kot trojna številka revije v dveh zvezkih. 
Poleg rednih številk z uveljavljenimi rubrikami v zadnjem obdobju redno izhajajo tematske 
številke revije, ki se nanašajo in dopolnjujejo posamezne razstave. Ker se je pokazalo, da je 
za tematske številke več zanimanja, kakor za redne, bo muzej z izdajanjem tematske številke 
nadaljeval tudi v letu 2017. Vsebina tematske številke za leto 2017 pa ne bo posvečena 
razstavi, ampak 15. mednarodnemu simpoziju šolskih muzejev in šolsko-zgodovinskih zbirk, 
ki je potekal s sodelovanjem Slovenskega šolskega muzeja od 26. do 29. junija 2013 v 
Ljubljani. V reviji bodo objavljeni prispevki, ki so jih pripravili udeleženci simpozija. Urednik 
tematske številke je kustos dr. Branko Šuštar, koordinator simpozija. Redno dvojno številko s 
prispevki v uveljavljenih rubrikah bo uredil kustos Anton Arko. Največ naročnikov revije je 
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med šolami, veliko pa je izmenjav s kulturnimi in drugimi ustanovami v Republiki Sloveniji in 
zunaj nje. Revija je na zavidljivi znanstveni in strokovni ravni in izhaja tudi s sofinanciranjem 
Zveze zgodovinskih društev Slovenije, ki se za sredstva soizdajateljstva prijavlja na razpis 
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Poleg sofinanciranja iz razpisov 
precejšen del sredstev za njeno izhajanje zalaga muzej iz lastnih virov s prihodki od prodaje 
in vstopnin. Izid revije v letu 2017 načrtujemo sofinancirati tudi s sredstvi iz projekta 
Dokumentacijski center za zgodovino šolstva in pedagogike. Prvi zvezek 26. letnika revije bo 
izšel kot redna dvojna številka. Prispevki se razvrščajo od izvirnih znanstvenih do strokovnih 
člankov iz šolske preteklosti, do poročil o muzejskih dogodkih, do spominskih zapisov na šolo 
in do recenzij izdanih knjig s šolsko tematiko. Revija Šolska kronika je z enoletnim zamikom 
dosegljiva tudi na portalu D-lib. Trenutno sta prosto dostopna letnika 2013 in 2014. Po 
pridobitvi soglasij od avtorjev prispevkov bodo v prihodnosti dostopni tudi starejši letniki 
revije. (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07, Sklep o 
ustanovitvi javnega zavoda SŠM, UL RS 110/03). Naziv financerja: ZZDS - pogodba, skrbnik 
postavke dr. Branko Šuštar; MIZŠ, PP 687010 - ENK, skrbnik postavke – Aleš Ojsteršek. 
Odgovorna oseba na zavodu: Anton Arko, urednik ŠK 2017 / št. 1-2 in dr. Branko Šuštar, 
urednik ŠK 2017 / št. 3. 
 
1.2.7. Mednarodno muzejsko sodelovanje 
 
Mednarodna primerljivost in mednarodno sodelovanje ter izmenjava s sorodnimi muzeji v 
tujini so za Slovenski šolski muzej toliko bolj pomembni, ker je na svojem področju delovanja 
v Republiki Sloveniji edini delujoči muzej. Utečeno je vsestransko sodelovanje s Hrvaškim 
šolskim muzejem v Zagrebu, s katerim ohranjamo redne stike. Intenzivni so zlasti pri skupnih 
projektih. Muzejski kustosi si s prijavami na razpise Skupnosti muzejev Slovenije in ICOM 
Slovenija za sofinanciranje aktivnih udeležb na mednarodnih srečanjih poskušajo pridobiti 
potrebno finančno podporo, ki ob sofinanciranju muzeja iz projekta Odprti muzej in z 
lastnimi sredstvi zagotavlja izpeljavo načrtovanih mednarodnih projektov. Sofinanciranje 
mednarodnega sodelovanja je odvisno od uspešnosti na razpisih. Za leto 2017 sta se na 
razpise za mednarodno sodelovanje prijavila dr. Branko Šuštar in višji kustos Marko Ljubič. 
Muzejski svetnik, dr. Branko Šuštar, s prijavo na razpis za mednarodno sodelovanje pri 
Skupnosti muzejev Slovenije načrtuje udeležbo na mednarodni konferenci ECER 2017, ki bo 
med 21. in 25. avgustom 2017 v Kopenhagnu, s prispevkom Educational reforms and 
development of museums of education. Višji kustos Marko Ljubič  se je prijavil na razpis za 
mednarodno sodelovanje pri ICOM – Slovenija za ICEE konferenco, ki bo v San Juanu v 
Portoriku od 16. do 22. oktobra 2017 s prispevkom Izzivi postavitve nove stalne razstave v 
Slovenskem šolskem muzeju / The challenges of a new permanent exhibition in the 
Slovenian School Museum. Kustos dr. Branko Šuštar bo sodelovanje s šolskimi muzeji 
nadaljeval v razstavnem projektu Poti izobraževanja pri Slovanih. Načrtuje srečanje 
predstavnikov slovanskih muzejev na okrogli mizi in nadaljnjo izmenjavo gradiva. O 
razstavnem projektu bo na šolsko-zgodovinskih srečanjih informiral mednarodno strokovno 
javnost in poskušal priskrbeti pogoje za gostovanje razstave. Načrtuje mednarodno 
sodelovanje tudi pri drugih projektih, vendar je konkretna realizacija predvidenih aktivnosti 
odvisna od prirediteljev posameznih dogodkov in od sofinanciranja projektov. V sodelovanju 
z uredniki z univerze v Macerati in v Sevilli (C. Yanes Cabrera, J. Meda) si bo prizadeval za 
objavo besedila o učiteljskih nagrobnikih v Sloveniji kot spominih na šolo v poglavju v knjigi 
School memories pri založbi Springer.  Sodelovanje na mednarodnih muzejskih prireditvah, 
mednarodna izmenjava in vzdrževanje mednarodnih stikov je pomembno za razvoj muzeja in 
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njegov stik s sodobnimi muzejskimi usmeritvami na področju šolske preteklosti. Primerjave 
med dejavnostmi in vlogami muzejev spodbujajo njihovo delovanje. Tako kot prejšnja leta bo 
muzej v letu 2017 sodeloval pri mednarodni izmenjavi strokovno-znanstvene literature z 
revijo Šolska kronika. (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07, 
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03). Naziv sofinancerja: 
Skupnost muzejev Slovenije - razpis, skrbnik postavke – dr. Aleksandra Berberih Slana; ICOM 
Slovenija - razpis, skrbnik postavke – dr. Tanja Roženbergar; MIZŠ, PP 687010 - ENK, skrbnik 
postavke - Aleš Ojsteršek. Odgovorni osebi na zavodu sta dr. Branko Šuštar in Marko Ljubič.  
 
 
1.3. Naloge, financirane iz sredstev strukturnih skladov 
 
Dosedanja prizadevanja Slovenskega šolskega muzeja za vključitev v projekte ESS niso bila 
dovolj uspešna. Možnosti za uspeh v prvi vrsti omejuje majhna kadrovska zasedba in 
skromen finančni potencial zavoda. V zadnjih letih se je vloženo delo v sodelovanje na 
razpisih kljub temu nekajkrat povečalo. Pozitivne rezultate lahko z optimizmom pričakujemo 
v naslednjih letih. Muzej je že v preteklih letih zastavil več projektov, s katerimi poskušamo 
pridobiti ustrezne partnerje. Za njihovo uresničenje si bo v okviru svojih možnosti prizadeval 
tudi v prihodnje. 
 
1.4 Naloge, ki so tržna dejavnost 

Z razširitvijo prodajne ponudbe in uvedbo muzejske trgovine je muzej leta 2009 prvič začel 
opravljati naloge, ki jih lahko opredelimo kot tržno dejavnost. V prvi vrsti se tržna dejavnost 
muzeja navezuje predvsem na prodajo spominkov, ki kot replike muzejskih predmetov 
dopolnjujejo celovitost muzejske ponudbe. Novi prodajni artikli v muzejski trgovini so odraz 
promocijske dejavnosti, ki se poraja predvsem ob posameznih razstavah. V letu 2017 
načrtujemo dopolnitev muzejske trgovine z didaktičnimi igrami, ki bodo najmlajšim 
obiskovalcem omogočale na dostopen način spoznavati vsebine iz slovenske šolske 
preteklosti. Kot sodilo se uporablja predvidene dejanske stroške za tržno dejavnost in sicer 
po naslednjem ključu: predvidena poraba zalog v letu 2017, stroški dela v muzejski trgovini 
(zunanji sodelavci) in minimalen del načrtovanih stroškov elektrike, energije in tekočega 
vzdrževanja v letu 2017.              
 
 

mag. Stanko Okoliš, 
v. d. direktorja muzeja      

 Ljubljana, 23.2.2017 
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Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ

Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 1: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu  2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
Številka in naziv proračunske postavke: 863210 Slovenski šolski muzej leto 2017
zap. 
št. pod konto OPIS - element izračuna

Nakazila     
JZ 2015

Nakazila     
JZ 2016 januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2017 INDEKS 

'17/'16

1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 število zaposlenih v V. tarifni skupini 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00

3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00

4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 100,00

5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 100,00

6 Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne 
službe MIZŠ (∑1 do 5) 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 100,00

6a Delež financiranja št. zaposlenih; (24a) 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 100,00

7 Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - odbitek 
za odpravo nesorazmerij); (25) 194.029,45 198.367,36 17.324,14 17.324,14 17.324,14 17.324,14 17.324,14 17.324,14 17.324,14 17.381,26 17.381,26 17.381,26 17.381,26 17.381,26 208.175,22 104,94

8 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (26) 1.582,68 1.582,68 131,89 131,89 131,89 131,89 131,89 131,89 131,89 131,89 131,89 131,89 131,89 131,89 1.582,68 100,00

9 Dodatek za delovno dobo; (27) 12.857,38 13.748,61 1.197,69 1.205,24 1.209,95 1.215,41 1.215,41 1.231,25 1.231,25 1.234,84 1.247,28 1.247,28 1.251,82 1.258,53 14.745,96 107,25

10 Delovna uspešnost zaposlenih (2%); (28) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0!

11 Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; 
(25+26+27) 39.422,36 39.823,87 3.393,08 3.393,08 3.393,08 3.393,08 3.393,08 3.403,41 3.403,41 3.403,41 3.403,41 3.403,41 3.403,41 3.403,41 40.789,29 102,42

12 Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; (28) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 413300 Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10) 208.469,51 213.698,65 18.653,72 18.661,26 18.665,98 18.671,44 18.671,44 18.687,28 18.687,28 18.747,98 18.760,43 18.760,43 18.764,96 18.771,67 224.503,86 105,06

14 sredstva za regres za letni dopust;  (32) 2.991,07 5.615,46 6.444,38 0,00 6.444,38 114,76

15 sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz 
dela; (35) 5.012,79 5.651,19 537,50 537,50 539,50 539,50 539,50 541,50 541,50 0,00 557,75 548,50 548,50 548,50 5.979,75 105,81

16 sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (36) 6.444,79 6.698,80 701,19 695,52 695,52 695,52 695,52 695,52 695,52 0,00 695,52 695,52 695,52 695,52 7.656,39 114,29

17 sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 
odpravnine, plačna nesorazmerja); (37)+(38) 6.266,17 0,00 0,00 0,00 0,00 288,76 0,00 0,00 0,00 0,00 433,13 0,00 0,00 0,00 721,89 #DEL/0!

18 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 20.714,82 17.965,45 1.238,69 1.233,02 1.235,02 1.523,78 1.235,02 7.681,40 1.237,02 0,00 1.686,40 1.244,02 1.244,02 1.244,02 20.802,41 115,79

19 413300 SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 
ZAPOSLENIM (19=13+18) 229.184,33 231.664,10 19.892,41 19.894,28 19.901,00 20.195,22 19.906,46 26.368,68 19.924,30 18.747,98 20.446,83 20.004,45 20.008,98 20.015,69 245.306,27 105,89

20 Prispevki delodajalca (16,10%); (30) 33.563,61 34.397,17 3.003,25 3.004,46 3.005,22 3.006,10 3.006,10 3.008,65 3.008,65 3.018,42 3.020,43 3.020,43 3.021,16 3.022,24 36.145,12 105,08

21 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 413301 SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 
IZPLAČANE PLAČE (22=20+21) 33.563,61 34.397,17 3.003,25 3.004,46 3.005,22 3.006,10 3.006,10 3.008,65 3.008,65 3.018,42 3.020,43 3.020,43 3.021,16 3.022,24 36.145,12 105,08

23 413310 KAD;  (41) 550,59 531,92 88,61 88,61 88,61 137,65 137,65 137,65 137,65 137,65 137,65 137,65 137,65 137,65 1.504,68 282,88

23a
413300 
413301 
413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 
(19+22+23) 263.298,53 266.593,19 22.984,27 22.987,36 22.994,83 23.338,97 23.050,21 29.514,98 23.070,60 21.904,06 23.604,91 23.162,53 23.167,79 23.175,58 282.956,08 106,14

24 Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda  96.217,00 103.403,81 8.309,82 9.309,82 9.309,82 8.309,82 8.409,82 7.309,82 7.309,82 6.309,82 8.309,82 8.309,82 7.309,82 6.436,82 94.944,84 91,82

25 Najemnine poslovnih prostorov 49.008,00 49.008,00 4.395,84 4.355,84 4.365,84 4.395,84 4.395,85 4.495,85 4.495,85 4.495,85 4.495,85 4.495,85 4.495,85 4.495,85 53.380,16 108,92

26 413302 SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE 145.225,00 152.411,81 12.705,66 13.665,66 13.675,66 12.705,66 12.805,67 11.805,67 11.805,67 10.805,67 12.805,67 12.805,67 11.805,67 10.932,67 148.325,00 97,32

I. 4133 SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 
(I.=19+22+23+26) 408.523,53 419.005,00 35.689,93 36.653,02 36.670,49 36.044,63 35.855,88 41.320,65 34.876,27 32.709,73 36.410,58 35.968,20 34.973,46 34.108,25 431.281,08 102,93

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 16.095,00 16.095,00 2.200,00 1.895,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 16.095,00 100,00

27 SKUPAJ I. + II. 424.618,53 435.100,00 37.889,93 38.548,02 38.170,49 37.544,63 37.355,88 42.820,65 35.876,27 33.709,73 37.410,58 36.968,20 35.973,46 35.108,25 447.376,08 102,82

Preglednico izpolnil/a: Marko Ljubič Odgovorna oseba: mag. Stanko Okoliš Skupaj DT: 447.376,08
Žig in podpis odgovorne osebe: skupaj invest.: 16.095,00



Navodilo za izpolnjevanje preglednice:
1. V vrstice (1-5), kjer se vpisuje število zaposlenih po posameznih tarifnih skupinah, vpišite deleže zaposlitev, ki se plačujejo iz javne službe, ki jo financira MIZŠ.
Za zaposlene, katerim se  plače zagotavljajo iz drugih virov  (npr. MDDSZ, MK, MVZT, Projekti; Mednarodni projekti ipd.) ne smete vključiti v to preglednico, ampak naredite nove, z ustrezno navedbo Virov financiranja v stolpcih (22a-22h).
Sredstva za plače, načrtovana v tej preglednici predstavljajo zgornjo mejo izplačila za posamezni mesec. V kolikor bodo zaposleni, katerih plače se zagotavlajajo iz javne službe MIZŠ, 
med letom opravljali delo na projektih iz drugih virov, boste morali pri izstavitvi mesečnega zahtevka za plače to upoštevati in višino zahtevka ustrezno znižati. 
2. Obvezno pod preglednico navedite ekonomska izhodiša, na katerih temelji izračun sredstev za leto 2014. Vsa odstopanja od ekonomskih izhodišč Vlade RS natačno utemeljite.

Opombe in obrazložitve (izpolni JAVNI ZAVOD):
* Plače zaposlenih so načrtovne po 28. čl. ZOFVI in upoštevajo  Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (UL RS, št. 88/16, str. 13359). 
* Indeks pod zap. št 13  (bruto plače) je sorazmerno visok. K višjemu indeksu predvsem prispevajo  napredovanja v letu 2016, krajši porodniški dopust in plačna lestvica in sprememba vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, ki je bila uveljavljena s 1. 9. 2016.
    Ne gre spregledati tudi dejanskega obračunavanja dodatkov, katerih višina je odvisna od prisotnosti na delu oz. dopustov. Temu primerno sta visoka tudi indeksa pod zap. št. 22 in 23a (prispevki in  skupni stroški dela).
* Regres za letni dopust je načrtovan v skladu s 5. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (UL RS, št. 88/16, str. 13359). 
* Pri regresu za prehrano sta upoštevana: veljavni znesek regresa za prehrano in velja od 1.1.2017(UL RS št. 3/17, str. 413). , ter regres za prehrano, ki je veljal od 1.7.2016 (UL RS št. 51/16, str. 7591). 
* Stroški prehrane so načeloma načrtovani za 21 dni na mesec (11 mesecev). Napram letu 2016 močno odstopajo, razloge za to pa gre iskati v krajšem porodniškem dopustu,  bolezninah, negi, celodnevnih izkoriščanjih plus ur in službenih potovanjih v  letu 2016 (v teh primeru se je prehrana izplačevala v okviru dnevnic).
* Stroški prevoza na delo so načeloma načrtovani za 21 dni na mesec (11 mesecev); so v skladu z ZUJF ter ne predvidevajo morebitne podražitve  javnega prevoza. Upoštevajo pa zviševanje kilometrine ob morebitnem dvigu cen naftnih derivatov v letu 2017.
* Pri sredstvih za KAD so upoštevane vrednosti premij, ki so načrtovane v skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v JS (UL RS, št. 88/16, str. 13359). 
* Najemnine pod zap. št. 25 obsegajo najemnino za poslovne prostore, ki so last Uršulinskega samostana, najemnino za zunanji depo v Zalogu, kakor tudi najemnine za parkirne prostore in muzejski račun. program Galis.  
* Indeks pod zap. št. 26 (izdatki za blago in storitve se je napram lanski realizaciji znižal in sicer na raven prvotnega LDN-ja 2016 (148.325 EUR).
* Investicijski transfer znaša za leto 2016 16.095 EUR in ostaja na lanski ravni.



Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ

Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana 268.420,84 282.956,08 0,00 0,00 0,00 282.956,08 0,00 0,00 0,00 3.777,34 0,00 286.733,42 222,12 : C dela
264.671,75 148.325,00 0,00 0,00 0,00 148.325,00 0,00 0,00 0,00 159.562,41 4.900,00 312.787,41 220,73 : MS

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2017 (v EUR)

MIZŠ MDDSZ Druga 
ministrstva

MIZŠ - plačna 
nesorazmerja Skupaj MIZŠ Drugi

 viri Skupaj

1. Izdatki za plače s prispevki in davki  ter KAD 250.480,49 262.153,67 0,00 0,00 0,00 262.153,67 0,00 0,00 0,00 3.777,34 0,00 265.931,01 106,17

1.1. Bruto plače delodajalca 215.325,40 224.503,86 224.503,86 0,00 3.253,52 227.757,38 105,77
1.2. Prispevki delodajalca 34.667,36 36.145,12 36.145,12 0,00 523,82 36.668,94 105,77
1.3. Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD) 487,73 1.504,68 1.504,68 0,00 1.504,68 308,51
1.4. Davek na izplačane plače 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0!

2. Drugi osebni prejemki 17.940,35 20.802,41 0,00 0,00 0,00 20.802,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.802,41 115,95

2.1. prehrana 6.665,35 7.656,39 7.656,39 0,00 7.656,39 114,87
2.2. prevoz 5.659,54 5.979,75 5.979,75 0,00 5.979,75 105,66
2.3. regres za letni dopust 5.615,46 6.444,38 6.444,38 0,00 6.444,38 114,76
2.4. odpravnine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0!
2.5. tehnološki viški 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0!
2.6. jubilejne nagrade 0,00 721,89 721,89 0,00 721,89 #DEL/0!
2.7. solidarnostne pomoči 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0!

3. Izdatki za blago in storitve 232.013,48 146.575,00 0,00 0,00 0,00 146.575,00 0,00 0,00 0,00 128.797,41 4.760,00 280.132,41 120,74

3.1. pisarniški material in sp. mater. in stor. (4020, 4021) 135.776,21 64.480,25 64.480,25 0,00 114.650,66 4.654,89 183.785,80 135,36
3.2. energija in komunalne storitve, poštnina, telefon (4022) 17.504,68 12.800,00 12.800,00 0,00 4.590,00 105,11 17.495,11 99,95
3.3. prevozni stroški in storitve  (4023) 455,15 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 460,00 101,07
3.4. izdatki za službena potovanje  (4024) 4.396,14 2.780,75 2.780,75 0,00 3.725,45 0,00 6.506,20 148,00
3.5. tekoče vzdrževanje  (4025) 15.230,10 8.714,00 8.714,00 0,00 4.231,00 0,00 12.945,00 85,00
3.6. poslovne najemnine in zakupnine  (4026) 58.651,20 57.800,00 57.800,00 0,00 1.140,30 0,00 58.940,30 100,49
4. Drugi operativni odhodki (brez davka na izplačane 
plače)

32.658,27 1.750,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 30.765,00 140,00 32.655,00 99,99

4.1. delo preko študentskega servisa (402903) 7.822,32 0,00 0,00 0,00 7.825,00 0,00 7.825,00 100,03
4.2. podjemno delo in avtorski honorarji (402901, 402902) 21.089,27 0,00 0,00 0,00 20.960,00 140,00 21.100,00 100,05
4.3. drugi operativni odhodki  (ostalo na k:4029) 3.746,68 1.750,00 1.750,00 0,00 1.980,00 0,00 3.730,00 99,55

5. Investicijski odhodki 16.137,58 16.095,00 0,00 0,00 0,00 16.095,00 0,00 0,00 0,00 272,20 0,00 16.367,20 101,42

5.1. nakup opreme 16.137,58 16.095,00 16.095,00 0,00 272,20 16.367,20 101,42
5.2. druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje ipd.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0!

SKUPAJ VSI ODHODKI 549.230,17 447.376,08 0,00 0,00 0,00 447.376,08 0,00 0,00 0,00 163.611,95 4.900,00 615.888,03 112,14

SKUPAJ VSI PRIHODKI PO VIRIH  FINANCIRANJA 549.700,89 447.376,08 0,00 0,00 0,00 447.376,08 0,00 0,00 0,00 163.611,95 4.900,00 615.888,03 112,04

I.  PRORAČUNSKI VIRI 466.691,20 447.376,08 0,00 0,00 0,00 447.376,08 0,00 0,00 0,00 96.157,05 0,00 543.533,13 116,47

1. MIZŠ, PP 863210,dejavnost SŠM 419.005,00 431.281,08 431.281,08 0,00 431.281,08 102,93
2. MIZŠ, PP 687010, Evalvacija in nacionalni kurikulum 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00 100,00
3. MIZŠ, PP 716910, Inovativni projekti 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 #DEL/0!
4. MIZŠ, PP 863210 INVESTICIJSKI TRANSFERI 16.095,00 16.095,00 16.095,00 0,00 16.095,00 100,00
5. MIZŠ, PP 482710 Investicije v izobraževalne zavode in 
centre

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0!

6. MIZŠ, PP 863210, NRP, Nosilni podprogram 180201 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00        #DEL/0!
7.  MK, PP RAZPIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0!
8. ZZDS, RAZPIS- STROKOVNA LITERATURA 4.591,20 0,00 8.157,05 8.157,05 177,67
9. CMEPIUS - RAZPIS 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0!
II. NEPRORAČUNSKI VIRI 83.009,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.454,90 4.900,00 72.354,90 87,16
1. Lastni viri 82.131,98 0,00 0,00 66.454,90 4.900,00 71.354,90 86,88

2. Prenos presežka prihodki nad odhodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0!

3. Kotizacija ustanov 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0!
4. SMS, ICOM, Mednarodna dejavnost 850,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 117,65

5. Drugi viri 27,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZLIKA (PRIHODKI - ODHODKI) 470,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Preglednico izpolnil/a: Marko Ljubič Odgovorna oseba: mag. Stanko Okoliš
Žig in podpis odgovorne osebe:

Opombe in obrazložitve (izpolni JAVNI ZAVOD):

  * Indeks izdatkov za plače (s prispevki) je višji od lanske realizacije zaradi krajšega porodnišekga dopusta, napredovanj v letu 2016 ter spremembe plačne lestvice s 1.9.2016. To vpiva tudi na višji indeks pri proračunskemu viru (PP 863210), dejavnost SŠM.
  * Drugi osebni prejemki so višji zaradi povišanega regresa za letni dopust v letu 2017 kot ga določa Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (UL RS, št. 88/16, str. 13359). 
    Na višji indeks vplivajo tudi načrtovanizneski za prehrano med letom in za prevoz na/z dela, ki so višji zaradi slabše realizacije teh stroškov v v letu 2016 (predvsem zaradi boleznin, nege in krajšega porodniškega dopusta).
  * Manjši del Izdatkov za plače se izkazuje tudi pri Projektnih nalogah, ki niso tržna dejavnost. Gre za povečan obseg dela zaposlenih, ki sodelujejo pri projektu muzejske revije Šolska kronika in se izključno financira iz naročnine in drugih lastnih virov (glej tudi preglednico 5b).
  * Izdatki za blago in storitve so  občutno višji od realizacije leta 2016 zaradi projekta Nova stalna razstava SŠM, ki mu je MIZŠ v letu 2017 namenil 60.000 EUR. Tozadevno se občutno dvigne indeks na postavki 3.1. pisarniški material in sp. mater. in stor. (4020, 4021),
     kjer so upoštevani oblikovalski stroški  in delo arhitektov pri izvedbnem načrtu razstave (glej tudi preglednici 5a in 7).
  * Izdatki za  druge operativne odhodke so  v okviru realizacije leta 2016. 
  * Odhodki tržne dejavnosti so izračunani po naslednjem ključu: predvidena poraba zalog v letu 2017, stroški dela v muzejski trgovini (zunanji sodelavci) in minimalen del načrtovanih stroškov elektrike in energije v letu 2017. 

Tržna dejavnost 
2017*

SKUPAJ
 2017 Indeks 1716

MIZŠ - strukturni skladi 
za leto 2017 Projektne

naloge, ki 
niso
tržna

 dejavnost
2017

Stroški/dejavnost

Dejavnost javne službe za leto 2017

Realizacija
2016



Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 3a: Kadrovski načrt  javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2017

N Č D Č

Sistem
izirano 
delovn

o 
mesto 
DA/NE

Del. zap. 
v

 %

Delež 
del. časa 
v aneksu

Kontrolna 
vrstica

PR
brez

napred
ovanja

Vrednost 
osnovnega 

PR

PR po 
napred
ovanju

Vrednost
 PR po 

napredovanju

Celoten 
znesek 

odbitka za 
odpravo 

nesorazmerij 
(ZSPJS)

Odbitek za 
odpravo 

nesorazmerj
a (celoten 

ZSPJS*0,50)

Osnovna 
plača za 
obračun

Dodatek 
za 

specializa
cijo, 

doktorat, 
magisterij

% 
položajnega 

dodatka

Položajni 
dodatek

Dodatek 
za 

mentorstv
o

Dodatki 
brez 

delovne 
dobe 

SKUPAJ

Št. let del. 
dobe 

Dodatek
 za del. 
dobo

Dodatki z 
del. dobo 
SKUPAJ

MIZŠ - 
javna 
služba 

MIZŠ 
projekti MIZŠ - ESS

Druga 
ministrst

va

MDN 
projekti

Drugi 
projekti JZ

Tržna 
dejavnost

Porodn. 
dopust, 
druge 
oblike 
daljše 

odsotnosti

Skupaj Kontrolna
 vrstica

1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10-11 13 14 15 16 16a 16b 16c=16-16b 17a 17b 17c=16c*
17b 17d

18 = 
17a+17c+

17d
19 20 21=18+20 22a 22b 22c 22d 22e 22f 22g 22h 22 =

a+…+h 23=10-22

1 OKOLIŠ Stanko DIREKTOR B017362 VII/2 VIII 15.2.1996 DA 100% 100% 0,00 51 3.129,66 51 3.129,66 3.129,66 36,21 0,00 36,21 22 227,21 263,42 100% 100% 0,00

2 ŠUŠTAR Branko kustos - muzejski svetnik G027012 VII/2 IX 1.1.1988 DA 100% 100% 0,00 38 1.879,59 43 2.286,81 2.286,81 59,47 0,00 59,47 33 249,03 308,50 100% 100% 0,00

3 ARKO Anton kustos G026023 VII/2 VII/2 1.11.2010 DA 100% 100% 0,00 30 1.373,40 30 1.373,40 1.373,40 0,00 0,00 6 27,19 27,19 100% 100% 0,00

4 RIBARIČ Mateja
kustos - muzejski 
svetovalec G027012 VII/2 VII/2 1.10.1991 DA 100% 100% 0,00 35 1.670,94 40 2.032,98 2.032,98 0,00 0,00 25 167,72 167,72 100% 100% 0,00

5
BALKOVEC 
DEBEVEC Marjetka

kustos - muzejski 
svetovalec G027012 VII/2 VIII 1.9.1998 DA 100% 100% 0,00 38 1.879,59 43 2.286,81 2.286,81 36,21 0,00 36,21 29 218,85 255,06 100% 100% 0,00

6 GUZEJ Ksenija informator/organizator J016008 VI VII/2 1.8.1997 DA 100% 100% 0,00 22 1.003,54 31 1.428,34 1.428,34 0,00 0,00 19 89,56 89,56 100% 100% 0,00

7 KADIVEC Franci
samostojni konservatorski 
restavrat. tehnik G025013 V V 30.10.1997 DA 100% 100% 0,00 24 1.085,43 31 1.428,34 1.428,34 0,00 0,00 30 141,41 141,41 100% 100% 0,00

8 LJUBIČ Marko kustos - višji kustos G027012 VII/2 VII/2 1.3.2007 DA 75% 75% 0,00 33 1.544,88 35 1.670,94 1.670,94 0,00 0,00 9 49,63 49,63 75% 75% 0,00

8 LJUBIČ Marko svetovalec VII/2 (I) J017147 VII/2 VII/2 1.3.2007 DA 25% 25% 0,00 32 1.485,46 34 1.606,68 1.606,68 0,00 0,00 9 47,72 47,72 25% 25% 0,00

9 KOŽELJ      Polona
bibliotekar - samostojni 
bibliotekar G027005 VII/2 VII/2 8.4.2011 DA 100% 100% 0,00 33 1.544,88 35 1.670,94 1.670,94 0,00 0,00 5 27,57 27,57 100% 100% 0,00

SKUPAJ xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 9,00 9,00 0,00 xxx 16.597,37 xxx 18.914,90 0,00 0,00 18.914,90 131,89 0,00 0,00 0,00 131,89 1.245,89 1.377,78 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00

Pripravil in izpolnil: Marko Ljubič Odgovorna oseba: mag. Stanko Okoliš

Podpis: Podpis in žig: 

Opombe:

* Bibliotekarka Polona Koželj je s 1.12.2016 dobil pravico do višje plače iz naslova napredovanja v letu 2016 za 2 plačilna razreda.

* Bibliotekarka Polona Koželj  je v letu 20165 hkrati napredovala tudi v naziv samostojni bibliotekar in iz tega naslova  s 1.12.2016 dobil pravico do višje plače.

Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)

Zap. št. Priimek Ime
Naziv delovnega mesta 

(DM) Šifra DM Zahtevana 
stop. izobrazbe

Dejanska 
stop. 

izobrazbe

Delovno razmerje 
DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)

DODATKI (za delovno 
dobo)

Podatki o plači na posameznem delovnem mestu



Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 3b: Kadrovski načrt  javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.7.2017

N Č D Č

Sistem
izirano 
delovn

o 
mesto 
DA/NE

Del. zap. 
v

 %

Delež 
del. časa 
v aneksu

Kontrolna 
vrstica

PR
brez

napred
ovanja

Vrednost 
osnovnega 

PR

PR po 
napred
ovanju

Vrednost
 PR po 

napredovanju

Celoten 
znesek 

odbitka za 
odpravo 

nesorazmerij 
(ZSPJS)

Odbitek za 
odpravo 

nesorazmerj
a (celoten 

ZSPJS*0,50)

Osnovna 
plača za 
obračun

Dodatek 
za 

specializa
cijo, 

doktorat, 
magisterij

% 
položajnega 

dodatka

Položajni 
dodatek

Dodatek 
za 

mentorstv
o

Dodatki 
brez 

delovne 
dobe 

SKUPAJ

Št. let del. 
dobe 

Dodatek
 za del. 
dobo

Dodatki z 
del. dobo 
SKUPAJ

MIZŠ - 
javna 
služba 

MIZŠ 
projekti MIZŠ - ESS

Druga 
ministrst

va

MDN 
projekti

Drugi 
projekti JZ

Tržna 
dejavnost

Porodn. 
dopust, 
druge 
oblike 
daljše 

odsotnosti

Skupaj Kontrolna
 vrstica

1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10-11 13 14 15 16 16a 16b 16c=16-16b 17a 17b 17c=16c*
17b 17d

18 = 
17a+17c+

17d
19 20 21=18+20 22a 22b 22c 22d 22e 22f 22g 22h 22 =

a+…+h 23=10-22

1 OKOLIŠ Stanko DIREKTOR B017362 VII/2 VIII 15.2.1996 DA 100% 100% 0,00 51 3.129,66 51 3.129,66 3.129,66 36,21 0,00 36,21 23 237,54 273,75 100% 100% 0,00

2 ŠUŠTAR Branko kustos - muzejski svetnik G027012 VII/2 IX 1.1.1988 DA 100% 100% 0,00 38 1.879,59 43 2.286,81 2.286,81 59,47 0,00 59,47 34 256,58 316,05 100% 100% 0,00

3 ARKO Anton kustos G026023 VII/2 VII/2 1.11.2010 DA 100% 100% 0,00 30 1.373,40 30 1.373,40 1.373,40 0,00 0,00 6 27,19 27,19 100% 100% 0,00

4 RIBARIČ Mateja
kustos - muzejski 
svetovalec G027012 VII/2 VII/2 1.10.1991 DA 100% 100% 0,00 35 1.670,94 40 2.032,98 2.032,98 0,00 0,00 25 167,72 167,72 100% 100% 0,00

5 BALKOVEC DEBEVEC Marjetka
kustos - muzejski 
svetovalec G027012 VII/2 VIII 1.9.1998 DA 100% 100% 0,00 38 1.879,59 43 2.286,81 2.286,81 36,21 0,00 36,21 29 218,85 255,06 100% 100% 0,00

6 GUZEJ Ksenija informator/organizator J016008 VI VII/2 1.8.1997 DA 100% 100% 0,00 22 1.003,54 31 1.428,34 1.428,34 0,00 0,00 19 89,56 89,56 100% 100% 0,00

7 KADIVEC Franci
samostojni konservatorski 
restavrat. tehnik G025013 V V 30.10.1997 DA 100% 100% 0,00 24 1.085,43 31 1.428,34 1.428,34 0,00 0,00 31 146,12 146,12 100% 100% 0,00

8 LJUBIČ Marko kustos - višji kustos G027012 VII/2 VII/2 1.3.2007 DA 75% 75% 0,00 33 1.544,88 35 1.670,94 1.670,94 0,00 0,00 10 55,14 55,14 75% 75% 0,00

8 LJUBIČ Marko svetovalec VII/2 (I) J017138 VII/2 VII/2 1.3.2007 DA 25% 25% 0,00 32 1.485,46 34 1.606,68 1.606,68 0,00 0,00 10 53,02 53,02 25% 25% 0,00

9 KOŽELJ      Polona
bibliotekar - samostojni 
bibliotekar G027005 VII/2 VII/2 8.4.2011 DA 100% 100% 0,00 33 1.544,88 35 1.670,94 1.670,94 0,00 0,00 6 33,08 33,08 100% 100% 0,00

SKUPAJ xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 9,00 9,00 0,00 xxx 16.597,37 xxx 18.914,90 0,00 0,00 18.914,90 131,89 0,00 0,00 0,00 131,89 1.284,81 1.416,70 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00

Pripravil in izpolnil: Marko Ljubič Odgovorna oseba: mag. Stanko Okoliš

Podpis: Podpis in žig: 

Opombe:

Zap. št. Priimek Ime
Naziv delovnega mesta 

(DM)

Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)

Šifra DM Zahtevana 
stop. izobrazbe

Dejanska 
stop. 

izobrazbe

Delovno razmerje 
DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)

DODATKI (za delovno 
dobo)

Podatki o plači na posameznem delovnem mestu



Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 3c: Kadrovski načrt  javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2018

N Č D Č
Sistemizirano 

delovno 
mesto DA/NE

Del. zap. 
v

 %

Delež 
del. časa 
v aneksu

Kontrolna 
vrstica

PR
brez

napred
ovanja

Vrednost 
osnovnega 

PR

PR po 
napred
ovanju

Vrednost
 PR po 

napredovanju

Celoten 
znesek 

odbitka za 
odpravo 

nesorazmerij 
(ZSPJS)

Odbitek za 
odpravo 

nesorazmerj
a (celoten 

ZSPJS*0,50)

Osnovna 
plača za 
obračun

Dodatek 
za 

specializa
cijo, 

doktorat, 
magisterij

% 
položajnega 

dodatka

Položajni 
dodatek

Dodatek 
za 

mentorstv
o

Dodatki 
brez 

delovne 
dobe 

SKUPAJ

Št. let del. 
dobe 

Dodatek
 za del. 
dobo

Dodatki z 
del. dobo 
SKUPAJ

MIZŠ - 
javna 
služba 

MIZŠ 
projekti MIZŠ - ESS

Druga 
ministrst

va

MDN 
projekti

Drugi 
projekti JZ

Tržna 
dejavnost

Porodn. 
dopust, 
druge 
oblike 
daljše 

odsotnosti

Skupaj Kontrolna
 vrstica

1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10-11 13 14 15 16 16a 16b 16c=16-16b 17a 17b 17c=16c*
17b 17d

18 = 
17a+17c+

17d
19 20 21=18+20 22a 22b 22c 22d 22e 22f 22g 22h 22 =

a+…+h 23=10-22

1 OKOLIŠ Stanko DIREKTOR B017362 VII/2 VIII 15.2.1996 DA 100% 100% 0,00 51 3.129,66 51 3.129,66 3.129,66 36,21 0,00 36,21 23 237,54 273,75 100% 100% 0,00

2 ŠUŠTAR Branko kustos - muzejski svetnik G027012 VII/2 IX 1.1.1988 DA 100% 100% 0,00 38 1.879,59 43 2.286,81 0,00 2.286,81 59,47 0,00 59,47 34 256,58 316,05 100% 100% 0,00

3 ARKO Anton kustos G026023 VII/2 VII/2 1.11.2010 DA 100% 100% 0,00 30 1.373,40 32 1.485,46 0,00 1.485,46 0,00 0,00 7 34,31 34,31 100% 100% 0,00

4 RIBARIČ Mateja
kustos - muzejski 
svetovalec G027012 VII/2 VII/2 1.10.1991 DA 100% 100% 0,00 35 1.670,94 40 2.032,98 0,00 2.032,98 0,00 0,00 26 174,43 174,43 100% 100% 0,00

5 BALKOVEC DEBEVEC Marjetka kustos - muzejski svetnik G027012 VII/2 VIII 1.9.1998 DA 100% 100% 0,00 38 1.879,59 43 2.286,81 0,00 2.286,81 36,21 0,00 36,21 30 226,39 262,60 100% 100% 0,00

6 GUZEJ Ksenija poslovni sekretar J027006 VII/2 VII/2 1.8.1997 DA 100% 100% 0,00 30 1.003,54 32 1.485,46 0,00 1.485,46 0,00 0,00 20 98,04 98,04 100% 100% 0,00

7 KADIVEC Franci
samostojni konservatorski 
restavrat. tehnik G025013 V V 30.10.1997 DA 100% 100% 0,00 24 1.085,43 31 1.428,34 0,00 1.428,34 0,00 0,00 31 146,12 146,12 100% 100% 0,00

8 LJUBIČ Marko kustos - višji kustos G027012 VII/2 VII/2 1.3.2007 DA 50% 50% 0,00 33 1.544,88 35 1.670,94 0,00 1.670,94 0,00 0,00 10 55,14 55,14 50% 50% 0,00

8 LJUBIČ Marko svetovalec VII/2 (I) J017138 VII/2 VII/2 1.3.2007 DA 50% 50% 0,00 32 1.485,46 34 1.606,68 0,00 1.606,68 0,00 0,00 10 53,02 53,02 50% 50% 0,00

9 KOŽELJ      Polona
bibliotekar - samostojni 
bibliotekar G027005 VII/2 VII/2 8.4.2011 DA 100% 100% 0,00 33 1.544,88 35 1.670,94 0,00 1.670,94 0,00 0,00 6 33,08 33,08 100% 100% 0,00

SKUPAJ xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 9,00 9,00 0,00 xxx 16.597,37 xxx 19.084,08 0,00 0,00 19.084,08 131,89 0,00 0,00 0,00 131,89 1.314,66 1.446,55 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00

Pripravil in izpolnil: Marko Ljubič Odgovorna oseba: mag. Stanko Okoliš

Podpis: Podpis in žig: 

Opombe :

Zap. št. Priimek Ime Zahtevana 
stop. izobrazbe

Delovno razmerje 
Podatki o plači na posameznem delovnem mestu

Naziv delovnega mesta 
(DM) Šifra DM

Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)
DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)

DODATKI (za delovno 
dobo)

Dejanska 
stop. 

izobrazbe



Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2017 (v EUR)
Realizacija  

2015 
Realizacija 

2016
Načrt
2017

Indeks
 2017/16

I. PRIHODKI SKUPAJ 541.643 531.970 590.101 111

A. Prihodki od poslovanja 541.641 531.970 590.101 111

1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 535.926 525.975 585.201 111

1.1. Javna služba MIZŠ 462.187 446.005 512.990 115

1.2. Drugi prihodki 73.739 79.970 72.211 90

2. Prihodki od prodaje materiala in blaga 5.715 5.995 4.900 82

B. Finančni prihodki 0 0 0
C Izredni prihodki 2 0 0
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki

II.ODHODKI SKUPAJ 541.461 531.878 590.101 111

1. Stroški materiala 35.081 34.749 31.689 91

2. Stroški storitev 243.086 223.761 279.001 125

3. Stroški dela 259.774 269.947 276.001 102

3.1. Plače in nadomestila plač 210.286 216.581 219.338 101

3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev 33.866 34.869 35.313 101

3.3. Davek na izplačane plače  
3.4. Drugi stroški dela 15.622 18.497 21.350 115

4. Amortizacija
5. Rezervacije
6. Davek od dobička 177 207 160 77

7. Ostali drugi stroški 3.247 3.214 3.250 101

8. Finančni odhodki 0 0 0
9. Izredni odhodki
10. Prevrednotevalni odhodki 96 0

III. RAZLIKA 182 92 0 0

Preglednico izpolnil/a: Marko Ljubič

Opombe in obrazložitve (izpolni JAVNI ZAVOD):
* Indeks izdatkov za stroške dela (s prispevki) je višji od lanske realizacije zaradi povišanja plač (sprememba plačne lestvice v septembru 2016) ter
   napredovanj v letu 2016.
* Drugi stroški dela so višji predvsem zaradi višjega regresa za letni dopust ter boleznin in nege, ki so zmanjševale predivdeno realizacijo stroškov 
   regresa za prehrano in prevoza na delo v letu 2016.
* Indesk stroškov storitev je izredno velik zaradi projekta nove stalne razstave, ki se bo začel aktivneje odvijati prav v letu 2017. 



Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5A: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - Proračunski viri v letu 2017 (v EUR)

Zap. 
št. Ime projekta

Ime in priimek
 vodje 

projekta na zavodu

Šifra 
proračunske 

postavke (PP)

Naziv 
proračunske postavke 

Ime in priimek skrbnika PP 
na MIZŠ

Načrtovan
 znesek

 v letu 2017

Ostanki po DT 
iz leta 2016

Finančni 
načrt
2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8

1 MUZEJSKA PEDAGOGIKA mag. Stanko Okoliš 687010 Evalvacije in nacionalni 
kurikulum Aleš Ojsteršek 12.000,00 0,00 12.000,00

2 DOKUMENTACIJSKI CENTER ZA ZGODOVINO 
ŠOLSTVA IN PEDAGOGIKE Marko Ljubič 687010 Evalvacije in nacionalni 

kurikulum Aleš Ojsteršek 15.000,00 0,00 15.000,00

SKUPAJ PP 687010: 27.000,00 0,00 27.000,00

3 UMETNOST, ŠPORT IN DEDIŠČINA Mateja Ribarič 716910 Raziskovalne in strokovne 
naloge za izobraževanje Aleš Ojsteršek 1.000,00 0,00 1.000,00

SKUPAJ PP 716910: 1.000,00 0,00 1.000,00

SKUPAJ zap. št. 1 do 3 MIZŠ: 28.000,00 0,00 28.000,00

Zap. 
št. Ime projekta

Ime in priimek
 vodje 

projekta na zavodu

Šifra 
proračunske 

postavke (PP)

Naziv 
proračunske postavke 

Ime in priimek skrbnika PP 
na MIZŠ

Načrtovan
 znesek

 v letu 2017

Ostanki po DT 
iz leta 2016

Finančni 
načrt
2017

4 POSTAVITEV NOVE STALNE RAZSTAVE V SŠM mag. Marjetka Balkovec 
Debevec 863210 Slovenski šolski muzej Aleš Ojsteršek 60.000,00 0,00 60.000,00

SKUPAJ zap. št. 1 do 3 MIZŠ: 88.000,00 0,00 88.000,00

Zap. 
št. Ime projekta

Ime in priimek
 vodje 

projekta na zavodu

Šifra 
proračunske 

postavke (PP)

Naziv 
proračunske postavke Ime in priimek skrbnika PP 

Načrtovan
 znesek

 v letu 2015

Ostanki po DT 
iz leta 2015

Finančni 
načrt
2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8

5 ŠOLSKA KRONIKA 2016 (ZZDS) Anton Arko / mag. Marjetka 
Balkovec Debevec pogodba, razpis strokovna literatura dr. Branko Šuštar (ZZDS) 3.565,85 4.591,20 8.157,05

SKUPAJ zap. št. 4 do 5 OSTALI PRORAČUNSKI 
VIRI: 3.565,85 4.591,20 8.157,05

Σ SKUPAJ VSI PROJEKTI: 119.565,85 4.591,20 96.157,05

Preglednico izpolnil/a: Marko Ljubič

Odgovorna oseba: mag. Stanko Okoliš

Žig in podpis odgovorne osebe:

Opombe in obrazložitve (izpolni JAVNI ZAVOD):

*Pri preglednici 5a prikazujemo samo projektna sredstva, ki so načrtovana za leto 2017,  izvzemši del sredstev za Šolsko kroniko 2016 v višini 4.591,20 EUR (ostanek po denarnem toku iz leta 2016), ki so bila nakazana v začetku leta 2017.

*Pri projektu "Postavitev nove stalne razstave v SŠM" se načrtuje, da bo nekaj sredstev (vsaj 450 EUR) pispeval tudi SŠM iz svojih lastnih prihodkov (glej tudi Preglednico 7).



Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5B: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - Neproračunski viri v letu 2017 (v EUR)

Zap. 
št. Ime projekta

Ime in priimek
 vodje 

projekta na zavodu
Vir financiranja Ime in priimek 

skrbnika na zavodu

Načrtovan
 znesek

 v letu 2017

Ostanki po DT 
iz leta 2016

Finančni 
načrt
2017

1 2 3 5 6 7 8 9

1 ZGODOVINSKE UČNE URE Mateja Ribarič / Marjetka Balkovec 
Debevec lastni viri Stanko Okoliš 43.125,00 43.125,00

2 VSTOPNINA Ksenija Guzej lastni viri Stanko Okoliš 14.375,00 14.375,00

3 ŠOLSKA KRONIKA Ksenija Guzej lastni viri - naročnina Stanko Okoliš 2.454,90 2.454,90

4 DRUGI LASTNI VIRI Marko Ljubič lastni viri Stanko Okoliš 6.500,00 6.500,00

SKUPAJ: 66.454,90 0,00 66.454,90

5 MEDNARODNO SODELOVANJE (SMS) dr. Branko Šuštar razpis dr. Aleksandra Berberih-
Slana 500,00 500,00

6 ICOM Marko Ljubič razpis dr. Tanja Roženbergar 500,00 500,00

SKUPAJ SMS, ICOM Mednar. 
dejavnost: 1.000,00 0,00 1.000,00

7 Drugi viri - vračilo akontacij DDPO 0,00 0,00

SKUPAJi Drugi viri: 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ zap. št. 1 do 7: 67.454,90 0,00 67.454,90

Σ SKUPAJ PROJEKTNE NALOGE, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST (preglednici 5A in 5B skupaj): 97.914,42 4.591,20 163.611,95

Preglednico izpolnil/a: Marko Ljubič
Odgovorna oseba: mag. Stanko Okoliš

Žig in podpis odgovorne osebe:

Opombe in obrazložitve (izpolni JAVNI ZAVOD):

* Iz lastnih virov in naročnine se financira tudi povečan obseg dela za izvedbo projekta Šolska kronika (glej tudi preglednico 2: izdatki za plače pri Projektih, ki niso tržna dejavnost).



Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5C: Tržna dejavnost v letu 2017 (v EUR)

Zap. 
št. Ime projekta

Ime in priimek
 vodje 

projekta na zavodu
Vir financiranja

Ime in priimek 
skrbnika na 

zavodu

Načrtovan
 znesek

 v letu 2017

Ostanki po 
DT iz leta 

2015

Finančni 
načrt
2016

1 2 3 5 6 7 8 9

1 TRŽNA DEJAVNOST (muzejska 
trgovina) Ksenija Guzej / Marko Ljubič lastni viri Stanko Okoliš 4.900,00 4.900,00

SKUPAJ: 4.900,00 0,00 4.900,00

Preglednico izpolnil/a: Marko Ljubič
Odgovorna oseba: mag. Stanko Okoliš

Žig in podpis odgovorne osebe:



Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 6: Načrt investicij za obdobje 2017-2020 (po denarnem toku)

Zap.št. Vrsta opreme 2017 2018 2019 2020

1. Računalniška oprema: 6.083,20 3.690,00 3.350,00 3.203,00
1.1. Računalniki, tablice in rač.programi 6.083,20 3.190,00 1.200,00 3.203,00
1.2. Skenerji (A3 in A4)
1.3. Internet
1.4. Server (obnova, nadgradnja) 2.150,00 0,00
1.5. Digitalni fotoaparati 500,00
2. Druga oprema (pohištvo ipd.): 890,00 4.459,80 7.117,80 0,00

2.1. Regali / oporniki knjig 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Pisarniško pohištvo 890,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Restavratorska delavnica (oprema) 0,00 0,00 600,00 0,00
2.4. Oprema stalne razstave 0,00 4.459,80 0,00 0,00
2.5. TV plazma, LCD TV, kamere, ozvoč.,inverter 0,00 0,00 6.517,80 0,00
3. Vlaganja v prostor: 0,00 2.513,20 2.513,20 2.275,00
3.1. Izdelava elektr., telef. in svetlobne napeljave
3.2. Dostopnost muzeja gibalno oviranim 2.513,20 2.513,20
3.3. Pisarne, hodniki 2.275,00
3.4. Elektro dela - depo, restavratorska delavnica
3.5. Fototeka
4. Drugo: 9.394,00 5.612,00 0,00 7.503,00

4.1. Zaščita muzealij 9.394,00 5.612,00 0,00 7.503,00
4.2. Fotokopirni stroj

SKUPAJ: 16.367,20 16.275,00 12.981,00 12.981,00

Struktura ocenjenih sredstev po virih financiranja v letu 2017:
Vir sredstev Znesek Delež v %

MIZŠ* 16.095,00 98,34%
Drugi proračunski viri 0,00

Drugi viri (lastni) 272,20 1,66%

Tržni viri 0,00

Kontrolna v. 16.367,20 pravilno

Preglednico izpolnil/a: Marko Ljubič Odgovorna oseba:  mag. Stanko Okoliš
Žig in podpis odgovorne osebe:

 Opombe in obrazložitve (izpolni JAVNI ZAVOD):
* Preglednica 6 prikazuje načrtovano porabo investicijskih sredstev po različnih vrstah investicij za leto 2016 in okvirni načrt za naslednja proračunska leta vse do leta 2020.

Ocenjena vrednost  v EUR



Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 7: Načrt sredstev za postavitev nove stalne razstave v  obdobju 2017-2018 (po denarnem toku)

Zap.št. podkonto Vrsta stroška 2017 2018

1. 4323 Računalniška oprema: 0,00 6.710,00
1.1. Računalniki, tablice in rač.programi 0,00 6.710,00
2. 4323 Razstavna oprema (pohištvo ipd.): 0,00 114.759,95

2.1. Oprema stalne razstave 0,00 114.759,95
3. 4323 Vlaganja v prostor: 0,00 85.190,95
3.1. Zidarska dela 0,00 20.310,62
3.2. Tlak 0,00 17.786,50
3.3. Kovinski konstrukciji 0,00 7.742,00
3.4. Mavčno-kartonska dela 0,00 7.082,28
3.5. Slikopleskarska dela 0,00 6.776,11
3.6. Izdelava električne in svetlobne napeljav 0,00 25.493,44
4. 413302 Arhitektna dela: 19.012,70 12.792,70

4.1. Arhitektna dela 19.012,70 12.792,70
5. 413302 Oblikovalska dela: 41.437,30 9.862,70

5.1. Oblikovalska dela za vsebino stalne r. 41.437,30 9.862,70
6. 413302 Tisk pvc folije: 0,00 11.083,70

6.1. Tisk pvc folije za tla hodnika in eksponat 0,00 11.083,70
SKUPAJ: 60.450,00 240.400,00

Struktura ocenjenih sredstev po virih financiranja v letu 2017

Vir sredstev Znesek Delež v %
MIZŠ* 60.000,00 99,26%
Drugi proračunski viri 0,00
Drugi viri (lastni) 450,00 0,74%
Tržni viri 0,00
Kontrolna v. 60.450,00 pravilno

Preglednico izpolnil/a: Marko Ljubič Odgovorna oseba:  mag. Stanko Okoliš

Žig in podpis odgovorne osebe:

 Opombe in obrazložitve (izpolni JAVNI ZAVOD):
Postavitev nove stalne razstave je kot posebni razvojni program planirana v okviru načrta razvojnih programov.
Program je vključen v NRP v okviru nosilnega podprograma 180201 Varstvo kulturne dediščine, arhivska in knjižnična dejavnost
 s šifro 3330-17-0011 in nazivom »Postavitev nove stalne razstave SŠM«. Izdelan je za naslednje dveletno obdobje.

Ocenjena vrednost  v EUR
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