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A. PROGRAMSKO POROČILO 

Uvod 

Leto 2013 je bilo za Slovenski šolski muzej zelo pestro in razgibano. Navkljub zapletom je 
deloval v skladu s sprejetim letnim delovnim načrtom in finančnim načrtom ter po letni 
pogodbi, ki je bila 21. oktobra 2013 podpisana z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in 
šport. V finančno zaostrenih razmerah je bilo tudi poslovanje muzeja pozitivno. Na stabilnost 
poslovanja je v primerjavi s predhodnim letom zelo pozitivno vplivalo povečanje lastnih 
sredstev, ki jih je muzej pridobil od vstopnin, prodaje tiskov in replik muzejskih predmetov, 
prodajnih eksponatov v muzejski trgovini ter opravljenih storitev (učnih ur). Prvič v zadnjih 
letih je za pripravo razstave o pisalih Pišem torej sem! prejel tudi sponzorska sredstva. 

Ker se je pristojnost za spremljanje izvajanja nalog muzejske javne službe za državni javni 
zavod Slovenski šolski muzej s sklepom ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport z 
dne 2. april 2012 prenesla na Direktorat za kulturno dediščino in so se tudi potrebna 
proračunska sredstva za izvajanje nalog javne službe v skladu s predpisi prenesla na 
proračunsko postavko za financiranje javnih zavodov na področju kulture, je muzej svoj letni 
delovni načrt in finančni načrt za leto 2013 pripravil po predpisih in postopkih, ki jih je za 
javne zavode s področja kulture vodil Direktorat za kulturno dediščino Ministrstva za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport. V predelan letni delovni in finančni načrt pa ni bilo 
mogoče umestiti projektov, ki jih je vodstvo muzeja, kakor vrsto prejšnjih let, dogovorilo na 
Uradu za razvoj izobraževanja istega ministrstva. Za muzej rezervirana sredstva so do 
oktobra ostala nedosegljiva, kar je v muzeju oviralo delo pri izvedbi projektov. Tudi status 
muzeja je bil  s ponovno vzpostavitvijo Ministrstva za kulturo nekaj časa nejasen. Po prenosu 
proračunske postavke Slovenski šolski muzej na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport v poletnih mesecih, je Direktorat za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo 5. 
septembra 2013 muzej obvestil  o prenehanju skrbništva Ministrstva za kulturo v zadevi 
programa dela javnega zavoda Slovenski šolski muzej.  

Po ZUJF so bila muzeju v prvi polovici leta, tako kot v drugih državnih muzejih, zmanjšana 
sredstva za plače zaposlenih, pa četudi je PP za Slovenski šolski muzej s prehodom na 
Direktorat za kulturno dediščino ostala nespremenjena. Manjkajoči delež za plače zaposlenih 
je moral zato muzej v prvem delu leta zalagati iz lastnih virov. Prvi del leta je bil v znamenju 
priprav na organizacijo 15. mednarodnega simpozija šolskih muzejev in šolsko zgodovinskih 
zbirk v Ljubljani. Sredi avgusta je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport seznanilo 
muzej s predlogom ustanovitve Muzeja šolstva in športa Republike Slovenije, ki je bil poslan 
v medresorsko usklajevanje na Vlado RS. O predlogu ministrstva je na izredni seji razpravljal 
svet muzeja. Na podlagi njegovega stališča je muzej o predlogu seznanil strokovno in drugo 
zainteresirano javnost. 25. septembra 2013 je bila slovesna prireditev ob 115-letnici 
ustanovitve muzeja, na kateri so zaposleni javnosti predstavili zgodovinsko pot muzeja in 
njegov pomen za slovensko šolstvo in šolsko zgodovinopisje ter opisali raznovrstnost sedanje 
muzejske dejavnosti.  

Število zaposlenih je v muzeju ostalo nespremenjeno. Brez zunanjih sodelavcev celotnga 
letnega programa, zlasti pri izvajanju pedagoške dejavnosti, ne bi bilo mogoče izpeljati. 
Muzej ima sistemiziranih 13 delovnih mest, dejansko zasedenih pa je devet. Pri izpolnjevanju 
začrtanih nalog  je v muzeju prevladoval skupinski duh in občutek za odgovornost. 
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Redna dejavnost – javna služba 

Priprava in izvajanje letnega delovnega načrta po predpisih, ki so veljali za zavode s področja 
kulture (direktorat za kulturno dediščino), je potekala vzporedno z uvedbo enotne 
terminologije muzejskih predmetov in s prerazporeditvijo pristojnosti kustosov nad 
posameznimi zbirkami muzejskih predmetov. Licenco za uporabo muzejskega programa Galis 
sta oktobra 2013 dobila tudi kustos arhivske zbirke, dr. Branko Šuštar in kustodinja 
Dokumentacijskega centra za zgodovino šolstva in pedagogike, mag. Marjetka Balkovec 
Debevec, ki sta tako lahko začela z evidentiranjem in dokumentiranjem muzejskih predmetov 
iz njune pristojnosti v sistemu Galis v polnem obsegu. Z ozirom na strokovno usmerjenost in 
dosedanje raziskovalno delovanje je vsak kustos poleg drugih dosedanjih muzejskih nalog 
prevzel tudi skrb za temeljne zbirke muzejskih predmetov.  
Kustos Anton Arko je poleg pomoči v knjižnici zadolžen za zbirke učil za prirodopis, naravo in 
botaniko; za zbirko učil za risanje / likovni pouk, za zbirko učil za petje, za zbirko letnih 
poročil in za zbirko drugo / hranilnike.  
Kustodinja mag. Marjetka Balkovec vodi Dokumentacijski center za zgodovino šolstva in 
pedagogike ter skrbi za pretežno etnološke zbirke: za zirko šolska obleka in dodatki, za 
zbirko zastav, nagrad, priznanj, spominkov, za zbirko tiskovin / šolska dokumentacija, za 
zbirko igrače kot didaktični pripomoček in za zbirko izdelki učiteljev in učencev.  
Bibliotekarka Polona Koželj ima ob vodenju specialne knjižnice skrb za zbirko učbenikov, 
delovnih zvezkov, domačega branja, slovarjev in priročnikov, za zbirko šolska glasila in za 
zbirko učni načrti. 
Kustos Marko Ljubič je poleg finančne in kadrovske službe ter IKT zadolžen za zbirko učil za 
zemljepis / zgodovino, za zbirko učil za kemijo, za zbirko učil za telovadbo, za zbirko šolskih 
potrebščin in za zbirko šolske opreme. 
Kustodinja Mateja Ribarič je ob skrbi za razvoj muzejske pedagogike zadolžena za zbirko učil 
za zemljepis in zgodovino ter v fototeki za zbirko razglednic, za zbirko fotografij in za 
avdiovizuelno zbirko. 
Kustos dr. Branko Šuštar je ob skrbi za arhivsko zbirko zadolžen za zbirko učil za 
matematiko, za zbirko šolskih potrebščin / šolskih zvezkov in za šolsko dokumentacijo. 
Konservatorsko-restavratorski tehnik Franci Kadivec se ob nadzoru depojev posveča delu v 
konservatorskemu in restavratorskemu delu v muzejski delavnici na nekdanji litostrojski šoli, 
danes Srednji šoli tehniških strok Šiška, in pomaga pri izposoji, predvsem večjih muzejskih 
predmetov – šolske opreme. 
Prvi popis predmetov, ki so bili prinešeni v muzej, je na sprejemnici čez celo leto opravljala 
Natalija Žižič, za koordinacijo in vodenje evidence izposoje muzejskih predmetov pa je v 
tajništvu muzeja skrbela Ksenija Guzej. Preureditev obravnave muzejskih predmetov in 
prerazporeditev prisojnosti in odgovornosti nad njimi ob vzpostavljenih pogojih izhaja tudi iz 
prepričanja, da so prav muzejski predmeti in urejenost muzejskih zbirk temelj še bolj 
strokovnega in uspešnejšega dela v muzeju. 
	  

Evidentiranje muzejskih predmetov 

Z novim načinom evidentiranja muzejskih predmetov se je pokazala večja skrb za načrtno 
oblikovanje muzejskih zbirk. Vsak kustos se je na svojem področju usmeril na muzejske 
predmete, ki jih bolje pozna in lažje obvladuje. K temu so v zadnjem obdobju pripomogle 
tudi občasne tematske razstave, ki so izhajale prav iz obravnave izbranih muzejskih 
predmetov (šolska obleka, šolski zvezki, pisala, …). Prerazdelitev pristojnosti za posamezne 
zbirke je prispevala tudi k večji preglednosti nad muzejskimi predmeti in odgovornosti 
kustosov nad njimi. Stopnja zavzetosti za urejenost muzejskih zbirk in predmetov se je ob 
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skrbi za razvoj pedagoške knjižnice, dokumentacijskega centra in arhivske zbirke opazno 
povečala. Z vzpostavitvijo poenotenega načina evidentiranja muzejskih predmetov in 
dopolnjevanja muzejskih zbirk v skladu z zbiralno politiko muzeja je vsak kustos že v letnem 
delovnem načrtu na podlagi dela v preteklem letu predvidel število predmetov, ki jih bo čez 
leto evidentiral za muzejske zbirke, ki jih najbolj pozna. Poleg tega pa je moral tudi paziti, da 
je načrtovano število evidentiranih predmetov v muzeju ali na terenu tudi izpolnil (v sistemu 
Galis, v priročnih evidencah: word, excel). 

 

Tabela: število evidentiranih predmetov 2013 

kustos/ kustodinja načrt 
evidentiranih 
predmetov 

realizacija index 

Anton Arko, kustos 40 47 1,18 

Mag. M. Balkovec Debevec, muzejska svetnica 20 27 1,35 

Marko Ljubič, kustos 20 22 1,10 

Mateja Ribarič, muzejska svetovalka 20 36 1,80 

Dr. Branko Šuštar, muzejski svetnik 25 25 1,00 

Skupaj 125 157 1,26 

 

Kustos Anton Arko je med letom v sklopu svojega dela evidentiral 47 predmetov. Izbral jih je 
iz knjižnega gradiva, ki so ga muzejski obiskovalci podarili knjižnici muzeja iz svojih zasebnih 
zbirk in so o njem imeli tudi največ podatkov. Tako sta zakonca Bogomir in Anici Troha 
muzeju podarila knjige, ki sta jih v šoli sama uporabljala, Breda Kroflič pa je knjižnici 
Slovenskega šolskega muzeja darovala knjižno zapuščino svoje matere. Med darovanimi 
knjigami prevladujejo učbeniki iz 20. stoletja za osnovne šole. 

Kustosinja mag. Marjetka Balkovec Debevec je pridobila in evidentirala / popisala (v 
programu Word) 27 predmetov oz. sklopov dokumentacijskega gradiva (tekstil, ročna dela, 
spominska darila učiteljem, izdelki učencev, šolske priprave, industrijsko šolstvo, šolska 
dokumentacija, gradivo o maturi in kulturnem delovanju na gimnazijah, idr.) Predmete in 
gradivo šolske dediščine so darovali: OŠ Danile Kumar Ljubljana (izdelki učencev) in 
zasebniki g. Novak, ga. Petek, ga. Sulič, ga. Kunstelj in ga. Kuclar. Predmete je prevzela, 
popisala  in evidentirala kustodinja M. Balkovec Debevec, v sistem Galis pa jih je, zaradi 
omejenega števila licenc za uporabo sistema, na sprejemnici vnesla N. Žižič. Poleg tega je 
kustosinja organizirala prevzem podarjenega knjižnega gradiva iz OŠ Danile Kumar za 
specialno knjižnico Slovenskega šolskega muzeja. 

Kustos Marko Ljubič, ki preučuje zgodovino pisal in šolskih tabel, je iskal stike s šolami in 
posamezniki, ki imajo ohranjena starejša pisala, stare šolske table in tablice. Na POŠ 
Notranje Gorice, OŠ Poljane (Ljubljana), Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana, Srednji 
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gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana in pri zasebnikih: g. Andreju Kandaretu, 
g. Marijanu Palu, g. Stanislavu Kocijanu in pri go. Marjeti Vodovnik Avsenak iz Ljubljane je 
evidentiral in prevzel več raznolikih šolskih predmetov, od katerih jih je 22, predvsem šolsko 
opremo iz POŠ Notranje Gorice in iz OŠ Poljane, vnesel v evidenco v računalniški sistem 
Galis. Poleg tega je z direktorjem muzeja na terenu evidentiral zapuščeno staro šolo v 
Zagozdacu na meji med Kočevsko in Belo krajino. Popisal in fotografiral je opremo šole, 
predvsem značilno veliko stensko šolsko tablo, ki so jo domačini skrbno obnovili in želijo 
zanjo skrbeti še naprej. 

Kustosinja Mateja Ribarič je evidentirala predmete s področja fotografije in razglednic s 
šolsko tematiko na šolah in pri zasebnikih. Prav tako je evidentirala predmete, ki jih načrtuje 
postaviti na razstavo Učilnica v naravi: šolski vrt včeraj, danes, jutri po šolah, pri  zasebnikih 
in ustanovah. To so bile v prvi vrsti fotografije, ustni viri, učne slike, modeli za cepitev 
dreves. Evidentirala je 8 fotografij s tematiko o šolskem vrtu (Marija Bavdaž - Idrija, Ana 
Kobal - OŠ Draga Bajca Vipava in Medobčinski muzej Kamnik), 3 razglednice in 24 fotografij 
s splošno šolsko tematiko (Marko Korenčan, Stanislav Kocjan - OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Vič). 
Za načrtovano razstavo o šolskem vrtu je evidentirala tudi intervju z Marijo Bavdaž v Idriji. V 
fototečne zbirke je prevzela prevzela 223 novih predmetov, med katerimi je največ fotografij 
iz OŠ Danile Kumar (47)  in od zasebnikov (95 : Eva Žigon, Ivan Sajovic, Marko Šuklje, Miloš 
Mikolič), zraven njih pa so še razglednice (33), diplome in priznanja (23), risbe (9),  skenov 
fotografij (12),  CD (1),  DVD (2) in LP plošča (1). 

Kustos dr. Branko Šuštar je v Pokrajinskem arhivu v Mariboru evidentiral šolske zvezke, 
učiteljska društva, šolske kuhinje in igrače. S predstavniki društev medicinskih sester v 
Novem mestu in v Celje je aprila in maja 2013 evidentiral predmete in drugo gradivo, ki se 
nanašajo na zdravstveno šolstvo. Na POŠ Muljava je evidentiral predmete na novo odprtega 
»šolskega muzeja« (šolska oprema, učila, šolski zvezki, učbeniki), na Krki pa staro šolsko 
stavbo. Pri družini Kranjec, družini Tomažič Cvetko in družini Petek je evidentiral zasebno 
gradivo o šolstvu. Pri Kongregaciji šolskih sester sv. Frančiška Kristusa Kralja v Mariboru, ki 
so imele pred drugo svetovno vojno tudi žensko učiteljišče, danes III. gimnazija, je pregledal 
gradivo, povezano z zgodovino šolstva, ga odbral in uredil prevoz ter prevzem šolskih knjig in 
učbenikov v Slovenski šolski muzej. 

 

Dokumentiranje muzejskih predmetov 

Z uvedbo enotne terminologije muzejskih predmetov, prerazporeditvijo pristojnosti nad 
muzejskimi zbirkami in dokončno vpeljavo sistema Galis za obdelavo in evidenco muzejskih 
predmetov se je tako kot pri evidentiranju postavil enoten način tudi dokumentiranja 
muzejskih predmetov. Referenca pri izkazu inventariziranih (dokumentiranih) predmetov je 
postal sistem Galis, ki se je v muzejih dokončno uveljavil v zadnjih nekaj letih. Ker je 
potrebno inventarizirane predmete v nov sistem vnašati in obdelovati tudi iz starih 
inventarnih knjig in drugih evidenc muzejskih predmetov, je dokumentiranje muzejskih 
predmetov razdeljeno na tekoče dokumentiranje (TD) in dokumentiranje za nazaj (DN).  
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Tabela: število dokumentiranih predmetov 2013 

Kustos / kustodinja načrt dokumentiranih 
predmetov 

realizacija index 

Anton Arko, kustos 90 (35 td+55 dn) 95 1,06 

Mag. M. Balkovec Debevec, muzejska svetnica 25 (10 td+15 dn) 25 1,00 

Marko Ljubič, kustos 35 (15 td+20 dn) 35 1,00 

Mateja Ribarič, muzejska svetovalka 250 (100 td+150 dn) 250 1,00 

Dr. Branko Šuštar, muzejski svetnik 25 (10 td + 15 dn) 25 1,00 

	  

Kustos Anton Arko je v inventarno knjigo v muzejskem sistemu Galis inventariziral 95 
muzejskih predmetov. Dokumentiral je učbenike, peresa, črnilnike in pripomočke za glasbeni 
pouk. Od 95 vpisanih muzejskih predmetov jih je 43 vpisal za tekoče leto, 52 pa »za nazaj«. 
Vsak predmet je tudi fotografiral.  
 
Kustosinja mag. Marjetka Balkovec Debevec je licenco za Galis pridobila oktobra 2013. Zbirke 
šolskih predmetov, ki so v njeni prostojnosti, so pretežno etnološke. V delo z novim 
programom se je vključevala postopoma. Ob koncu leta je inventarizirala in v muzejskem 
sistemu Galis po predvidenem načrtu dokumentirala 25 muzejskih predmetov, ki spadajo 
predvsem v tekstilno zbirko, kot npr. razni predmeti iz tekstila, izdelki učencev in učiteljev ter 
didaktične igrače. Podobno je licenco za uporabo sistema Galis pridobil kustos dr. Branko 
Šuštar, ki je do konca leta v njem inventariziral načrtovanih 25 šolskih zvezkov. 

Kustos Marko Ljubič je ob opravljanju finančne in kadrovske službe inventariziral in ob tem 
tudi fotografiral 15 predmetov: pisala, črnilniki, šolski stoli in klopi, ki jih je evidentiral v letu 
2013, iz evidence iz prejšnjih let pa je inventariziral še 20 predmetov. 
Kustosinja Mateja Ribarič je inventarizirala in v muzejski sistem Galis trudoma vpisala 
načrtovano število fotografij in starih razglednic s šolsko tematiko. Pod njenim vodstvom je 
je študentka Neža Hrovat od 4. do 30. decembra 2013 v Galis vpisala še 240 digitaliziranih 
fotografij šolskih stavb (inv. št. 2361 – inv. št. 2572/1) in tako nadaljevala vpis omenjenih 
fotografij iz priročne inventarne knjige v muzejski program Galis, ki se je začel leta 2011. 

 
 
Digitaliziranje muzejskih predmetov in gradiva o zgodovini šolstva 
 
Zunanjasodelavka Maja Hakl je ob koncu leta digitalizirala 215 fotografij šolskih stavb. 
Izdelano je bilo 215 skenov v višji in prav toliko v nižji resoluciji. Načrt dela za leto 2013 (dva 
tisoč skenov) ni bil dosežen, ker zaradi varčevanja in pomanjkanja denarja čez večji del leta 
za delo študentov in drugih muzejskih sodelavcev ni bilo razpoložljivih sredstev. Načrt 
skeniranja fotografij ni bil realen. Izhajal je iz primerjave opravljenega dela v letu 2012, ki za 
digitalizacijo muzejskih predmetov in gradiv finančno ni bilo tako zaostreno kot leto 2013. 
Kustosinja Mateja Ribarič, ki vodi fototečne zbirke muzejskih predmetov, je notranjim 
uporabnikom (za objave v muzejskih tiskih, razstave itd) izdelala okrog 50 skenov, zunanjim 



9	  

	  

uporabnikom pa še enkrat toliko. V pedagoški knjižnici je kustos Anton Arko med letom 
skeniral 13 čitank začetnic: Začetnica, DZS, Ljubljana, 1945. (22), Vinko Modrinjavesčan: 
Slovenska začetnica, Ljubljana, 1945. (61), Vera Albrehtova: Mi gradimo, Ljubljana, 1950. 
(40), Svobodna pota. Čitanka za 3. in 4. leto ljudskih šol v Slovenskem Primorju, Trst, 1945. 
(41), Rudi Završnik, Josip Ribičič: Prva čitanka, Ljubljana, 1946. (54), Bogomil Gerlanc, Josip 
Ribičič: Prvo berilo, Ljubljana, 1963. (83), Naša beseda. Začetnica za slovenske šole v 
Primorju, Trst, 1945. (35), Kristina Hafner, Franc Ločniškar: Tretje slovensko berilo, 
Ljubljana, 1942. (89), Josip Ribičič: Druga čitanka, Ljubljana, 1947. (55), Bela Horvat, Leona 
Gerenčer: Első olvasókönyv, Ljubljana, 1960. (91), Bela Horvat, Gizela Horvat, Gizela Kasaš: 
Drugo berilo. Második olvasókönyv, Ljubljana, 1964. (82), Türkiye Cumhuriyeti, Maarif 
Vekâleti: Alfabe, Istanbul, 1954. (turška čitanka) (32). Vsega skupaj 685 posnetkov. V 
arhivski zbirki je kustos, dr. Branko Šuštar, za skeniranje pripravil 1,4 tm šolskih matičnih 
listov, ki ga je v sodelovanju z Inštitutom za novejšo zgodovino izvedel spletni portal Sistory. 
Digitalizirano gradivo je na spletu tudi dosegljivo. V Dokumentacijskem centru je študent 
Tomaž Gorenc, pod vodstvom kustodinje mag. Marjetke Balkovec Debevec, ob koncu leta 
digitaliziral dragocene podatke o zgodovini šol na Slovenskem iz 69 map šol (imena šol na 
črko Š in T), kar predstavlja natančno 2600 skeniranih datotek. Projekt digitalizacije celotne 
zbirke map šol se s tem postopoma zaključuje. 
 
 
Odkup muzejskih predmetov 
 
Velika večina muzejskih predmetov, ki so jih kustosi prevzeli, so bili darovani. Poleg mnogih 
zasebnikov so jih muzeju v večjem številu, kakor so bili primeri tudi v prejšnjih letih, podarile 
tudi šole. Največje število novih predmetov je podarila osnovna šola Danille Kumer iz 
Ljubljane. Muzej je v izjemnih primerih, ko gre za ponudbo dragocenih in za dopolnjevanje 
muzejskih zbirk posebej utemeljenih razlogov, v preteklih letih nekatere ponujene predmete 
v precej omejenem obseju tudi odkupil. Konec leta 2013 je za etnološko zbirko predmetov 
odkupil že več let evidentirano staro pohištvo in opremo podeželskega učitelja, več 
raznovrstnih šolskih torb, dve peresnici in posmrtno masko Ivana Cankarja ter dnevnik 
učiteljice Vide J. Schott iz šolskega leta 1938/39. 
 
 
Izposoja muzejskih predmetov 
 
Pri izposoji muzejskih predmetov so sodelovali kustosi, ki pokrivajo izbrane predmete, 
samostojni konservatorsko – restavratorski tehnik Franci Kadivec, ki jih je pripravil za 
transport in Ksenija Guzej, ki je v tajništvu izdajala reverze in po veljavnem ceniku izdajala 
račune za izposojevalnino. V letu 2013 so si muzejske predmete iz zbirk Slovenskega 
šolskega muzeja izposodili: Akademija GRFT (Juš A. Zidar), OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka 
(Andrej Novljan), Narodni muzej (Gojka Pajagič Bregar), Notranjski muzej Postojna (Magda 
Peršič), Muzej za arhitekturo in oblikovanje (Špela Šubic), Misijonsko središče Slovenije 
(Tomaž Gorenc), OŠ XIV. Divizije Senovo (Robi Požun), Gimnazija Šentvid (Vida Šifrer), OŠ 
XIV. Divizije Senovo (Uroš Brezavšček) in Kulturni dom Krško (Alenka Černelič Krošelj). 
 
 
Restavriranje in konzerviranje muzejskih predmetov 
 
Samostojni konservatorsko restavratorski tehnik Franci Kadivec je opravil dela in naloge na  
muzejskih predmetih v dislocirani muzejski delavnici na Srednji šoli tehniških strok Šiška, 
Litostrojska c. 51. Konservatorsko-restavratorski posegi so bili najprej izvedeni za potrebe 
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muzeja pri postavitvi razstav, za izvajanje pedagoške dejavnosti (oprema učilnice in šolski 
pripomočki) kakor tudi za izposojo predmetov, za muzejski depo ter za muzejske zbirke. Delo 
je bilo namenjeno tudi preventivni zaščiti in čiščenju pridobljenih predmetov v dislociranem 
muzejskem depoju v Zavodu RS za blagovne rezerve v Zalogu. Poleg čiščenja muzejskih 
predmetov (121) konserviranja (147) in restavriranja (21) muzejskih predmetov je kot 
samostojni restavratorsko-konservatorski tehnik izdelal tudi posebne replike muzejskih 
predmetov (41) za izvajanje programov pedagoških dejavnosti pri novih učnih urah in 
delavnicah (voščene tablice, stolčke, mizice, klečalnik na koruzi) in za izposojo (zemljevid). 
Izdelal je posebne podstavke za med-muzejsko razstavo inkunabul, pri kateri je v Narodnem 
muzeju sodeloval tudi Slovenski šolski muzej. Na gostujoči stalni razstavi na gradu Turjak je 
potrebno čiščenje ter konservatorsko delo, za gostujoče razstave pomagal pri pripravi 
gradiva, transportu in postavitvi. Na stalni razstavi je postavil nove vitrine z osvetlitvijo	  
(učiteljske uniforme iz obdobja pred prvo svetovno vojno), restavriral je nožnice za sabljo s 
paradnimi meči, izdelal je vitrino in podstavek za nagačenega medveda (OŠ Ig), ki je leta 
2013 po njegovim prizadevanju našel svoje mesto v muzeju. Opravil je preventivno ter 
kurativno delo pred insekti, plesnijo ter ostalimi škodljivci (usnjeni predmeti, tekstil). 
Sodeloval je s sorodnimi muzeji, kot so Slovenski etnografski muzej, Prirodoslovni muzej, 
Tehnični muzej. Sodeloval je pri popisu in inventarizaciji stalne razstave. S kustosi je delal na 
terenu (zbiranje predmetov, prevoz,…). Za v naprej je pripravil prevzem predmetov iz 
nekdanje šole v Karlovici pri Velikih Laščah. Sodeloval je pri začetku priprav na 70-letnico 
Srednje šole tehniških strok Šiška in tehniškega izobraževanja v Sloveniji. Spremljal in 
uravnaval je vlago, temperaturo v depojih in v razstavnih prostorih, pomagal je pri izposoji 
predmetov, vzdrževanju muzeja, požarni varnosti, varstvu pri delu in prevozih predmetov. 
Sodeloval je tudi pri prenovi električne napeljave in razsvetljave. Pomagal je na muzejskem 
sejmu konec decembra pri prenosu gradiva, pripravi in postavitvi razstavnega prostora. S 
prispevkom o pripravi muzejskih predmetov za razstavo je aktivno sodeloval na simpoziju o 
pisalih »Pišem torej sem«, udeležil se je tudi strokovnega posvetovanja Društva 
restavratorjev Slovenije in imel vrsto konsultacij z drugimi restavratorsko konservatorskimi 
delavnicami ter depoji muzejev. 
 
TABELA: konservatorsko restavratorski posegi 2013  
Vrsta posega 
 

Muzejski predmeti Načrt Real. Ind. 

Konserviranje: 
čiščenje, impregnacija, 
politura 

črnilniki iz rogov, kovinski jedilni pribor, 
makete, slike, učni pripomočki, etuiji, 
nagačeni medved, sablje, računala,.. 

73 147 2,01 

Restavriranje: 
utrjevanje, dodelava, 
kitanje, barvanje, 
lepljenje 

šolske mize, leseni šolski stoli, stoječe 
računalo, maketa učila, nožnice sabelj, 
usnjena šolska torba, kip J.B. Tita, noge 
miz 

11 21 1,91 

Izdelava replik: 
kopija predmeta 

črnilniki, voščene tablice, mize, stolčki, 
zemljevid, klečalnik 

30 41 1,37 
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Proučevanje in interpretacija premične kulturne dediščine ter sodelovanje z 
znanstveno izobraževalnimi ustanovami 
 
Preučevanje in interpretacija premične dediščine šolstva temeljita na poglobljenem vedenju o 
muzejskih predmetih in o zbirkah muzejskih predmetov ter na strokovnem muzeološkem 
znanju in na poznavanju šolske preteklosti. Na omenjenih izhodiščih je slonelo celokupno 
muzejsko delo Slovenskega šolskega muzeja v najrazličnejših pogledih.  
Kustos Anton Arko, prof. zgodovine in ruskega jezika, je bil soavtor razstave Slikanica – 
moja prva knjiga in kataloga z istim imenom. Sodeloval je pri pripravi in izvedbi pedagoških 
programov ob razstavi in pri pripravi muzejskega koledarja za leto 2014. Pomagal je pri 
strokovnem delu v knjižnici in po potrebi pri izvajanju pedagoških učnih ur Nedeljska in 
Vodnikova šola. Kot član glasbene skupine Muzealije, se je leta 2013 udeležil vseh njenih 
nastopov na muzejskih prireditvah. Prav tako je, kot drugi zaposleni, sodeloval in pomagal 
pri drugih muzejskih projektih. Njegov prispevek s simpozija Zvezek kot zgodovinski vir, ki je 
bil v Slovenskem šolskem muzeju jeseni 2012, je pod naslovom Šolski zvezki v slovenskem 
pedagoškem časopisju v prvem desetletju po drugi svetovni vojni objavil v Šolski kroniki – 
reviji za zgodovino šolstva in vzgoje 22/XLVI, 2013, št. 1-2, str. 238 – 243. Za simpoziju o 
pisalih, ki je potekal 13. in 14. novembra 2013 v Slovenskem šolskem muzeju ob razstavi 
Pišem torej sem, je preučeval čitanke za začetne razrede osnovne šole do konca druge 
svetovne vojne. Na podlagi ugotovitev o obravnavi pisal je pripravil prispevek in ga na 
simpoziju tudi predstavil. V sklopu načrtovanih preučevanj je pri projektu Ideologizacija v 
učbenikih v 20. stoletju zbral precej primerov ideoloških vplivov v čitankah in berilih 
neposredno po koncu druge svetovne vojne pri predmetih slovenski jezik, zgodovina in 
zemljepis. Našel je besedila, ob katerih se učenci učijo pravilnega branja in razumevanja, ter	  
za besedila, kjer spoznavajo ljudske šege in navade in ki so ideološko obarvana. Pri tem 
izstopa poveličevanje predsednika Josipa Broza Tita, socialistične ureditve in partizanskega 
boja proti okupatorju in proti nasprotnikom komunističnega režima. Pri projektu Najdbe v 
starih knjigah je našel šest zanimivih predmetov, ki jih bo uporabil za načrtovano razstavo. V 
knjižnih darovih ali ob evidentiranju starejših knjig je pogosto naletel na predmet, ki ne sodi 
v knjigo, čeprav je bil tja spravljen. Zaradi raznolikosti in zanimivosti ugotavlja, da bi jih bilo 
potrebno razstaviti.  Pri pregledu starih knjig je v letu 2013 v znanstveni reviji Čas, letnik 
XIX, 1924/25 našel obrtniški račun mariborskega čevljarja iz leta 1896; v Zgodovini 
vsezvezne komunistične partije boljševikov je našel vstopnico za dve osebi za ogled 
sovjetskega filma Maksim Gorki, v Ruskem domu v Beogradu leta 1946; v učbeniku 
Zgodovina 1 iz leta 1969 (avtor Leopold Petaver) je našel Navodilo o uporabi diafragme - 
zdravniški recept; v vezanem letniku revije Ciciban (1948 – 1949) je našel risbo nemškega 
vojaka, med čiščenjem še nerazporejenega gradiva pa tudi odposlano dopisnico iz leta 1951 
in na roko spisan listek šolskega upravitelja o premestitvi brez datuma. Kustos Anton Arko je 
v jeseni 2013 sodeloval pri postavitvi razstave Skrito znanje : razstava slovenskih inkunabul, 
ki jo je pripravilo sedem ljubljanskih specialnih knjižnic. Za specialno knjižnico Slovenskega 
šolskega muzeja je za razstavo izbral in pripravil štiri primerne knjige, jih opremil s 
komentarji ter napisal prispevek za razstavni katalog. V katalogu Skrito znanje : knjižne 
dragocenosti iz zbirk ljubljanskih specialnih knjižnic, ki sta ga uredili Maja Vavtar in Marjeta 
Oven, izdala pa ga je Zveza bibliotekarskih društev Slovenije v Ljubljani 2013, je na kratko 
predstavil knjižnico Slovenskega šolskega muzeja (str. 15) ter razstavljeno inkunabulo 
Perottus, Nicolaus: Rudimenta grammatices (str. 76, 77) in druge stare knjige: Cicero, 
Marcus Tullius: De officiis lib. III. (str. 72, 73), Becker, Rudolf Zacharias: Noth- und 
Hülfsbüchelein für Bauersleute: oder lehrreiche Freuden- und Trauer-geschichte des Dorfs 
Midelheim (str. 74, 75) in Melanchtonus, Philippus: Libellus grecae grammaticae (str. 78, 
79). 
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Muzejska svetnica, mag. Marjetka Balkovec Debevec, diplomirana etnologinja in prof. 
zgodovine, je v sklopu projekta Oblačilna kultura v šolstvu leta 2010 pripravila razstavo 
Kaj naj oblečem za v šolo? - razstavo o oblačilnem videzu učencev in učiteljev skozi čas. 
Razstava od 17. maja 2012 gostuje v Medobčinskem muzeju Kamnik. Zaradi zanimanja se je 
gostovanje razstave maja 2013 podaljšano še za eno leto. Kustosinja je med letom 
koordinirala sodelovanje z Medobčinskim muzejem Kamnik. 29. Junija 2013 je imela 
strokovno vodstvo po razstavi za udeležence 15. mednarodnega simpozija šolskih muzejev in 
šolsko-zgodovinskih zbirk. Čez leto 2013 je zbirala podatke in predmete povezane s tematiko 
oblačilne kulture. Pripravila je besedilo, slikovno gradivo in dve recenzijski mnenji za 
publikacijo o oblačilni kulturi v šolstvu skozi čas. Z udeleženci simpozija šolskih muzejev je 
izmenjala podatke, fotografije idr. o oblačilni kulturi v šolstvu. Na pobudo revije Didakta je 
pripravila členek »Učitelj, prihajaj kolikor mogoče čedno oblečen v šolo!« : o obleki učiteljev 
in učiteljic skozi čas, Didakta 22, št. 162, april 2013, str. 26 - 29. Informacije o oblačilni 
kulturi v šolstvu je 19. septembra 2013 dala za časopis Žurnal, 26. septembra 2013 pa za TV 
oddajo Infodrom. Sodelovala je pri aktualni problematiki o uvedbi šolskih uniform, ki je 
nastala ob poslanskem vprašanju na to temo: izjava za Planet TV. Na razstavi v Kamniku je 
2. septembra 2013 dala izjavo za dnevno-informativno oddajo Danes na Planet TV o 
zgodovini oblačenja in uniformah v šolstvu. V sklopu razstave o oblačilni kulturi v šolstvu je 
3. decembra 2013 pripravila novo delavnico Vezenje voščilnic po starih motivih. Pri pripravi 
delavnice je sodelovala M. Hakl, čigar izvedbe je tudi vodila. Pri projektu Šolska kuhinja in 
prehrana je kustosinja je zbirala in poučevala literaturo in različne vire o šolski kuhinji in 
šolskem prehranjevanju skozi čas. Med drugim je pregledala osnovno literaturo, zbornike šol 
idr. Napisala je povzetek članka na to temo za Zborovanje zgodovinarjev v letu 2014 in nav 
kontakte za možno pridobitev gradiva in predmetov za pripravo razstave (predvidoma 2015).  
Pri projektu Zgodovinska in etnološka podoba šolskega vsakdana skozi čas je 
kustosinja zbirala in proučevala različne vire in predmete z zgodovinsko in etnološko podobo 
šolskega vsakdana v preteklosti. V sklopu tega proučevanja je koordinirala in aktivno 
sodelovala pri organizaciji in izvedbi prireditve ob predstavitvi knjige o žirovskem šolstvu 
Odsev generacije, ki jo je Slovenski šolski muzej v svojih prostorih 21. marca 2013 pripravil 
skupaj z žirovsko generacijo 61. Ob predstavitvi je bila v prireditvenem prostoru v muzejski 
čitalnici postavljena tudi priložnostna razstava izdelkov učencev iz generacije, ki je sodelovala 
pri nastanku knjige. Mag. Marjetka Balkovec Debevec je o tem dogodku objavila članek 
Šolski spomini Žirovcev napolnili Slovenski šolski muzej, v: Žirovske stopinje: glasilo občine 
Žiri l. 3, št. 2 (2013), str. 18. Organizirala je snemanje spominov na šolstvo g. Marka Račiča, 
najstarejšega še živečega olimpionika in pri snemanju, ki ga je marca 2013 tehnično izvedel 
Marko Ljubič, tudi aktivno sodelovala. Pri tem proučevanju je potekalo tudi delo pri 
načrtovani prenovi stalne razstave. Kustosinja je aprila 2013 pripravila osnovna izhodišča in 
cilje prenove in sodelovala na strokovnih sestankih za prenovo stalne razstave. Navzoča je 
bila pri obisku arhitektke in pri pripravi načrtov prostorske umestitve razstave. S sodelavci iz 
muzeja se je 17. aprila 2013 udeležila ogleda razstave Vitez, dama in zmaj v Narodnem 
muzeju. V zvezi s proučevanjem podobe šolskega vsakdana se je 21. marca 2013 v Črnomlju 
udeležila tudi znanstvenega posveta Med cesarstvom in kraljestvom, 1. junija 2013 
strokovnega posveta Šolstvo v zamejstvu v Benečiji in 23. in 24. aprila 2013 v Ljubljani 
konference Slepi in slabovidni v družbi. O šolstvu skozi čas je imela pred začetkom počitnic 
intervju, ki je bil objavljen v članku Hura, počitnice! Šolanje še nikoli ni bilo poceni, v: Živa, 
priloga Dolenjskega lista, št. 6, leto 12, junij 2013, str. 6–7. Za Radio SLO 1 je 27. Oktobra 
2013 novinarju Bojanu Leskovcu dala izjavo o dnevnikih v šolstvu. V projektu Učiteljstvo in 
njihova društva kot spodbujevalci pedagoškega razvoja je kustosinja proučila 
pedagoško delovanje učiteljstva, posebej s primeri v izbranih izdajah pedagoških člankov v 
letnih poročilih šol. Pripravila je referat s slikovno računalniško projekcijo. Z njim je 28. junija 
2013 nastopila na 15. mednarodnem simpoziju šolskih muzejev in šolsko-zgodovinskih zbirk. 
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Povzetek referata Learning about the connections teachers had with their school 
environment from annual school reports / Povezovanje učiteljstva s šolskim okoljem preko 
letnih poročil šol je bil objavljen v zborniku povzetkov 15th International Symposium on 
School Life and School History Museums Creating links in education. Teacher’s and their 
associations as promoters of pedagogic development (historical and museum aspects). 
Ljubljana 2013, str. 29–30. Pri pripravi simpozija je bila mag. Marjetka Balkovec Debevec 
članica programskega in organizacijskega odbora in moderatorka na eni od sekcij simpozija. 
Poročilo o simpoziju je pod naslovom Dediščina šolstva na 15. mednarodnem simpoziju 
šolskih muzejev, Ljubljana 26. – 29. junij 2013, objavila v: Glasnik SED, 53/2013, št. 3,4, str. 
83–84. Kustosinja je proučevala tudi delovanje učiteljstva v Krškem in aktivno sodelovala z 
Mestnim muzejem Krško pri pripravi občasne razstave, pri kateri je bil Slovenski šolski muzej 
soorganizator, in kolokvija o učitelju in ravnatelju meščanske šole v Krškem, Ivanu 
Lapajnetu. Odprtje razstave in kolokvij sta bila na isti dan 4. oktobra 2013 v Krškem. Mag. 
Marjetka Balkovec Debevec je imela na kolokviju prispevek Poslanstvo učiteljskega poklica na 
prelomu iz 19. v 20. stoletje in vloga Ivana Lapajneta. Povzetek referata je objavljen v 
zvezku povzetkov. V sklopu projekta »Spomin na učitelja – vzgojitelja« Iz listov 
šolskih zvezkov na pedagoškem tečaju v Beli krajini med drugo svetovno vojno je 
kustosinja pripravlja članek  za revijo Šolska kronika, ki razširjen referat z mednarodnega 
simpozija o šolskih zvezkih v Slovenskem šolskem muzeju leta 2012. Članek pod zgornjim 
naslovom je bil objavljen, v: Šolska kronika 22/2013, št. 1–2, str. 224–237. Podobno je bilo 
tudi poročilo o razstavi in o mednarodnem simpoziju o šolskih zvezkih v Slovenskem šolskem 
muzeju objavljeno v: Glasnik SED, 53/2013, št. 1,2, str. 185–160. V programu sodelovanja 
z znanstveno izobraževalnimi ustanovami je kustosinja mag. Marjetka Balkovec 
Debevec nadaljevala delo v Komisiji za delovanje zgodovinskih krožkov pri Zvezi prijateljev 
mladine Slovenije. Sodelovala je pri ocenjevanju raziskovalnih nalog in na zaključni 
predstavitvi in ocenjevanju zagovorov nalog na 44. državnem srečanju mladih zgodovinarjev 
31. maja 2013 v OŠ Draga Bajca v Vipava. Kot članica IO Slovenskega etnološkega društva 
je aktivno sodelovala pri delovanju društva. Udeležila se je slovesnosti ob postavitvi 
spominske plošče Stanku Vrazu. Njegov oče Jožef Vraz je bil šolski nadzornik in pobudnik za 
ustanovitev šole v Svetinjah (1819). 21. septembra 2013 je obiskala etnološko zbirko v stari 
šoli na Stari Gori (zgrajena 1901), ki ima spominsko ploščo tamkajšnji učiteljici in pesnici 
Kristini Šuler (1866–1959). Na posvetu o interpretaciji kulturne dediščine v Slovenskem 
etnografskem muzeju 18. in 19. oktobra 2013 je bila moderatorka tematskega sklopa. 5. 
oktobra 2013 se je udeležila  strokovne ekskurzije v Baško grapo. Aktivno je sodelovala pri 
pripravi in izvedbi prireditve ob podelitvi Murkovih nagrad 2013 in strokovni ekskurziji v 
Škocjan pri Grosupljem in na Turjak 11. novembra 2013. V Belokranjskem muzeju Metlika se 
je 20. marca 2013 udeležila slovesnega odprtja prenovljenih podstrešnih prostorov in 
razstave, 4. julija 2013 pa v Črnomlju nove muzejske zbirke. Ob Dnevih evropske kulturne 
dediščine je bila 28. septembra 2013 na odprtju stalne razstave Sodstvo v Kozjem, kjer je 
tudi stara šolska učilnica, v kateri je zbiratelj Marjan Marinšek postavil zajetno število 
dragocenih šolskih predmetov. Med zborovanjem Slovenskega muzejskega društva, ki je bilo 
11.–12. oktobra  2013 v Kranju je bila na občnem zboru društva izvoljena v Komisijo za 
podeljevanje Valvasorjevih nagrad. Na znanstvenem posvetu ob 90-letnici Slovenskega 
etnografskega muzeja, 16. in 17. oktobra 2013, ki so ga pripravili pod naslovom Praznovanja 
med tradicijo in sodobnostjo, je imela prispevek Šolski prazniki in praznovanja, čigar 
povzetek je bil objavljen v zborniku povzetkov na str. 11. V programu izobraževanja Tretja 
življenjska univerza je v SEM imela predavanje o šolskih praznikih 22. maja in 25. oktobra 
2013. V Kroniki –  časopisu za slovensko krajevno zgodovino 61, št. 1 (2013), str. 161–162 
je objavila poročilo o knjigi: Valentin Pivk, Gimnazija Kranj, 1810-2010, dvesto let od začetka 
gimnazijskega izobraževanja v Kranju. Kranj : Gimnazija, 2010, 200 strani. Na Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport je bila imenovana v delovno skupino za obravnavo 
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problematike o uvedbi šolskih uniform v šole in se od oktobra 2013 udeležila njihovih sej. Na 
simpoziju o pisalih Pišem, torej sem! je imela 14. novembra 2013 prispevek »Leva roka je 
grda roka!« O sprejemanju levičnosti v šoli skozi čas. V Slovenskem šolskem muzeju je 7. 
februarja 2013 povezovala program predstavitve Šolske kronike in muzejskih tiskov v letu 
2012. Sodelovala je pri pripravi scenarija ob 115-letnici ustanovitve muzeja. Ob muzejskem 
jubileju je imela intervju Od tablice k tablici in od učitelja k učiteljici. Sto petnajst let 
Slovenskega šolskega muzeja, objavljen v Delu, 25. septembra 2013, na str. 19. Ob 115-
letnici ustanovitve muzeja je v Glasniku SED, 53/2013, št. 3-4, str. 81–82 objavila tudi 
članek: Slovenski šolski muzej – že 115 let zrcalo slovenskemu šolstvu.  
 
Bibliotekarka Polona Koželj, prof. likovne vzgoje, se je poleg vodenja muzejske knjižnice 
redno vključevala tudi v druge muzejske dejavnosti: po potrebi je izvajala tudi učno uro 
ročnih del ter po razstavah z lutko sovico Zofi vodila najmlajše. V prvi polovici leta 2013 je 
preučevala zlasti gradivo v zvezi s pripravo razstave o slikanicah. Zbirala in preučevala je vire 
dostopne v muzejski knjižnici ter v  drugih sorodnih ustanovah. Rezultati preučevanja so 
strjeni v razstavi, ki je bila odprta 27. maja in nosi naslov Slikanica – moja prva knjiga: 
razstava o slovenski slikanici ter v katalogu z istoimenskim naslovom, ki je bil izdan ob 
odprtju. Pri delu je sodelovala s soavtorjem razstave Antonom Arkom. Sodelovala je v 
uredništvu muzejske revije Šolska kronika. V redni številki Šolske kronike – reviji za 
zgodovino šolstva in vzgoje 22/XLVI, 2013, št. 3 je objavila poročilo o razstavi Slikanica, 
moja prva knjiga – Razstava o slovenski slikanici (str. 682 – 685) in recenzijo Zbornika prvih 
maturantov učiteljišča v Celju 1948 – 1952 (str. 707 – 709), za objavo  v isti reviji je 
pripravila tudi prispevek z naslovom »Šolski muzej je otvorjen«, ki predstavlja slavnostni 
govor Luke Jelenca, predsednika Zaveze slovenskih učiteljskih društev, ob odprtju Šolskega 
muzeja slovenskega in istrsko-hrvatskega učiteljstva 2. avgusta 1898 v Ljubljani (str. 705 – 
706). V poletnih mesecih julij in avgust je bila v raziskovalni skupini, ki je sodelovala pri 
projektu raziskave šolskih zgradb na področju Slovenije in je v sklopu ESS potekalo pod 
vodstvom Geodetskega inštituta Slovenije v njihovem projektu Infrastrukturni in tehnološki 
potencial za vključevanje oseb s posebnimi potrebami v sistem vzgoje in izobraževanja. 
Nadaljevala je s proučevanjem razvoja uporabe likovnih tehnik na slovenskih šolah skozi čas. 
Svoje raziskovanje je predstavila na simpoziju Pišem, torej sem: šolska pisala in 
opismenjevanje skozi čas, ki je potekal v čitalnici Slovenskega šolskega muzeja 13. in 14. 
novembra.  Poleg dogodkov, ki so povezani z delom in izobraževanjem za bibliotekarje se je 
Polona Koželj udeleževala tudi dogodkov, ki so povezani z drugim muzejskim delom in sicer: 
13. maja je bila na delavnici o avtorskih pravicah, ki jo je vodila dr. Maja Bogataj Jančič v 
atriju ZRC SAZU, 3. julija je bila prisotna na informativnem dnevu novega študijskega 
programa Muzejske pedagogike, 9. januarja je obiskala 10. Bienale slovenske ilustracije, 22. 
oktobra se je udeležila prireditve ob Dnevu izvirne slovenske slikanice, 4. decembra pa se je 
na Filozofski fakulteti udeležila delavnice Vključitev slovenskih znanstvenih revij v 
mednarodne baze citiranja – Scopus. Od 26. do 29. junija je sodelovala pri izvedbi 
mednarodnega simpozija. 25. septembra 2013 je koordinirala pripravo prireditve ob 115-
letnici Slovenskega šolskega muzeja. Na sejah sveta muzeja (26. 2., 21. 11.) je pisala 
zapisnik. Aktivno je sodelovala tudi pri pripravi muzejskega koledarja za leto 2014. Delovala 
je tudi v muzejski glasbeni skupini Muzealije, ki je v letu 2013 popestrila odprtje razstave 
Šola – ključ za razvoj na gostovanju na Fakulteti za družbene vede, na odprtju razstave 
Slikanica – moja prva knjiga, na uvodni slovesnosti 15. mednarodnega simpozija šolskih 
muzejev, na prireditvi ob 115-letnici ustanovitve Slovenskega šolskega muzeja in na odprtju 
muzejske trgovine v Medobčinskem muzeju Kamnik. Kot strokovna delavka muzeja je 
sodelovala v radijskih in televizijskih oddajah: RTV SLO Radio Slovenija 1, Kulturomat, 
Slikanica, 19. 10. 2013, novinarka Magda Tušar. http://ava.rtvslo.si/; Radio Ognjišče, 
Sobotna iskrica, Pedagoška dejavnost v času jesenskih počitnic v muzeju, 26. 10. 2013, 
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novinar Jure Sešek; RTV SLO, Radio Slovenija 1, Kulturni fokus, Skrito znanje, 19. 11. 2013, 
novinarka Magda Tušar, gostje v oddaji: Anja Dular, Maja Vavtar, Alenka Jamnik,  Igor 
Zemljič, Dušan Koman in Polona Koželj; RTV SLO, TV Slovenija 1, Infodrom, Strip – delavnica 
v Slovenskem šolskem muzeju, 29. 10. 2013, novinarka Mateja Leban. V časopisu Šolski 
razgledi, letnik LXIV, 8. november 2013, številka 17, je na str. 12 predstavila razstavo 
Slikanica – moja prva knjiga v članku pod naslovom: Nihče ne ostaja ravnodušen : sprehod 
med 12 panoji nas popelje v druge svet.  
 
Kustos Marko Ljubič, prof. zgodovine in dipl. pedagog, ki v muzeju opravlja tudi finančno 
– računovodsko in kadrovsko službo in skrbi za IKT in nove računalniške programe, se je  v 
letu 2013, ko je bila ves čas v razstavni sobi muzeja na ogled razstava o pisalih »Pišem, torej 
sem!, posvetil predvsem pripravi in izvajanju pedagoških in andragoških programov na 
razstavno temo. Pod njegovim strokovnim vodstvom in v sodelovanju z drugimi strokovnjaki 
je za otroke pripravil nove delavnice za odrasle pa je organiziral dvodnevni simpozij. V 
delovnem programu muzeja se je večkrat izvajala delavnica kaligrafije in rimska ter sumerska 
delavnica pisanja. Pri preučevanju muzejskih predmetov se je kustos osredotočil na šolska 
pisala, table in tablice. Na simpoziju o pisalih je 14. novembra 2014 predstavil razvoj 
nastajanja in	  uporabe šolskih tabel pri pouku na Slovenskem. Prispevke s simpozija je uredil 
za naslednjo tematsko številko Šolske kronike. Pri proučevanju šolskih pisal in tabel se je 
seznanil tudi z redkimi strokovnjaki s tega področja, ki so mu odpirali svoje poglede na 
obravnavano tematiko. V Hrvaškem šolskem muzeju je našel primernega sogovornika v osebi 
zdaj že pokojne muzejske svetovalke Vesne Rapo, ki je prav tako sodelovala na 
novembrskem simpoziju o pisalih v Slovenskem šolskem muzeju. Pisala med 2. svetovno 
vojno in po njej je na zanimiv način predstavil Valt Jurečič. Sredi leta 2013 je kustos 
vzpostavil stik tudi z g. Vidom Gregoračem, univ. dipl. ing. geol. in prof. Nizkih zgradb in 
Praktičnega pouka na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana. Z njim sta 
rešila precej gradiva in predmetov dediščine tehniškega izobraževanja. Obenem je g. 
Gregorač kustosu predstavil svojo poklicno pot in delo. Kustos Marko Ljubič se je 15. oktobra 
2013 v Slovenskem gledališkem muzeju udeležil tudi izobraževalnega tečaja o novostih v 
muzejskem sistemu Galis, 31. januarja 2013 pa na ZRC SAZU predavanja mag. Ive Gobič 
Vitolović o zaščiti arhivskih knjig. Obiskovalcem šolskega muzeja je nudil pomoč, informacije 
in jim svetoval: g. Francu Hitiju o šolskih zemljevidih med leti 1820 - 1850, g. Stanislavu 
Sivcu o šolskih tablicah, gdč. Šega Damjani o šolskih torbah in učiteljici ge. Simoni Merljak o 
jeziku učne ure lepega vedenja in uporabe elektrike pri osvetljevanju učilnic v začetku 20. 
stoletja. Med Poletno muzejsko nočjo 15. junija 2013  je dal za  televizijo POP TV izjavo, ki je 
bila na sporedu še isti dan med  osrednjo informativno oddajo. Za POP TV je pripravil tudi 
več šolskih tablic, ki jih je televizija 2. julija 2013 posnela v prostorih razstave Pišem, torej 
sem!. 
 
Kustosinja Mateja Ribarič, prof. zgodovine in sociologije, je v sklopu projekta 
Fotografija in razglednica kot zgodovinski vir je preučevala zgodovino fotografije in 
razglednic (tehnike izdelave fotografij, različni fotografi in ateljeji), da bi lažje in bolj 
strokovno urejala in dokumentirala zbirki fotografij in razglednic. Dr. Božič ji je posredoval 
koristne podatke o fotografu stereoskopskih slik Largetporerju, ki jih hranimo v muzeju. 
Zbrala je članke o zgodovini stereoskopskih fotografij in o tehnikah njihove izdelave. 4. 
decembra 2013 je sodelovala na predstavitvenemu dnevu Sekcije za avdiovizualno pri 
Skupnosti muzejev Slovenije. Pripravila je kratko predstavitev zbirke v Slovenskem  šolskem 
muzeju v zloženki Muzeji in avdiovizualno, izd. Sekcija za avdiovizualno pri SMS, december 
2013, str. 10, imela pa je tudi predavanje o Zbirki avdiovizualnega gradiva v Slovenskem 
šolskem muzeju in pripravila predvajanje filma Boštjana Hladnika, Matura 1956 in Od mature 
do mature 1998. Kustosinja je v sklopu projekta Delovanje učiteljstva in učiteljskih 
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društev preučevala temo Društveno povezovanje učiteljic kot del ženskega gibanja na 
Slovenskem. Izsledke je 28. junija 2013 predstavila v predavanju na 15. mednarodnem 
simpoziju šolskih muzejev v Ljubljani. Sinopsis predavanja je bil objavljen v zborniku 
simpozija. Za leto 2014 načrtuje sodelovanje z Merjo Paksumiemi  iz Finske, ki je imela 
podobno temo na simpoziju in bosta v članku prikazale podobnosti in razlike v izobraževanju 
učiteljic na Finskem in v Sloveniji. Priprave na načrtovano razstavo Učilnica v naravi: 
šolski vrt nekoč, danes, jutri so potekale čez vse leto. Preučevala je vsebino razstave in 
evidentirala predmete zanjo. Zgodovino šolskih vrtov je proučevala ob uporabi arhivskega in 
fotografskega gradiva, pedagoškega  časopisja in literature. Obdelala je revijo Moj mali svet, 
pregledala je več spletnih strani šol po Sloveniji, ki imajo šolski vrt, iskala je informacije o 
projektu Šolski eko-vrt in drugih projektih s tega področja preko spleta. V stikih s 
strokovnjaki in avtorji člankov na razstavno temo (dr. Leopoldino Plut Pregelj iz ZDA, Marijo 
Bavdaž, Tatjano Hojan) je dobila prve strokovne članke za načrtovani katalog in tematsko 
številko Šolske kronike, ki bosta izšli ob razstavi. Prizadevala si je, da bi za sodelovanje pri 
navedeni razstavi pridobila še druge raziskovalce, strokovnjake, in informatorje. Z 
nekaterimi, tako z gospo Marijo Bavdaž iz Idrije, je opravila intervjuje. Navezala je stike z 
Inštitutom za trajnostni razvoj v Ljubljani in se udeležila konference za medije o programu 
Šolski eko-vrtovi. V Komisiji za delovanje zgodovinskih krožkov pri Zvezi prijateljev 
mladine Slovenije je delovala kot članica komisije in ocenjevalka raziskovalnih nalog. 
Raziskovalna tema za leto 2012/13 je bila Povedane, napisane in prebrane zgodbe. 
Kustosinja se je udeležila več sestankov komisije, skupaj s sodelavci iz muzeja je pregledala 
in ocenila 10 raziskovalnih nalog ter sodelovala na zaključnem srečanju mladih zgodovinarjev 
z zagovorom nalog na OŠ Draga Bajca v Vipavi 31. maja 2013. V Pedagoški sekciji pri 
Skupnosti muzejev Slovenije je zastopala Slovenski šolski muzej, se v njegovem imenu 
udeleževala sestankov, izobraževanja ter sodelovala pri organizaciji in izvedbi različnih 
projektov, ki so organizirani v okviru Pedagoške sekcije. Tako je 12. marca 2013 na 
Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu organizirala in oblikovala program Slovenskega 
šolskega muzeja na stojnici: pedagoški delavnici, pisanje po voščeni tablici in klesanje v 
kamen ter muzejski učni uri Fizike in Nedeljska šola. Pripravila je besedilo za katalog in 
organizirala kulturno pot za strokovne delavce in otroke, objavljeno v Kulturni bazar 2013 - 
katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje 2013/14, marec 2013, str. 358 – 360. 12. 
oktobra 2013 je v projektu Pedagoške sekcije Z igro do dediščine organizirala Rimsko in 
Sumersko delavnico in pedagoško učno uro Ročna dela. V brošuri Z igro do dediščine, ki je 
ob izvedbi projekta v oktobru  2013 izšla, je program Slovenskega šolskega muzeja tudi 
predstavila (str. 15). Na sejmu Narava zdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je 
muzej pod njenim vodstvom sodeloval z Rimsko delavnico. Za mesec kulture ŠOUL je imel 
muzej prost vstop za študente, omenjen pa je bil v študentski zloženki. Pod okriljem 
pedagoške sekcije se je udeležila njihovih strokovnih sestankov. V Pokrajinskem muzeju v 
Celju, si je 14. februarja 2013 s poudarkom na pedagoških programih ogledala razstavo o 
Celjskih grofih in razstavo Od gotike do historicizma, ki je prilagojena za slepe in slabovidne. 
V Slovenskem etnografskem muzeju se je po sestanku 23. septembra 2013 udeležila več-
čutnega vodenje po razstavi, ki je bilo pod strokovnim vodstvom Katrin Modic prav tako 
prilagojeno za slepe in slabovidne osebe. V sklopu Pedagoške sekcije se je udeležila tudi 
izobraževalnega seminarja, ki ga je o delu z najstniki imel Janez Juhant v Mestnem muzeju 
Ljubljana, in 29. oktobra 2013 predavanje istega avtorja v Zavodu za slepo in slabovidno 
mladino Ljubljana o Axmanovi tehniki modeliranja. Pod okriljem Skupnosti muzejev Slovenije 
je kustosinja Mateja Ribarič nadaljevala svoje sodelovanje tudi v sekciji za dokumentacijo in 
v prej omenjeni sekciji za audiovizualno, pod okriljem Službe za premično kulturno dediščino 
pa v delovni skupini za pripravo enotne terminologije. Ob članstvu v Slovenskem muzejskem 
društvu je pri pripravi razstave Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem sodelovala z Muzejem 
za arhitekturo in oblikovanje s snemanjem zvoka na muzejski učni uri za razstavni zvočni 
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posnetek, pri pripravi razstave o učitelju Ivanu Lapajnetu z Mestnim muzejem Krško z 
izposojo stereoskopskih slik in pri pripravi razstave Obrazi Afrike z Notranjskim muzejem 
Postojna z gostovanjem razstave Šola – ključ za razvoj : šolarji Angole, Malavija in Gane in 
predavanjem na afriške teme. Kustosinja je bila urednica brošure Pedagoške dejavnosti v 
Slovenskem šolskem muzeju v šolskem letu 2013/14. Sodelovala je na vseh prireditvah 
muzeja. Na predstavitvi Šolske kronike in muzejskih tiskov 7. februarja 2013 je predstavila 
Pedagoške dejavnosti v Slovenskem šolskem muzeju v predhodnem šolskem letu in razstavni 
katalog Šola iz zemlje : učenje visokih Andov. V reviji Didakta (februar 2013) je na str. 57 – 
58 predstavila razstavo Šola iz zemlje, na Radiu Val 202 pa je v jutranjem programu 16. in 
18. februarja predstavljala šolske počitnice. 
 
Muzejski svetnik, dr. Branko Šuštar, prof. zgodovine in dipl. umetnostni zgodovinar je v 
sklopu projekta Učiteljska društva in šolski muzeji v mednarodni perspektivi v 
sodelovanju Slovenskega šolskega muzeja, Zveze zgodovinskih društev in ICOM Slovenija ter 
pod okriljem mednarodnega odbora pripravil, koordiniral in vodil 15. simpozij šolskih 
muzejev, ki je pod naslovom »Creating links in Education« potekal v Ljubljani od 26. do 29. 
junija 2013. Na simpoziju je sodelovalo 115 udeležencev in predavateljev iz vseh celin in 
kontinentov. Poleg udeležencev iz vrste evropskih držav so na simpoziju sodelovali tudi 
udeleženci iz Avstralije, Turčije, Brazilije, Nigerije in Japonske. Na plenarnih zasedanjih in v 
paralelnih sekcijah so predstavili večino od 68 prijavljenih prispevkov, ki jih je pripravilo 78 
avtorjev iz 29 držav in so bili predstavljeni v knjigi povzetkov. Tema simpozija je obsegala 
tako učiteljska društva kot tudi dejavnost šolskih muzejev. Muzejski svetnik, dr. Branko 
Šuštar, je imel v publikaciji simpozija (ŠUŠTAR, Branko (ur.), HAKL, Maja (ur.). Creating links 
in education : teacherʼs and their associations as promoters of pedagogic development 
(historical and museum aspects) = učiteljstvo in njihova društva kot spodbujevalci 
pedagoškega razvoja (zgodovinski in muzejski pogledi) : book of abstracts. Ljubljana: 
Slovenski šolski muzej: ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije: ICOM - Slovenia, 2013) 
na str. 5-7 objavljen uvodni nagovor How do school / education museums and our 
Symposium forge links amnong us? : welcome to the 15th Symposium, na str. 76-77 pa 
strokovni prispevek Professional teachers associations in multinational countries – Slovenian 
experiences during national and international orientation prior to and after WW1 / Poklicno 
povezovanje  učiteljstva v večnacionalnih državah – slovenske izkušnje med nacionalno in 
internacionalno usmeritvijo pred in po 1. svetovni vojni. V sklopu projekta Pogledi na 
šolske zvezke kot zgodovinski vir je med 15. mednarodnim simpozijem šolskih muzejev 
v prostorih Srednje zdravstvene šole predstavil tudi del razstave o šolskih zvezkih iz leta 2011 
s spremljevalnim gradivom v treh jezikih. Do jeseni 2013 je zbral in uredil 30 člankov z 
mednarodne konference / simpozija Pogledi na šolske zvezke kot zgodovini vir, ki je bila v 
Ljubljani 2012, za objavo v tematski številki muzejske revije Šolska kronika 22/XLVI, 2013, 
št. 1-2, ki je konec leta izšla kot dvojna številka na 400 straneh. Objavljeni so prispevki kar 
tridesetih avtorjev. Dragocene so obravnave šolskih zvezkov posebej z vidika arhivistov in 
posebej z vidika muzealcev, ki so v svojih prispevkih predstavili in analizirali gradivo iz svojih 
zbirk. Prispevki avtorjev iz drugih slovanskih držav so objavljeni v srbščini (iz Srbije in 
Bolgarije), v hrvaščini (iz Hrvaške) in v slovenščini (prevedena prispevka iz Prage in 
Bratislave). Uredniško delo je zaradi obsega, raznovrstnosti člankov in prevodov zahtevalo še 
več zavzetosti in požrtvovalnosti urednika, ki je za tematsko številko revije napisal uvodni 
pregledni članek o dosedanjih raziskavah šolskih zvezkov v mednarodnem prostoru pod 
naslovom Od Macerate do Ljubljane - tuje in domače spodbude in raziskovanja šolskih 
zvezkov kot zgodovinskega vira (str. 11-30), predstavil razstavo Razstava - Zgodbe šolskih 
zvezkov: Pogledi na razvoj šolskih zvezkov na Slovenskem od srede 19. stoletja naprej, 
Slovenski šolski muzej, Ljubljana 2011-2012 (str. 31-64) in dodal še članek o šolskih zvezkih 
zanimivih posameznikov, En  župan, en zdravnik, en škof: šolski zvezki razkrivajo osebnosti 
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in sledi časa. (str. 190-203) V sklopu projekta Gradivo o šolstvu okoli 1900 je dr. Šuštar 
preučeval šolanje izobražencev in njihov vpliv na narodnostni razvoj. Na konferenci ISCHE 
2013, ki je pod naslovom »Power and Education : historical perspectives« potekala na 
univerzi v Rigi, je 22. avgusta 2013 imel nastopno predstavitev Schooling of intellectual 
classes in the south of Habsburg Empire and Slovenian national development before WW1. 
Povzetek predstavitve je bil objavljen v: ISCHE 35, Education and power : historical 
perspectives : abstracts. Riga: University of Latvia: Baltic Association of Historians of 
Pedagogy, 2013, str. 157-158. Na 9. kongresu zdravstvene nege, ki ga je Srednja 
zdravstvena šola 10. maja 2013 pripravila na Brdu pri Kranju, je sodeloval z vabljenim 
predavanjem »Zgodovinski izviri razvoja zdravstvenega šolstva na Slovenskem ali o šolanju 
babic in medicinskih sester skozi čas 1753 - 1960«, ki je bilo objavljeno med štirimi uvodnimi 
besedili konference v: Klemenc, Darinka (ur.), Majcen Dvoršak, Suzana (ur.), Štemberger 
Kolnik, Tamara (ur.), Moč za spremembe - medicinske sestre in babice smo v prvih vrstah 
zdravstvenega sistema : zbornik prispevkov z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in 
babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih 
sester in babic, 2013, str. 10-22. Tema ni bila nova, saj je muzej o izobraževanju babic v 
letih 1992 in 1993 že pripravil razstavo in natisnil razstavni katalog. Z raziskavo še ne 
uporabljenih virov in literature je vsebino dopolnil novimi podatki, tako npr. s šolanjem 
usmiljenih bratov, ki so mdr. delovali v Ljubljani in Novem mestu.  
S predstavitvijo slovenskega raziskovanja zgodovine žensk in posebej tematike zgodovine 
poklica učiteljic in njihovega kulturnega delovanja je dr. Branko Šuštar konec avgusta 2013 
sodeloval na konferenci IFRWH (International federation for research in Women History), ki 
je pod naslovom ‘Women’s Histories: the Local and the Global’ potekala v Angliji na Sheffield 
Hallam University. Na konferenci je bilo okoli 200 udeležencev iz 33 držav in 4 celin, ki so 
svoje prispevke predstavili v posameznih panelih. Dr. Šuštar je 30. avgusta 2013 pripravil 
prispevek »Local actions for global orientation. Slovene women teachers and their activities 
in the south of the Habsburg Empire before WW1 and in its successor states in the 
1920s.«Prispevek je bil objavljen v: IFRWH/WHN conference  Women’s Histories: The Local 
and the Global, Sheffield Hallam University: International federation for research in women's 
history & women's history network, str. 90. V prispevku je izpostavil prizadevanja slovenskih 
učiteljic za kulturni razvoj Slovencev in opozoril na zadnje raziskave v Sloveniji na 
obravnavano temo. 
Dr. Branko Šuštar je imel v sklopu preučevanja in interpretacije premične kulturne dediščine 
ter sodelovanja z znanstveno izobraževalnimi ustanovami doma in v tujini tudi druga 
predavanja. Na Madžarskem inštitutu za mednarodne zadeve v Budimpešti je 22. februarja 
2013, med madžarskim predsednikovanjem Centralno evropski pobudi, na konferenci Multi-
centered Central Europe: Cultural Relations in Central Europe 2013 predstavil prispevek o 
mednarodnem sodelovanju šolskih muzejev pod naslovom Creating links in the history of 
education in Europe and the role of school / education museums.  
Na konferenci Slepi in slabovidni v družbi : med zgodovinsko perspektivo in sodobnimi 
vprašanji, na kateri so obravnavali položaj slepih in slabovidnih od začetka 19. stoletja do 
danes, je imel 23. aprila 2013 na ZRC SAZU v Ljubljani predavanje Učitelji, učiteljice in 
šolanje slepih in slabovidnih v prvi polovici 20. stoletja : vpogled v pedagoški tisk in arhivsko 
gradivo. Povzetek predavanja je bil objavljen v: Poljak Istenič, Saša (ur.). Slepi in slabovidni 
v družbi: med zgodovinsko perspektivo in sodobnimi vprašanji : konferenca o položaju slepih 
in slabovidnih od začetka 19. stoletja do danes, Ljubljana, 23. in 24. april 2013 : povzetki. 
Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje: 
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa: Zveza društev slepih in 
slabovidnih Slovenije, 2013, str. 57. V Duhovnem središču pri sv. Jožefu v Ljubljani je 21. 
maja 2013 s predavanjem Zgodbe šolske zgodovine v zgodovini šolstva sodeloval na okrogli 
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mizi revije Vzgoja, ki je potekala pod naslovom V šoli spomina – pomen in vloga zgodovine. 
Na Gimnaziji Brežice se je 14. decembra 2013 udeležil predstavitve 4. zvezka brežiških študij 
S patri smo si bili dobri: tri stoletja brežiških frančiškanov, v katerem je njegova objava 
Prispevek frančiškanov k osnovnemu šolstvu v Brežicah. (Škofljanec, Jože (ur.) S patri smo si 
bili dobri : tri stoletja brežiških frančiškanov : [zbornik znanstvenih razprav], (Zbirka Brežiške 
študije, 4). Krško: Zavod Neviodunum; Ljubljana: Brat Frančišek, 2013, str. 321-352. Na 
seminarju za mentorje zgodovinskih krožkov pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije je imel 17. 
decembra 2013 v dvorani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije na Dalmatinovi predavanje 
Se kdo še spomni na šolo in šolnike? Učiteljski nagrobni spomeniki med spominom, pozabo in 
zgodovinskim virom, ki je bilo objavljeno v: Bezlaj Krevelj, Ljudmila (ur.), Ohranjanje 
spomina : zbornik strokovnih prispevkov za mentorje zgodovinskih krožkov, Ljubljana: Zveza 
prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih krožkov, 2013, str. 45-58. 
V redni številki muzejske revije Šolska kronika 22/XLVI 2013, št. 3, str. 425 – 446, je objavil 
članek »Zgodovinski razvoj poučevanja s slikami: slovenske izkušnje«, ki predstavlja pregled 
začetkov postopnega uvajanja slik v šolski pouk od srede 19. stoletja naprej. S soavtorico 
Majo Hakl je v isti številki objavil tudi poročilo o poteku 15. simpozija šolskih muzejev in 
šolsko-zgodovinskih zbirk, Ljubljana 2013, Povezovanje v šolstvu: učiteljstvo in njihova 
društva kot spodbujevalci pedagoškega razvoja (zgodovinski in muzejski pogledi), str. 668-
681. V knjigi 'How "the teacher" is presented in literature, history, religion, and the arts : 
cross-cultural analyses of a stereotype', ki je izšla pri založbi E. Mellen v Lewistonu, N.Y.; 
Queenston, Canada, je na str. [157]-167 (Chapter 14.) objavil članek From sexton to soldier 
of the revolution : images of the teacher in historical sources in Slovenia between 1850 and 
1980. Objava je rezultat predhodnega sodelovanja z Univerzo v Glasgowu. V reviji Vzgoja 15, 
2013, št. 57 je na str. 9-11 objavil Zgodbe šolske zgodovine v zgodovini šolstva. V Muzejskih 
novicah mnz.si 9, 2013, št. 1 pa je na str. 10-11 predstavil Danski zdravstveni muzej v 
Koldingu - Dansk sygeplejehistorisk museum. Sodeloval je pri izdajateljski dejavnosti muzeja 
in njegovi mednarodni dejavnosti ter opravil potrebno uredniško delo za tematsko številko  
Šolske kronike 22/XLVI, 2013, št. 1-2, 400 str. ter v so-uredništvu z Majo Hakl publikacijo 15. 
mednarodnega simpozija šolskih muzejev: Creating links in education = Povezovanje v 
izobraževanju = Conexiones en la educación = Vernetzung im Bereich Bildung : teacherʼs 
and their associations as promoters of pedagogic development (historical and museum 
aspects) = učiteljstvo in njihova društva kot spodbujevalci pedagoškega razvoja (zgodovinski 
in muzejski pogledi): book of abstracts. Ljubljana: Slovenski šolski muzej / Slovenian School 
Museum: ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije / Historical Association of Slovenia: 
ICOM - Slovenia, 2013. 120 str., ilustr. 
Dr. Branko Šuštar je že vrsto let član Zgodovinskega društva Ljubljana, je član vodstva Zveze 
zgodovinskih društev Slovenije, Slovenskega muzejskega društva SMD, pri katerih aktivno 
sodeluje. Prav tako sodeluje pri delu ICOM Slovenija ter spremlja delo Arhivskega društva 
Slovenije. Je v stikih z mnogimi muzeji in arhivi ter se udeležuje njihovih razstav in 
predstavitev v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, v Mestnem muzeju Ljubljana, v Muzeju 
za arhitekturo in oblikovanje, Zgodovinskem arhivu Ljubljana, Arhivu Republike Slovenije in 
Inštitutu za novejšo zgodovino. V Pokrajinskem arhivu Koper je v tričlanskem svetu zavoda 
kot predstavnik Ministrstva za kulturo. Z vrsto slovenskih muzejev in arhivov je stike v letu 
2013 intenziviral zaradi priprave prispevkov o šolskih zvezkih v muzejih in arhivih, ki so bili 
objavljeni v tematski številki Šolske kronike 2013, št. 1-2. 
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Dokumentacijski center za zgodovino šolstva in pedagogike 
 
Dokumentacijski center za zgodovino šolstva in pedagogike ali skrajšano kar 
dokumentacijska zbirka, kakor je med zaposlenimi že dolgo najbolj poznana, s svojim 
gradivom v delovnem področju Slovenskega šolskega muzeja zavzema posebej pomembno 
mesto. Za poznavanje zgodovine šol v Republiki Sloveniji in slovenskih šol v zamejstvu in po 
svetu je nepogrešljiva temeljna zbirka podatkov, ki jih je muzej na različne načine pridobil od 
druge ustanovitve leta 1938 naprej. S posredovanjem gradiva, različnih informacij in 
podatkov o zgodovini šolstva je delo v Dokumentacijskem centru povezano tudi s 
spoznavanjem sodobnega šolstva in navezovanjem stikov, tako s šolami kot s posameznimi 
razsiskovalci šolske zgodovine. Ob večjem znanju šolske preteklosti tovrstno sodelovanje 
pomeni tudi širjenje poznavanja pomena kulturne dediščine šolstva, zavedanja do 
odgovornega odnosa pri ohranjanju šolskozgodovinskega gradiva, kar v več primerih pomeni 
tudi to, da uporabniki gradiva podarijo muzeju knjige, predmete, fotografije ali gradivo: 
bodisi iz zasebne zbirke ali iz zbirk, ki jih hrani posamezna šola.  
Največji delež dela s strankami pri posredovanju gradiva in informacij iz Dokumentacijskega 
centra je tudi v letu 2013 opravila mag. Marjetka Balkovec Debevec, muzejska svetnica, ki 
pokriva tudi tekstilno zbirko ter druge zbirke predmetov: šolsko dokumentacijo / tiskovine, 
igrače kot didaktični pripomoček, izdelke učiteljev in učencev, zastave, nagrade in priznanja. 
Poleg strokovnega dela v sklopu javne službe pri proučevanju in interpretaciji kulturne 
dediščine šolstva je leta 2013 opravila tudi delo urednice Šolske kronike 22/ XLVI, št. 3. Ker 
se delo v Dokumentacijskem centru za zgodovino šolstva in pedagogike pri posredovanju 
podatkov o zgodovini šol prepleta in dopolnjuje z delom v drugih oddelkih muzeja: v 
knjižnici, fototeki, arhivu in drugih zbirkah, je delo kustosinje M. B. Debevec tudi v letu 2013 
potekalo v tesnem sodelovanju z drugimi strokovnimi delavci: z bibliotekarji in s kustosi ter z 
upravo muzeja in z drugimi sodelavci.  
V letu 2013 so bili iz Dokumentacijskega centra posredovani raznovrstni podatki in gradivo 
šolam in drugim organizacijam v šolstvu ter zasebnim raziskovalcem. Način dela se je v 
zadnjem obdobju predvsem glede na izposojo gradiva iz šolskih map nekoliko spremenil. V 
skladu s finančnimi možnostmi se je bogato gradivo iz šolskih map že skoraj povsem 
digitaliziralo. Do konca leta 2013 so bile po imeniku šol digitalizirane šolske mape osnovnih 
šol do črke T. Digitalizacija gradiva omogoča lažji in hitrejši dostop do gradiva, prav tako 
izdajanje gradiva ni več toliko osredotočeno na kustosinjo Dokumentacijskega centra, saj 
podatke iz te baze podatkov lahko zelo enostavno in brez posebnega napora posredujejo tudi  
drugi zaposleni, ki imajo dostop do skupne digitalizirane baze podatkov na serverju.  
V Dokumentacijskem centru je bil leta 2013 popisan in shranjen drobni tisk šol, ki smo ga v 
muzeju prejeli v zadnjem obdobju. Pet arhivskih škatel gradiva je pod mentorstvom mag. 
Marjetke Balkovec Debevec popisala študentka Tjaša Cvetko med opravljanjem obvezne 
študentske prakse v muzeju. Popis gradiva je dostopen na muzejskem serverju: SŠM 
odprto/dokumentacijski center. 
V letu 2013 je bilo skupaj iz Dokumentacijskega centra, v povezani z aktualnimi razstavnimi / 
raziskovalnimi temami in splošnimi podatki o muzeju, muzejskih prireditvah ter v zvezi z 
uredniškim delom pri Šolski kroniki posredovanih 567 različnih podatkov. Kustosinja je še 
naprej zbirala podatke o lastnikih gradiva, prevzemala in popisovala gradivo in predmete za 
Dokumentacijski center in za muzejske zbirke. Poseben del aktivne uporabe podatkov iz 
Dokumentacijskega centra v letu 2013 je predstavljal projekt iz ESS “Infrastrukturni in 
tehnološki potencial za vključevanje oseb s posebnimi potrebami v sistemu vzgoje in 
izobraževanja«, ki ga vodi Geodetski inštitut Slovenije. Pri tem projektu se je še posebej 
pokazal pomen gradiva, ki ga hrani Dokumentacijski center o zgodovini šolstva in pedagogike 
(mape šol, register šol, letna poročila). Sodelavci projekta so v muzeju uporabili podatke za 
787 šol. Ob projektu, ki je potekal julija in avgusta 2013 in je zahteval veliko natančnega 
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raziskovalnega dela in preverjanja podatkov, je kustosinja M. Balkovec Debevec zbirala tudi 
podatke za nadaljevanje dela pri dopolnjevanju zbirke historiata šol v Dokumentacijskem 
centru. 
V letu 2013 se je nadaljevalo delo pri izdelavi hemeroteke lokalnega časopisja za Gorenjski 
glas, Dolenjski list, Primorske novice. Delo je opravljala muzejska animatorka Nuša Dolinšek. 
Samo iz Dokumentacijskega centra o zgodovini šolstva in pedagogike je bilo strankam v letu 
2013 posredovano 211 različnih podatkov in gradiv. Z upoštevanjem projekta Infrastrukturni 
potencial pri GIS je bilo teh podatkov 998. Skupaj z drugimi podatki, ki jih je o muzeju 
posredovala kustosinja v Dokumentacijskem centru, je število še precej večje. Glavni viri 
podatkov iz centra so: mape šol, register šol, letna poročila, šematizmi in učiteljski 
koledarčki, pri iskanju podatkov o učiteljih pa tudi seznam personalnih map Arhiva Republike 
Slovenije, biografije učiteljstva in drugi seznami, objavljeni v literaturi.  
 
Tabela: Posredovani podatki iz Dokumentacijskega centra 
 

Posredovani podatki 2012 2013 2013 
GIS 

 

2013 
skupaj 

Index 
 

Index  
skup. 

- osnovne šole 140  112 787  80,0 641,4 
- gimnazije 18  14   77,7  
- srednje strokovne šole in učiteljišča 12  8   66,6  
- obrtne in poklicne šole 10  7   70,0  
- druge šole in vzgojno izobraževalni zavodi 5  3   60,0  
- učitelji/profesorji, posamezni učenci 39  21   53,8  
- druga vprašanja s področja šolske preteklosti 48  42   87,5  
- glasbene šole 1  1   100,0  
- vrtci 2  3   150.0  
 
Podatki iz Dokumentacijskega centra – skupaj 

 
275  

 
211 

 
787 

       
998 

 
76,7 

 
362,9 

 
- drugi podatki o muzeju, razstavah, prireditvah  

 
233 

 
348 

   
149,3 

 

- podatki posredovani medijem 10  8   80,0  
       
Vsi posredovani podatki in obvestila kustosinje 518 567  1.354 109,4 261,3 

 
Število rednih uporabnikov podatkov in gradiv iz Dokumentacijskeg centra se po statističnih 
pokazateljih nekoliko zmanjšuje. Razloge bi lahko iskali v širših družbenih razmerah, saj je za 
raziskovalno delo na voljo manj sredstev, pa tudi način raziskovanja se spreminja, saj se 
mnogi raziskovalci poslužujejo predvsem podatkov, ki so dostopni na spletu. Šole so v 
preteklosti ob svojih jubilejih pogosto izdajale različne zbornike, kjer so bili podatki, kot jih 
hrani Dokumentacijski center Slovenskega šolskega muzeja, nujno potrebni. V zadnjem času 
se je tudi način praznovanj na šolah nekoliko spremenil. Več je predvsem raznovrstnih 
delavnic, pri katerih vse pogosteje sodeluje tudi muzej s svojimi pedagoškimi programi. V 
letu 2013 se je pri delu kustosinje Marjetke Balkovec Debevec v Dokumentacijskem centru 
povečalo zanimanje za delovanje muzeja in prireditvah ter za podatke v zvezi z uredništvom 
Šolske kronike.  
 
“Infrastrukturni in tehnološki potencial za vključevanje oseb s posebnimi 
potrebami v sistemu vzgoje in izobraževanja«  
 
Velik pomen Dokumentacijskega centra za delovanje muzeja se je pokazal ob posebnih 
nalogah in projektih, kot je bil projekt ESS “Infrastrukturni in tehnološki potencial za 
vključevanje oseb s posebnimi potrebami v sistemu vzgoje in izobraževanja«, v katerega se 
je muzej s svojo raziskovalno skupino vključil v sodelovanju z Geodetskim inštitutom 
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Slovenije. Gradivo, ki je shranjeno v Dokumentacijskem centru, je bilo temelj raziskovalnega 
dela pri projektu. Slovenski  šolski muzej je bil v projekt ESS vključen z namenom pridobitve 
strokovnih podlag za pripravo politik pri odločanju za nadaljnji razvoj infrastrukture vzgoje in 
izobraževanja – investiranje / dezinvestiranje, politiko (možnosti) zaposlovanja in 
vključevanja oseb s posebnimi potrebami na državni in lokalni ravni.  Raziskovalna skupina 
Slovenskega šolskega muzeja pod vodstvom mag. Marjetke Balkovec Debevec je v sklopu 
tega projekta pripravila popis šolskih objektov  s pomembnimi podatki, kot so ustanovitev 
šole, leto izgradnje šolske stavbe, prenove šolskih stavb, preimenovanja šol idr. Podatki so 
bili zbrani za 787 osnovnih in podružničnih šol, ki so bile po nastanku razvrščene v šest 
obdobij: pred 1900, med 1900 in 1918, 1918–1940, 1940–1960, 1960–1991, 1991–2013. 
Sledila je še analiza izbranih primerov šolskih stavb. Delo pri projektu so opravili zaposleni v 
muzeju: mag. Marjetka Balkovec Debevec, Anton Arko in Polona Koželj ter zunanji sodelavki 
Neža Hrovat in Aleksandra Šuštar. Kontakti s šolami so bili nekoliko oteženi, saj je projekt 
potekal ravno med poletnimi počitnicami, med 15. julijem in 15. avgustom 2013. GIS je vse 
stroške dela kril v obliki avtorskih izplačil neposredno izvajalcem projekta: zaposlenim in 
zunanjim izvajalcem.  Delo je zahtevalo veliko preverjanja in usklajevanja različnih podatkov, 
ki bodo osnova za nadaljnje analize. 
 

 
Arhivska zbirka 

Poleg knjižnice, razstavne zbirke (zbirke muzejskih predmetov) in dokumentacijske zbirke je 
tudi arhivska zbirka spadala med temelje, na katerih so v 19. stoletju ustanavljali prve šolske 
muzeje. Po tem zgledu je v začetku petdesetih let dvajsetega stoletja takratni ravnatelj 
France Ostanek zasnoval delovanje tudi v Slovenskem šolskem muzeju. V arhivski zbirki se je 
zbralo veliko dokumentov o zgodovini šolstva na slovenskih tleh predvsem iz zasebnih fondov 
ter veliko različnega arhivskega in drugega zgodovinskega gradiva o šolski preteklosti. Kustos 
arhivske zbirke, dr. Branko Šuštar, ki se je v letu 2013 posvetil predvsem pripravi in izvedbi 
15. mednarodnega simpozija šolskih muzejev v Ljubljani in uredništvu dvojne številke Šolske 
kronike 2013/ 1-2, opravil prevzem arhivskega gradiva učitelja Mihaela Petka iz Tržiča. 
Gradivo (v obsegu 0,4 tm) je povezano z njegovo dejavnostjo na področju izobraževanja, za 
muzej ga je izročila njegova žena, ga. Marija Petek. Prevzel je še raziskovalne naloge, ki so 
nastale v šolskem letu 2012/13 pri Komisiji za delo zgodovinskih krožkov pri Zvezi prijateljev 
mladine Slovenije na razpisano raziskovalno temo »Knjige, branje in bralna kultura« in so 
bile 31. maja 2013 predstavljene na 44. državnem srečanju mladih raziskovalcev zgodovine 
pri ZPMS v Vipavi v obsegu 0,4 tm. Pri prevzemanju in posredovanju ter predstavitvah 
arhivskega in muzejskega gradiva ter muzejskih predmetov je deloval na različnih področjih 
muzejskega dela. 

 

Muzejska specialna knjižnica 

Knjižnično dejavnost v specialni knjižnici Slovenskega šolskega muzeja je v preteklem letu 
2013 opravljala bibliotekarka Polona Koželj, ki knjižnico tudi vodi. Pri delu ji je v prvi vrsti 
pomagal kustos Anton Arko, ki pa je s 15. novembrom odšel na 9-mesečni dopust za nego in 
varstvo otroka. Poleg bibliotekarke in kustosa je bila v muzejski čitalnici večino časa prisotna 
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tudi upokojena bibliotekarka Tatjana Hojan, ki je po potrebi prostovoljno opravljala določena 
knjižničarska dela. Po vnaprejšnjem dogovoru je v knjižnico prihajala tudi upokojena višja 
knjižničarka Darja Tavčar, ki je nadaljevala s projektom vpisovanja starega knjižničnega 
fonda v spletni knjižnični sistem Cobiss. Bibliotekarka Polona Koželj je 7. februarja pridobila 
dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij in prevzela vpisovanje novo 
prispelih monografij v vzajemno bazo sistema Cobiss. V jeseni se je udeležila še dveh tečajev 
za razširitev dovoljenj za delo v sistemu Cobiss in sicer 26. septembra je se udeležila Tečaja 
za redaktorje baze podatkov CONOR, 7. oktobra pa tečaja Uporaba programske opreme 
COBISS3/Katalogizacija – ažuriranje CONOR. 30. maja sta se s kustosom Antonom Arkom 
udeležila Dneva specialnih knjižnic, ki ga je organizirala Sekcija za specialne knjižnice pri 
ZBDS-ju, z naslovom Strateški načrt knjižnice. Skupaj sta sodelovala tudi pri postavitvi 
razstave Skrito znanje : knjižne dragocenosti iz zbirk ljubljanskih specialnih knjižnic, ki jo je 
organizirala Sekcija za specialne knjižnice in je bila odprta od 6. novembra do 9. decembra v 
Narodnem muzeju Slovenije. 22. novembra je bibliotekarka z namenom pridobitve novih 
knjižnih publikacij obiskala 29. slovenski knjižni sejem. Na 3. Muzejskem knjižnem sejmu, ki 
je potekal od 9. do 11. decembra v atriju Narodnega muzeja Slovenije, pa se je predstavljala 
tudi Knjižnica Slovenskega šolskega muzeja.  

Bibliotekarka in kustos sta poleg rednega dela z uporabniki knjižnice pregledala, popisala in 
razporedila v knjižno zbirko 284 enot darovanega gradiva. Obsežnejši dar je predstavljalo 
gradivo iz knjižnice Osnovne šole Danile Kumar, ki je našo knjižnico obogatilo predvsem s 
slikanicami in drugimi mladinskimi knjižnimi izdajami. Skrbela sta tudi za nakup knjig – tako 
je knjižnica pridobila še 26 novih enot gradiva, z izmenjavo publikacij s sorodnimi ustanovami 
pa 43 enot. Pridobljeno gradivo se najprej evidentira, nato pa po predpisanih kriterijih 
umešča v muzejsko knjižnično zbirko ali določi za hrambo v muzejskem depoju. V letu 2013 
je bilo 661 enot gradiva popisanih za hrambo v depoju, predvsem nerazporejeno staro 
gradivo ter nekaj darov, ki niso bili uvrščeni v knjižnično zbirko. V letu 2013 je knjižnica 
začela z restavriranjem zbirke revij Učiteljski tovariš, ki je dokaj dotrajana, a v naši čitalnici 
redno v uporabi. Zaposleni se trudijo z ozaveščanjem uporabnikov o digitalno dostopnih 
verzijah revije. V postopek restavriranja so šli 4 letniki Učiteljskega tovariša in sicer 1861, 
1862, 1863, 1864, kakor je bilo v letnem delovnem načrtu za leto 2013 predvideno.  

Redno se beleži statistika knjižnice, vsako leto marca pa zaposlena pripravita statistično 
poročilo za Center za razvoj knjižnic v NUK. V decembru je bibliotekarka sodelovala tudi v 
mednarodni raziskavi ENUMERATE, ki je popisovala stanje digitalizacije po kulturnih 
ustanovah.  

 

STATISTIKA 2013 

 2012 2013 indx 
Pregledane monografske publikacije (z. in n. uporabniki) 15.300 14.500 94,8 
Pregledane serijske publikacije (z. in n. uporabniki) 17.400 16.700 96,0 
Popis različnih publikacij za depo v Zalogu 1.233 661 53,6 
 

Število pregledanih monografskih publikacij se je v preteklem letu v primerjavi z letom 2012 
zmanjšalo za dobrih 5%, število pregledanih serijskih publikacij pa se je zmanjšalo za 4%. 
Popisanih publikacij z depo v Zalogu je bilo polovico manj, ker je bilo tudi darov za knjižnico 
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približno polovico manj kot v letu 2012 in ker so bili ti primernejši in smo jih lahko umestili v 
muzejsko knjižnično zbirko.  

 

Uporabniki knjižničnega gradiva 2012 2013 indx 
Zunanji uporabniki 103 92 89,3 
Notranji uporabniki 9 9 100 
Vsakodnevni zunanji uporabniki 554 469 84,7 
Starejši zunanji uporabniki 498 374 75,1 
Mlajši zunanji uporabniki (študenti) 56 95 170,7 
Vsakodnevni notranji uporabniki 1.620 1.620 100 
Število informacij po telefonu 51 59 115,7 
Število informacij po e-mailu 20 27 135 
Število posnetkov fotokopiranega gradiva 839 872 104 
Število posnetkov fotografiranega/skeniranega gradiva 99 143 144,5 
  

Število uporabnikov knjižničnega gradiva in drugih storitev muzejske knjižnice je bilo v letu 
2013 malo manjše kot v letu 2012, vendar ne beležimo tolikšnega upada kot leto poprej. 
Naraslo je število obiskov mlajše populacije (študentov).  

Gradivo specialne knjižnice  
Število enot knjižničnega gradiva v specialni knjižnici (do 
31.12.2013) 

51.181 

Število enot knjižničnega gradiva pridobljenega z nakupom 26 
Število enot knjižničnega gradiva pridobljenega z izmenjavo 43 
Število enot knjižničnega gradiva pridobljenega z darovi 284 
Skupaj 353 
Število strokovnih delavcev v knjižnici 1 
Število zunanjih uporabnikov v knjižnici 469 
Dostopnost do elektronskih publikacij da 
Površina prostorov, ki so namenjeni specialni knjižnici 166,00 m² 
 

Z darovi, nakupi in izmenjavami je knjižnica v letu 2013 pridobila 353 enot gradiva. Knjižnica 
je v letnem delovnem načrtu za leto 2013 predvidela nakup 25 monografij in pridobitev 120 
številk serijskih publikacij. Načrt je izpolnila, saj je z nakupom pridobila 26 monografij in 144 
serijskih publikacij. Število nakupov in izmenjav se je v primerjavi z letom 2012 povečalo, pri 
celotnem seštevku novo pridobljenega gradiva, pa se pozna močan upad števila darov. 
Večino delovnega časa knjižnica nameni proučevanju in posredovanju podatkov, literature in 
virov zainteresiranim uporabnikom. Tudi v letu 2013 se je zlasti kustos Anton Arko posvetil 
zbiranju in urejanju posebne zbirke šolskih učbenikov.  

Z računalniško katalogizacijo je bilo v sistem Cobiss inventariziranega 2192 enot gradiva, od 
tega 768 enot novo prispelega gradiva in 1424 enot gradiva starega fonda. V letnem 
delovnem načrtu za leto 2013 predvideno število novih vpisov je knjižnica pri svojem delu 
nekajkrat presegla, saj je bilo načrtovanih 120 vpisov novega knjižnega gradiva in 230 vpisov 
starega knjižnega gradiva. V knjižnici Slovenskega šolskega muzeja je bilo v letu 2013 na 
novo kreiranih 227 imen v bazi CONOR (normativna baza osebnih in korporativnih imen v 
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sistemu COBISS.SI). Od tega jih je upokojena sodelavka Darja Tavčar kreirala 210, 
bibliotekarka Polona Koželj pa 17. 

Tabela: Vnos na novo pridobljenega knjižničnega gradiva v sistem Cobiss, primerjava 2012 
in 2013. 

Leto  2012 2013 indx 
Kreirani zapisi 29 65 244,1 
Prevzeti zapisi 233 655 281,1 
Inventarizirani zapisi 103 48 46,6 
Vse skupaj 365 768 210,4 

 

V knjižničnem sistemu Cobiss je bilo na novo katalogizirano bistveno več gradiva kot v letu 
2012, saj je bibliotekarka v letu 2013 pridobila dovoljenje za delo v sistemu Cobiss. Število 
kreiranih, prevzetih in inventariziranih zapisov  skupaj, se je v enem letu skoraj podvojilo.  

Tabela: Vnos knjižničnega gradiva iz starega fonda v spletni sistem Cobiss, primerjava 2012 
in 2013. 

Leto 2012 2013  indx 
Kreirani zapisi 428 343 80 
Prevzeti zapisi 1.429 761 53,3 
Inventarizirani zapisi 300 320 106 
Vse skupaj 2.157 1424 66 

 

Po načrtu se je nadaljeval projekt vpisovanja starega knjižničnega fonda v spletni sistem 
Cobiss, ki ga je izvajala zunanja sodelavka, upokojena višja knjižničarka, Darja Tavčar. Ker je 
delo zunanje sodelavke honorirano, finančne možnosti muzeja v letu 2013 pa v primerjavi s 
prejšnjimi leti precej manjše, je tudi vnos knjižničnih enot iz starega fonda manjši od 
lanskega. Razlika bi bila še večja, če večjega dela, 16% (inventariziranih 195 monografij, 
ažuriranih 176 enot serijskih publikacij, manjše število bibliografij) zunanja sodelavka ne bi 
opravila prostovoljno oz. brezplačno.  

Število obiskovalcev na prireditvah v čitalnici 2013 

Datum Prireditev Št. obisk. 
24. 1. 2013 Potopisno predavanje – Obrazi Bolivije 76 
7. 2. 2013 Predstavitev Šolske kronike in tiskov 22 
21. 3. 2013 Odsev generacije 1961 90 
27. 5. 2013 Slikanica – moja prva knjiga 96 
25. 9. 2013 Prireditev ob 115- letnici Slovenskega šolskega muzeja 83 
28. 10. 2013 Jesenske počitnice, delavnica »Za devetimi gorami« 4 
29. 10. 2013 Jesenske počitnice, delavnica »Strip« 4 
13. 11. 2013 Simpozij o pisalih, 1. dan 18 
14. 11. 2013 Simpozij o pisalih, 2. dan 12 
3. 12. 2013 Ta veseli dan kulture, delavnica Strip 6 
2013 Skupaj obiskovalcev 411 
2012 Skupaj obiskovalcev 462 
 index 89 
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V čitalnici knjižnice, ki je tudi osrednji prireditveni prostor, so se tekom leta vrstile tudi razne 
prireditve. Obisk prireditev v knjižnici se je leta 2013 v primerjavi s predhodnim letom 
zmanjšal. Predvsem zaradi varčevanja je bilo tudi prireditev manj. Največ obiskovalcev so v 
preteklosti privabila odprtja razstav, ta pa je bila leta 2013 ob razstavi Slikanica – moja prva 
knjiga edina.   

 

 

Razstavna dejavnost 

V razstavni sobi muzeja je bila med letom na ogled razstava Pišem torej sem!, odprta konec 
leta 2012, ob njej pa je na raztavno vsebino čez celo leto potekal raznovrsten pedagoško – 
andragoški program: delavnice, simpozij, medijski dan itd. Z nazorno predstavitvijo 
predstavitvijo zgodovinskega razvoja pisal je smiselno dopolnjevala stalno razstavo Šolstvo 
na Slovenskem skozi stoletja. Ker je bila vključena v program vodenih obiskov po muzeju, si 
je razstavo ogledala velika večina obiskovalcev muzeja v letu 2013. Podobno je čez celo leto 
v spodnjem hodniku muzeja vse leto na ogled vabila tudi manjša razstava J. J. Rousseau – 
vznemirljivi meščan Ženeve 300 (1712–1778), ki je bila ob 300-letnici rojstva vplivnega 
pedagoga posvečena 250-letnici izida njegovega najpomembnejšega pedagoškega dela 
Emilè. Do 1. maja 2013 si je bilo mogoče v muzeju ogledati tudi razstavo Šola iz zemlje : 
učenje visokih Andov, ki je bila prav tako postavljena v predhodnem letu. V letu 2013 je 
muzej pripravil osrednjo razstavo: 
 
 
Slikanica – moja prva knjiga: razstava o slovenski slikanici, ki je bila v Slovenskem 
šolskem muzeju odprta 27. maja 2013. Avtorja razstave in kataloga sta Polona Koželj in 
Anton Arko. Za oblikovanje in postavitev razstave v muzejski avli so poskrbeli Marijan 
Javoršek, Matjaž Kavar in Laura Bolčina. Pri pripravi razstave so pomagali tudi drugi 
sodelavci muzeja ter zaposleni iz sodelujočih ustanov: Narodne in univerzitetne knjižnice, 
Mestne knjižnice Ljubljana, Knjižnice Logatec, Občinske knjižnice Jesenice ter Trubarjevega 
antikvariata. Na odprtju razstave je sodeloval izjemen slovenski ilustrator mlajše generacije 
Damijan Stepančič, ki je v svojem govoru vstopil v miselni svet ustvarjalca slikanic. S svojo 
prisotnostjo in krajšim nagovorom je navzoče počastil nepozabni ustvarjalec slikanic in 
stripov Miki Muster, s prijaznim nagovorom pa je razstavo svečano odprl gospod Matija 
Vilfan, direktor Urada za razvoj izobraževanja na MIZŠ. Glasbena skupina Muzealije je ob tej 
priliki poskrbela za pravljično glasbeno spremljavo. Razstavljena vsebina je predstavljena na 
dvanajstih panojih, ki jih obkrožajo pravljični junaki iz znanih in manj znanih otroških knjižnih 
izdaj. Obiskovalec se najprej seznani z zgodovinskim razvojem slovenske slikaniške zvrsti, 
nato spozna različne vrste in oblike slikanic, ki zadovoljujejo različne potrebe uporabnikov, 
zadnji pano razstave pa osvetli še pedagoški pomen slikanic za otrokov celostni razvoj. Piko 
na i so postavili znani Slovenci, ki so bili pripravljeni podeliti svoje spomine na njihove prve in 
najljubše slikanice. Ob razstavi je izšel tudi razstavni katalog, ki vsebino razstave dodatno 
poglobi in poskrbi, da bo vsebina razstave ostala živa tudi po njenem zaprtju. Avtorja 
razstave Polona Koželj in Anton Arko sta v sklopu pedagoških programov ob razstavi 
pripravila likovne delavnice. Na temo slovenske slikanice je bil proti koncu leta pripravljen 
tudi koledar Slovenskega šolskega muzeja za leto 2014.  
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Razstavo Skrito znanje: knjižne dragocenosti iz zbirk ljubljanskih specialnih 
knjižnic, je v prostorih Narodnega muzeja Slovenije na Metelkovi v Ljubljani od 6. novembra 
do 9. decembra 2013 postavila Sekcija za specialne knjižnice Zveze bibliotekarskih društev 
Slovenije. Poleg Knjižnice Slovenskega šolskega muzeja je pri postavitvi in organizaciji 
razstave sodelovalo še šest ljubljanskih specialnih knjižnic: Knjižnica Narodnega muzeja 
Slovenije, Centralna pravosodna knjižnica pri Vrhovnem sodišču RS, Biblioteka slovenske 
akademije znanosti in umetnosti, Knjižnica Prirodoslovnega muzeja, Knjižnica Inštituta za 
zgodovino medicine in Knjižnica Inštituta za novejšo zgodovino. Zaradi specializiranih 
tematskih področij, ki jih omenjene knjižnice pokrivajo, ostajajo tako knjižnice kot njihovo 
gradivo poznani le ozkim krogom. Razstava Skrito znanje je na ogled postavila nekaj 
najdragocenejših knjig iz 15. do 18. stoletja: knjige so prave dragocenosti zaradi svoje 
starosti, izdelave ter vsebine, ki je neprecenljiv vir raziskovanja različnih področij. Knjižnica 
Slovenskega šolskega muzeja je pri razstavi sodelovala s predstavitvijo štirih knjig. Kustos 
Anton Arko je ob pomoči bibliotekarke Polone Koželj za razstavo pripravil: 1. Cicero, Marcus 
Tullius: De officiic lib. III, 1556. (O dolžnostih); 2. Becker, Rudolf Zacharias: Noth- und 
Hülfsbüchelein für Bauersleute: oder lehrreiche Freuden- und Trauer-Geschichte des Dorfs 
Midelheim, 1789. (Priročnik za kmete); 3. Perottus, Nicolaus: Rudimenta grammatices, 1468. 
(Osnovne latinske slovnice); 4. Melanchtonus, Philippus: Libellus graece grammaticae, 1548. 
(Grška slovnica) Ob razstavi je izšel tudi katalog razstavljenih knjig. Kustos Anton Arko je za 
omenjen katalog pripravil opis štirih razstavljenih knjig ter predstavitev knjižnice Slovenskega 
šolskega muzeja. Pomagal je pri fizični postavitvi razstave ter sodeloval na odprtju. 
Bibliotekarka Polona Koželj je izvedla vodstvo po razstavi na Ta veseli dan kulture (3. 12. 
2013), sodelovala je tudi v oddaji Kulturni fokus na Radiu Slovenija 1, Skrito zanje, kjer je 
bila razstava predstavljena (19. 11. 2013) ter pomagala pri zaprtju in razstave. Oba sta 
sodelovala pri pripravi razstave in kataloga.  
 
 
Stalna razstava Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja - dopolnjevanje. Ob iskanju 
primernih prostorskih in vsebinskih rešitev prenove starega dela (do leta 1848) je bilo 
dopolnjevanje stalne razstave v letu 2013 usmerjeno k povečanju dostopnosti njenih vsebin 
za obiskovalce s sodobnimi digitalnimi mediji, posredno pa tudi za nekatere obiskovalce s 
posebnimi potrebami (slabovidne in slepe). Prav za slednje je bil pod vodstvom  kustosa 
Marka Ljubiča izpeljan projekt avdio vodič v slovenskem in za tujce v angleškem jeziku. 
Vsebine stalne razstave so z izvedbo tega projekta postale dostopne preko pametnih 
mobilnih telefonov s signalom internetnega Wi-fi sistema. Avdio vodič je bil v letu 2013 
pripravljen za delovanje, vendar  tehnično zaradi šibkosti signala WI-fi še ni mogel delovati. 
Mobilna aplikacija za audio vodič je odkupljena, a še ni aktivirana zaradi nedokončane  
vzpostavitve Wi-fi omrežja. Z dokupom dodatnih Wifi točk, ki bodo ojačale  signal in ga 
pripeljale v vse dele muzeja, bo projekt dokončan. Koordinatorja projekta avdio vodič sta bila 
kustosa Marko Ljubič in Anton Arko, pri izvedbi pa so sodelovali še zunanji sodelavci muzeja 
Nuša Dolinšek (ang.) in Mateja Subotičanec, Matjaž Merljak, Marjan Bunič (slov). Pri 
snemanju besedil in montaži zvoka je muzej sodeloval z AC PLUS AKUSTIKA Andrej Černetič 
s.p. in Radio Ognjiščem. Z nakupom dveh računalniških iPad3 tablic je bila v sklopu 
dopolnitve stalne razstave postavljena tudi elektronska verzija občasne razstave Slikanica – 
moja prva knjiga, ki bo z nadaljnjim dodajanjem novih vsebin, predvsem z e- predstavitvami 
muzejskih predmetov, postala del stalne razstave. Dopolnjevanje stalne razstave je potekalo 
z vidika njene prenove, saj v mnogih pogledih več ne ustreza modernim pogledom na 
muzeologijo. 
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Razstave na gostovanju: 
 
Šola – ključ za razvoj : šolarji Angole, Malavija in Gane. Razstava je že konec leta 
2012 gostovala v prostorih Društva za združene narode za Slovenijo. 3. marca 2013 je bila, 
kot je v muzeju navada, ob kulturnem programu odprta na Fakulteti za družbene vede v 
Ljubljani, kjer je gostovala do začetka maja. Med zasedanjem 14. Foruma za Evropo z 
naslovom: Europe for Africa & Africa for World je od 7. do 15. maja gostovala v ljubljanskem 
Centru afriških kultur. Na Mednarodni dan muzejev, 18. maja 2013, je bila odprta v 
Notranjskem muzeju v Postojni, kjer je ostala do 15. oktobra. Nazadnje je 18. in 19. oktobra 
2013 na Škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu popestrila dvodnevno prireditev Misijonska 
vas. Avtorji razstave, bibliotekarka Polona Koželj, in zunanja sodelavca – vodiča Tomaž 
Gorenc in Tina Palaić so organizirali gostovanja, pri odprtjih pa je sodelovalo tudi muzejsko 
vodstvo, pri postavitvah razstav pa poleg avtorjev tudi oblikovalec razstave, zunanji 
sodelavec Marjan Javoršek. Poleg razstave Šolstvo v Ilirskih provincah je bila največkrat na 
gostovanju. 
 
»Kaj naj oblečem za v šolo?« Razstava je bila odrta 17. 5. 2012 v Medobčinskem muzeju 
Kamnik in je bila tam na prošnjo vodstva tamkajšnjega muzeja na ogled tudi čez celo leto 
2013. Ob razstavi je potekal interaktivni – pedagoški program Piši s kredo po tablici. 
Obiskovalci razstave so v starih šolskih klopeh pisali s kredo po tablici in se učili iz starih 
šolskih učbenikov. 
 
 
 
Pedagoško – andragoški programi občasnih razstav 
 
Ob razstavi Šola iz zemlje: učenje visokih Andov je kustosinja Mateja Ribarič med 
zimskimi počitnicami od 25. februarja do 1. marca 2013 pripravila dve delavnici Učna ura 
intuicije, pri kateri so bile predstavljene glavne značilnosti izobraževanja med Indijanci v 
Boliviji. Delovni list je kustosinja pripravila v sodelovanju z muzejskimi vodiči in poznavalcem 
Bolivije Igorjem Štrucljem. Pri izvedbi delavnice je sodelovala Zveza prijateljev mladine 
Slovenije Moste Polje. Za odrasle je bilo ob razstavi v muzejski čitalnici organizirano 
potopisno predavanje Obrazi Bolivije, ki sta ga pripravila Igor Štrucelj in Ira Zorko. Ob 
ogledu razstave sta bili na njeno vsebino prirejeni delavnici Stereotipi, ki sta se ju udeležili 
dve skupini študentov Pedagoške fakultete iz Ljubljana. Kustosinja Mateja Ribarič je med 
februarjem in aprilom 2013 na temo razstave za šole pripravila tudi literarni natečaj: Kako 
spreminjam svet in Kaj je zame dobro življenje. Na razpis natečaj je prispelo 19 literarnih del 
ter 4 pesmi iz 11 osnovnih in srednjih šol. Strokovna komisija v sestavi mag. Marija Lesjak 
Rechenberg, mag. Marjetka Balkovec Debevec in Mateja Ribarič je nagradila 10 mladih 
ustvarjalcev. Zaključno srečanje je bilo 20. junija 2013 v Slovenskem šolskem muzeju, ki so 
si ga nagrajenci z mentorji za nagrado pod strokovnim vodstvom prosto ogledali, sodelovali 
na delavnici Stereotipi, se udeležili učne ure lepopisja, in bili na koncu obdarjeni s knjigami in 
izdelki iz muzejske trgovine. Predhodno so vsi nagrajenci po pošti prejeli priznanja za 
sodelovanje. Nagrajena dela so bila objavljena v muzejski strokovno znanstveni reviji Šolska 
kronika, XLVI / 22, 2013 št. 3, str. 591 – 618. 
 
Ob razstavi Slikanica – moja prva knjiga, ki je bila  v drugi polovici leta v istem 
razstavnem prostoru muzejske avle, kot pred njo razstava o indijanskem šolstvu, sta avtorja 
razstave in razstavnega kataloga bibliotekarka Polona Koželj in kustos Anton Arko pripravila 
likovne delavnice, ki sta jih prilagodila trem starostnim stopnjam. Za uvod v vsako 
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delavnico so si udeleženci pod vodstvom obeh avtorjev ogledali razstavo, nato pa so se 
otroci do 8. leta ukvarjali z izdelovanjem preprostih papirnatih lutk, ki predstavljajo pravljične 
junake, otroci od 9. do 12. leta so spoznavali lastnosti in značilnosti stripa, ter se spoprijeli z 
njegovim ustvarjanjem, udeleženci od 13. leta naprej pa so se preizkusili v izdelovanju 
oglasov. Delavnice so bile izvedene med jesenskimi počitnicami, in sicer 28. oktobra za 
najmlajše, 29. oktobra za srednjo starostno stopnjo, delavnica, predvidena 30. oktobra pa je 
žal odpadla zaradi premajhnega števila udeležencev. Stripovska delavnica je bila izvedena še 
na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2013. 
 
Ob razstavi Pišem, torej sem! je njen avtor, kustos Marko Ljubič, med letom ob različnih 
priložnostih, ob dnevih odprtih vrat, itd., vodil raznovrsten pedagoško - andragoški program, 
s katerim je želel predstaviti in popularizirati pisala kot muzejske predmete, predstaviti 
njihovo zgodovino in zgodovinski razvoj nastajanja pisal. Poskušal je ovrednotiti njihovo 
zgodovinsko vrednost ter si prizadeval udeležence programov vpeljati v skrivnosti lepega 
pisanja – kaligrafije. Pod vodstvom Marka Drpića je potekal pedagoški program v Delavnici 
kaligrafije. Kot izkušen kamnosek je udeležencem delavnic podrobno predstavil klesanje črk 
in različne lepopisne stile. Akademska kiparka Alenka Vidergar je izvedla izobraževalni tečaj 
za muzejske vodiče in izvajalce muzejskih učnih ur za Delavnico klinopisa in »Rimsko« 
delavnico za pisanje s stilusi po voščenih tablicah. Muzejski vodiči so obe delavnici dobro 
osvojili in ju ob različnih priložnostih začeli samostojno izvajati. Kustos Marko Ljubič je 6. 
junija 2013 organiziral tudi t. i. medijski dan, na katerem je javnosti predstavil sponzorje 
razstave. Hkrati je bil v muzeju dan odprtih vrat, ko so si obiskovalci lahko brezplačno 
ogledali obe občasni razstavi Pišem, torej sem! in Slikanico – mojo prvo knjigo. Radio 
Ognjišče je o dogodku pripravil posebno reportažo, z avtorjema razstav: Markom Ljubičem in 
Antonom Arkom pa je bil izveden tudi intervju. Kustos Marko Ljubič je ob razstavi organiziral 
tudi ugodno nabavo pisal pri proizvajalcih, ki so sodelovali na razstavi (Vivapen, Noj, 
Smartpen), in pri drugih dobaviteljih, s katerimi se je občutno povečala ponudba v 
muzejski trgovini. Muzej v njej omogoča obiskovalcem dober nakup kvalitetnih Ring Pen 
pisal, Vivapen pisal roler in črnilnih bombic. Kustos Marko Ljubič je sodeloval tudi pri 
oblikovanju pisalnega pripomočka Ring Pen Ultra s podatki iz muzeja. Ker so šolska pisala in 
pisala na sploh v slovenski strokovni javnosti slabo raziskana, v laični pa je vedenje o pisalih, 
njihovem razvoju in vplivu na človekov spoznavni proces še toliko manjše, je v prizadevanju 
za boljše poznavanje pisal, pisanja in opismenjevanja v zgodovini in za njihov širši pomen za 
kulturno zgodovino je 13. in 14. novembra 2013 pripravil dvodnevni strokovno-
znanstveni simpozij. Razstava o pisalih je spodbudila več zapisov v medijih, njen avtor pa 
je ob razstavi za sodelovanje na simpoziju zbral več strokovnjakov, s katerimi je sodeloval pri 
pripravi razstave. Na simpoziju so obravnavane teme osvetlili iz različnih strani in svoja 
spoznanja strnili v krajšo celoto. Udeleženci na simpoziju (Vesna Rapo, Borut Pogačnik, 
Marko Ljubič, Marko Drpić, Petra Melanšek, dr. Janez Mlinar, Mojca Vomer Gojkovič, Natalija 
Žižić, Tatjana Hojan, Polona Koželj, Anton Arko, mag. Marjetka Balkovec Debevec, Mateja 
Ribarič, dr. Vinko Škafar, dr. Jedert Vodopivec, mag. Stane Okoliš in Franci Kadivec) so tudi 
avtorji prispevkov za tematsko številko muzejske revije Šolska kronika za leto 2014. 
Raziskovalci so v krajših prispevkih predstavili rezultate svojega raziskovanja na področju 
pisal in opismenjevanja, pri tem pa svoje ugotovitve pokazali tudi na praktičnih primerih. 
Simpozij je obogatil znanje in vedenje o pisalih tako zaposlenim v muzeju, kakor tudi drugim 
obiskovalcem simpozija. 
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Pedagoška dejavnost 
	  
Zaposleni v Slovenskem šolskem muzeju si prizadevajo, da bi bil muzej čim bolj prijazen in 
odprt, da bi obiskovalci iz njega odšli bogatejši za novo izkušnjo in vedenje o šolski 
zgodovini.  Naloga kustosov pedagogov je, da zgodbe posameznih muzejskih predmetov na 
razstavah z različnimi metodami in oblikami dela približajo različnim starostnim skupinam 
obiskovalcev,  saj vsaka od njih (vrtci, osnovnošolci – 1., 2., 3. triada, srednješolci, študenti, 
odrasli) zahteva drugačen pristop, primeren njihovi starosti in zmožnosti dojemanja. 
Slovenski šolski muzej med zaposlenimi sicer nima samostojnega kustosa pedagoga, zato pa 
se s to tako pomembno nalogo ob drugih muzejskih nalogah ukvarjajo vsi zaposleni. V ožji 
skupini, ki se ukvarja s pedagoško dejavnostjo v muzeju, sodelujejo Mateja Ribarič, mag. 
Marjetka Balkovec Debevec, Natalija Žižić in Ksenija Guzej, ob občasnih razstavah pa tudi 
njihovi avtorji. Vseh nalog pa zagotovo ne bi mogli izvesti brez mladih zunanjih sodelavcev, 
vodičev in animatorjev učnih ur, ki so pogosto najpomembnejši stik obiskovalcev z muzejem. 
Svoje delo so tudi v letu 2013 zelo uspešno opravili, kar dokazujejo številni izrazi 
zadovoljstva med obiskovalci: zapisi v knjigi vtisov, ustne čestitke in pohvale, pa tudi pisni in 
likovni odzivi otrok, ki jih pošiljajo po obisku muzeja. 
 
Prva informacijska točka v muzeju je sprejemnica z muzejsko trgovino. Na sprejemnici 
prihaja do prvega stika z obiskovalci in pogosto je od tega odvisna tudi zunanja podoba 
Slovenskega šolskega muzeja v javnosti. Zunanja sodelavka Natalija Žižić sprejema prijave 
organiziranih skupin obiskovalcev, razporeja vodiče in animatorje učnih ur, sprejema 
individualne obiskovalce v muzeju in nudi vse potrebne informacije. Na mestu se koordinira 
tudi delo med muzejskimi oddelki, med zaposlenimi in zunanjimi sodelavci.  
 
Kustosinja Mateja Ribarič je zadolžena za vsebinski in organizacijski razvoj ter uvajanje novih 
pedagoških programov. Je članica Pedagoške sekcije pri Skupnosti muzejev Slovenije in v 
njej zastopa Slovenski šolski muzej. V letu 2013 se je udeležila sestankov Pedagoške sekcije 
v Pokrajinskem muzeju Celje in v Slovenskem etnografskem muzeju ter izobraževanj v 
Mestnem muzeju Ljubljana (Janez Juhant: Delo z najstniki, seminar) ter v Zavodu za slepe in 
slabovidne v Ljubljani (Axmanova tehnika modeliranja, predavanje). Sodelovala je pri 
organizaciji in izvedbi različnih projektov, ki so bili organizirani v okviru Pedagoške sekcije: 
Kulturni bazar, Z igro do dediščine, Sejem Narava zdravje na Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani, Mesec kulture ŠOU Ljubljana. Na Festivalu Igraj se z mano na Kongresnem trgu v 
Ljubljani, ki ga je organiziral Zavod za usposabljanje Janeza Levca, je muzej 25. maja 2013 
sodeloval z lutkovno igrico Sovica Zofi odkriva muzej. 
 
Kakor prejšnja leta je muzej tudi leta 2013 natisnil brošuro o pedagoških programih za 
tekoče šolsko leto, s katero se je v zadnjih letih izboljšala obveščenost o muzejskih 
dejavnostih in novostih pedagoškega programa v Slovenskem šolskem muzeju med 
učiteljicami in učitelji, ki na ta način lažje načrtujejo obisk v muzeju. Brošura o pedagoških 
programih je bila poslana na naslove učiteljev po osnovnih in srednjih šolah v Republiki 
Sloveniji, z njo pa se je muzej predstavljal na vseh sejemsko informativnih prireditvah. Poleg 
Mateje Ribarič, ki je bila urednica brošure, so pri pripravi in oblikovanju sodelovali Ksenija 
Guzej, Marijan Javoršek, Matjaž Kavar in Natalija Žižić. 
 
Mag. Marjetka Balkovec Debevec je tudi v letu 2013 skrbela za izobraževanje vodičev, 
posodabljala vsakoletna navodila za njihovo delo in za delo animatorjev učnih ur ter 
sodelovala na rednih sestankih z vodiči in animatorji učnih ur. Skrbela je za oblačilni videz 
učiteljev in učiteljic zgodovinskih učnih ur. Bila je tudi mentorica študentki etnologije in 
kulturne antropologije na FF Ljubljana, Tjaši Cvetko, ki je v Slovenskem šolskem muzeju 
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opravljala študentsko prakso (april 2013). Ksenija Guzej je v tajništvu muzeja opravljala 
naloge muzejskega komuniciranja z javnostjo (urejanje facebook strani, spletne strani 
muzeja, urejanje hemeroteke o muzejski pedagogiki) ter sodelovala pri oblikovanju 
posameznih publikacij muzeja. 
 
Muzej je že več zadnjih let daleč najbolj prepoznan po projektu zgodovinskih učnih ur ali 
kakor se je različno poimenoval: Živa igra zgodovine – Radosti v starih šolskih klopeh - Učne 
ure naših babic in dedkov. Leta 2013 je preteklo 14 let od začetka tega več kot uspešnega in 
prepoznavnega pedagoškega programa. Tudi v letu 2013 je med obiskovalci pritegnil 
največjo pozornost in zanimanje. Obiskovalci so izbirali med desetimi vsebinsko različnimi 
učnimi  urami. Za najmlajše od 1. do 3. razreda devetletke je bila na voljo učna ura 
Nedeljska šola branja, pisanja, računanja in petja iz leta 1865, ki sta jo izvajala učenik 
Felician Srečko Smolnik (Marko Novak) in učenik Anton Lokovšek (Anton Arko). Pri učni uri 
so spoznavali, kaj so se učili učenci na začetnih in ponavljalnih nedeljskih šolah, ki jih je 
uvajal Anton Martin Slomšek. V prvi polovici leta je Jože Rupnik za isto starostno skupino 
izvajal učno uro Začetna šola. Za starejše (od 4. razreda dalje) je bila primerna Učna ura 
računstva iz leta 1905, ki jo je izvajala gospodična učiteljica Josipina Korenova (Natalija 
Žižić). Spoznavali so metodiko poučevanja matematike nekoč, vključno s številčenjem na 
ruski številni stroj. Prav tako je bila zanimiva učna ura prirodopisa o domači mački, ki jo je 
interpretirala gospodična učiteljica Taja J. Gubenšek. Pri učni uri lepopisa iz leta 1930, ki sta 
jo izvajali Josipina Korenova (Natalija Žižić) in Amalija Cvirn (Maja Hakl), so se učenci 
seznanili s pomenom in vlogo lepopisja v šoli, osnove lepopisne pisave pa so pridobili s 
pisanjem lepopisnih črk s peresnikom in ≫tinto≪ na učne liste. V šoli so se nekoč urili tudi v 
ročnih delih. Pri učni uri ročna dela iz leta 1926 so učenci dobili koristna znanja za 
vsakodnevno življenje ter se naučili prišiti gumb. Učno uro sta izvajali gospodični učiteljici: 
Amalija Cvirn (Maja Hakl) in Apolonija Škarja (Polona Koželj). Kako se lepo vesti doma, na 
poti v šolo in iz nje, predvsem pa v šoli, je pokazala učna ura lepega vedenja, ki jo je izvajala 
Taja Gubenšek. Med učno uro Vodnikove šole iz leta 1811, namenjena je bila tretji triadi OŠ 
in srednješolcem, sta gospod »vučenik« Jožef Šolmajer (Jože Rupnik) in gospod »vučenik« 
Anton Lokovšek (Anton Arko) učence seznanila z osnovnim besediščem starejše slovenščine, 
jim predstavila tedanji črkopis bohoričico, jih podučila o opredelitvi gramatike ter nekaj besed 
skupaj z učenci prevedla v francoščino in iz nje v slovenščino. Prav tako je bila za učence od 
7. razreda dalje, za srednješolce in za odrasle na voljo tudi učna ura fizike iz leta 1900. 
Izvajal jo je prav tako gospod učenik Jožef Šolmajer (Jože Rupnik), ki je učence s pomočjo 
starih učnih pripomočkov seznanil z osnovami fizike. Za skupine obiskovalcev iz tujine je bila 
prvič na voljo tudi stara učna ura za tujce iz leta 1900, ki jo je izvajal Jože Rupnik, v učno 
uro pa je obiskovalce v angleščini uvedla muzejska sodelavka Nuša Dolinšek. Pod vodstvom 
kustosinje Mateje Ribarič sta sodelovala tudi pri pripravi učnega lista. 
 
Največ zanimanja za učne ure je zaradi dejstva,da obiskovalci postanejo aktivni udeleženci 
dogajanja, ki se odvija po učnih načrtih izpred 100 in več let. Učne ure ponujajo izjemno 
priložnost spoznavanja in doživljanja zgodovine šolstva ob aktivnem, spontanem prepletu 
igre in učenja. Sedeti v starih šolskih klopeh pred gospodično učiteljico ali gospodom 
učenikom s strogim glasom, oblečenim po stari šolski modi ter s šibo v roki je svojevrstno 
doživetje. Obiskovalci se nenadoma pojavijo v učilnici, kjer veljajo drugačna pravila, saj tam 
ni dovoljeno klepetati hkrati pa je treba odgovarjati stoje in v celih stavkih. Drugače je treba 
klečati v kotu na koruzi ali si oprtati lesenega osla na hrbet. Mladim je zanimivo primerjati 
pouk in učitelje v nekdanji in sedanji šoli, starejše pa zajame nostalgija po šoli in se radi 
spominjajo svojih šolskih doživetij.  
 
Ker učne ure največ obiskujejo šolske skupine, je bil posebej zanje poleg udeležbe na učnih 
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urah izdelan program spoznavanja šolske preteklosti s sprehodom po stalni razstavi in 
sočasnimi tematskimi razstavami ter z ogledom filmske projekcije iz zgodovine šolstva. Ob 
vodstvu po razstavi so učenci lahko reševali učne liste in s tem svoje znanje poglabljali. Da 
pa bi bilo vodstvo privlačno tudi za najmlajše, jih je po razstavi vodila lutka sovica Zofi. Poleg 
muzejskih vodičev (Neža Hrovat, Tomaž Gorenc, Nuša Dolinšek, Matej Hrastar), ki so 
obiskovalce uvajali v učne ure, in animatorjev učnih ur (Maja Hakl, Jože Rupnik, Marko 
Novak, Taja Gubenšek, Natalija Žižić) sta učne ure po potrebi vodila tudi kustos Anton Arko 
(Nedeljska šola) in bibliotekarka Polona Koželj (Ročna dela). Za najmlajše obiskovalce 
muzeja je bila že drugo leto na programu lutkovna igrica Sovica Zofi odkriva muzej. S 
pomočjo lutke Zofi (Marko Novak) in vodiča Jožeta (Jože Rupnik) se je pod vodstvom 
mentorja Braneta Vižintina najmlajšim na igriv, privlačen in njim prilagojen način približalo 
različne muzejske vsebine.  
 
V letu 2013 je bilo več pedagoških programov pripravljenih v obliki muzejskih delavnic ob 
občasnih razstavah. Marko Ljubič, avtor razstave Pišem, torej sem! je vsebinsko pripravil 
Sumersko in Rimsko delavnico, ki so jo izvajali muzejski animatorji: Maja Hakl, Neža Hrovat 
in Tomaž Gorenc. Na sumerski delavnici so se udeleženci lahko preizkusili v pisanju s trstično 
paličico: najprej so iz gline oblikovali okroglo tablico, v katero so pod vodstvom animatorja 
vtisnili posebej oblikovane znake naše abecede. Na Rimski delavnici so udeleženci spoznavali 
pisalo stilus, voščeno tablico in črke, ki so jih uporabljali stari Rimljani. Pod vodstvom 
animatorja so na koncu na voščeno tablico s stilusom zapisali latinski izrek.  Avtor razstave je 
k sodelovanju pritegnil tudi znanega kaligrafa Marka Drpića, ki je izvedel delavnici kaligrafije 
in klesanja v kamen. Ob razstavi Slikanica – moja prva knjiga sta avtorja razstave Polona 
Koželj in Anton Arko pripravila in vodila niz likovnih delavnic. Za najmlajše je bila primerna 
delavnica z naslovom Za devetimi gorami in devetimi vodami, kjer so si izbrali najljubše 
pravljice in pravljične junake ter jih z likovnim ustvarjanjem oživili v preproste lutke. 
Udeleženci delavnice Strip – deveta umetnost ni deveta briga so podrobneje spoznali 
umetnost stripa in najpomembnejše slovenske stripovske izvajalce. V nadaljevanju delavnice 
so si zamislili izvirno šalo in jo nato v obliki stripa zarisali in zapisali. Učenci tretje triade so v 
delavnici Dober oglas seže v deveto vas spoznavali vizualno in verbalno informacijo in kako 
med seboj sodelujeta. S pomočjo izrezkov iz starih časopisov in revij so izdelali lastno 
reklamo za določen dogodek, produkt ali oddajo. Vztrajni in zahtevni obiskovalci so lahko 
svoj rokopis urili na muzejski delavnici lepopisja. Najmlajši obiskovalci pa so lahko v delavnici 
Izdelovanje šolskih zvončkov naredili svoj zvonček in ga odnesli domov. Učenci višjih 
razredov OŠ in srednješolci so se na delavnici o stereotipih, ki je nastala ob razstavi Šola – 
ključ za razvoj: šolarji Angole, Malavija in Gane, spoznavali s pojmom stereotipa in njegove 
funkcije, nato pa razmišljali o stereotipih, ki veljajo za različne narode ali starostnike. Izvajali 
sta jo zunanji sodelavki Tina Palaić in Simona Jazbinšek. Na Učni uri intuicije, ki je nastala ob 
občasni razstavi Šola iz zemlje: učenje visokih Andov, so udeleženci razvijali intuicijo s 
pomočjo simbolov in kart. V sklopu razstave o oblačilni kulturi v šolstvu in pripravi tematskih 
delavnic je bila 3. decembra 2013 prvič izvedena delavnica Vezenje voščilnic po starih 
motivih, ki jo je skupaj z izvajalko Majo Hakl pripravila Marjetka Balkovec Debevec. Namen 
delavnice je, da udeleženci spoznajo osnove vezenja, kot so se ga učili v nekdanji šoli. 
Slovenski šolski muzej hrani zanimive vzorce, ki služijo kot osnova za izdelavo prazničnih 
voščilnic. Programi delavnic, ki so bili v letu 2013 v primerjavi s prejšnjimi leti izpeljani v 
večjem številu, so bili v prvi vrsti pripravljeni in za obdobje spomladanskih in jesenskih 
šolskih počitnic in za dneve odprtih vrat. 
 
Za vodiče in animatorje so bili redni sestanki ob koncu in začetku šolskega in koledarskega 
leta, ki so se jih poleg vodstva muzeja udeležili tudi vsi strokovni delavci, ki sodelujejo pri 
pedagoški dejavnosti muzeja. Svoje pedagoške dejavnosti muzej ni opravljal samo v matičnih 
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muzejskih prostorih, ampak v sodelovanju s šolami, muzeji in knjižnicami tudi zunaj matične 
stavbe. Ker je bilo individualnih ogledov neprimerno manj kot skupinskih, je delovanje 
muzeja prilagojeno šolskim skupinam. Vodenje po muzeju, zlasti po stalni in občasnih 
razstavah, so poleg muzejskih vodičev za posebne priložnosti in specifične skupine 
obiskovalcev izvajali tudi drugi muzejski strokovni delavci – kustosi. Njihovo sodelovanje je 
bilo potrebno ob uvedbi novih razstav v pedagoški program. Mag. Marjetka Balkovec 
Debevec npr., je tako v letu 2013 opravila 7 strokovnih vodstev / predavanj po stalni in 
občasnih razstavah.  
 
Za odrasle je bil namenjen andragoški program, ki se je odvijal predvsem v sklopu občasnih 
razstav. V prvi vrsti so bili odraslim namenjeni kulturni programi na odprtjih razstav 
(Slikanica – moja prva knjiga) in raznovrstna predavanja (Obrazi Bolivije), predstavitve knjig, 
okrogle mize ter simpoziji na razstavne teme. Najvidnejši je bil večdnevni 15. mednarodni 
simpozij šolskih muzejev, pomemben pa je bil tudi novembrski dvodnevni simpozij Pišem, 
torej sem! Predvsem za starejše obiskovalce je bila v februarju namenjena predstavitev 
Šolske kronike in muzejskih tiskov v letu 2012. Glasbeno nesnovno šolsko dediščino je na 
muzejskih prireditvam v kulturnih programih odkrivala glasbena skupina Muzealije, v kateri 
so sodelovali Polona Koželj, Anton Arko, Marko Novak in Jože Rupnik.  
 
Decembra 2013 je bila med obiskovalci muzeja izvedena evalvacija programov. Njen cilj je 
bilo ugotoviti splošno zadovoljstvo obiskovalcev, ugotoviti namero o ponovnem obisku in  
ugotoviti, če si želijo, da bi bili o dogodkih v muzeju v prihodnje obveščeni. Ker je v anketi 
sodelovalo samo 15 ljudi, se bo evalvacija nadaljevala v leto 2014. Sodelujoči so bili iz vseh 
starostnih skupin izbrani naključno, anketo pa so izpolnjevali individualno po končanem 
obisku. Večina je bila popolnoma zadovoljna z obiskom, skoraj polovica (46,7%) jih 
namerava muzej ponovno obiskati, 20% pa jih je želelo prejemati obvestila o muzejskih 
dogodki. 

 
 
 
 
 
 
 

Obisk muzeja 
 
Število obiskovalcev Slovenskega šolskega muzeja se je v letu 2013 v primerjavi s 
predhodnim letom zmanjšalo za 2,1% in navkljub temu ohranilo visoko raven obiska zadnjih 
let. V muzeju je tako bilo 343 obiskovalcev manj kot leta 2012. Po obdobju zaporedne hitre 
rasti se obisk v zadnjih letih postopoma nekoliko zmanjšuje in umirja nad mejo 16 tisoč. V 
primerjavi z letom 2012 je bil obisk večji januarja, februarja, maja in predvsem oktobra, 
manjši pa v vseh drugih mesecih. Opazno slabši so bili zlasti marec, september, november in 
december, predvsem pa avgust, ko je bil muzej zaradi varčevanja večinoma zaprt. 
Spremembe pri obisku v posameznih mesecih so deloma pogojene tudi s spremembami 
šolskega koledarja. S precej manjšim obiskom, podobno kot vsa predhodna leta, izstopata 
poletna meseca julij in avgust, ko ni niti šolskih niti drugih organiziranih skupin, temveč so le 
posamezni individualni obiski predvsem odraslih obiskovalcev, med katerimi je tudi več 
tujcev. Nenavadno in težko razložljivo zmanjšanje obiska je bilo septembra. 
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Tabela: Obisk muzeja 2013 po mesecih glede na starost obiskovalcev 
  Primerjava z letom 2012 

 

  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC Skup. 

Vrtec 1 33 0 23 17 17 5 2 0 7 0 0 105 

OŠ 1140 1147 1028 1189 1776 1484 42 6 376 1977 896 787 11848 

SŠ 145 12 2 82 0 70 0 0 0 29 60 39 439 

Študenti 63 21 114 39 63 58 3 3 2 232 99 68 765 

Odrasli 278 452 251 160 367 684 53 66 174 342 132 189 3148 

2013 1627 1665 1395 1493 2223 2313 103 77 552 2587 1187 1083 16305 

              

2012 1520 1649 1704 1556 2001 2498 113 155 812 1803 1515 1322 16648 

INDEX  107 101 81,9 95,9 111,1 92,6 91,2 49,7 68 143,5 78,3 81,9 97,9 
 
	  
Po starostni strukturi med obiskovalci tako kot vsa prejšnja leta največ osnovnošolcev. Njihov 
odstotek je 72,7 odstoten in je za 3,7 odstotkov višji kot leta 2012. Trend iz preteklih let se 
nadaljuje, sledi pa tudi usmeritvi muzeja, ki največ dela in pozornosti namenja prav tej ciljni 
skupini. Predšolski komaj dosegajo pol odstotka. Boljše rezultate pri tej starostni skupini se 
pričakuje v naslednjih letih, ko bodo do izraza prišli programi, ki jih je muzej za najmlajše 
začel razvijati že leta 2012. Delež srednješolcev je iz nepolnih 6 odstotkov padel pod 3 
odstotke, delež študentov pa se je z nepolnih štirih odstotkov povzpel na 4,7 odstotkov. Za 
dober odstotek se je v primerjavi s predhodnim letom zmanjšal delež starejših / odraslih. 
Njihov delež je padel pod 20 odstotkov. Poleg obiska knjižnice pri strokovno raziskovalnem 
delu je njihov delež bolj opazen v udeležbi na simpozijih in drugih prireditvah, kot so odprtja 
razstav, predavanja in na dnevih odprtih vrat. 
 
 
 
 
  Tabela: Primerjava števila obiskovalcev v letu 2013 in 2012 
 

a) po starosti obiskovalcev 
 

 
 

predšolski osnovnošolci  srednješolci  študenti odrasli skupaj 

2012 82 11.472 949 585 3.560 16.648 
2013 105 11.848 439 765 3.148 16.305 
index 128,1 103,2 46,3 130,8 88,4 97,9 

 
 
V primerjavi z letom 2012 je največje povečanje deleža obiska med študenti, največji padec 
pa med srednješolci. Število srednješolcev se je več kot prepolovilo. Čeprav so srednješolske 
skupine v muzeju najbolj neobvladljive in jih učitelji večkrat pripeljejo v muzej, da bi med 
njimi dosegli tudi večjo avtoriteto, so vzroki za takšno nazadovanje še precej nejasni. 
Zmerno je povečanje obiska med osnovnošolci, bolj opazno pa zmanjšanje med odraslimi. 
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Povečanje števila predšolskiih nima večjega vpliva na celoto, ker je nihov delež premajhen. 
Povečanje števila osnovnošolcev na eni in zmanjšanje števila srednješolcev in odraslih na 
drugi strani se odraža v opaznem povečanju deleža osnovnošolcev, ki je presegel mejo 70 
odstotkov. 
 
 
 

 
b)  po namenu  

 

 
Razstave 
posebej Učne ure posebej 

Izdane 
vstopnice Prireditve Knjižnica 

Obisk 
SKUPAJ 

2012 12.971 13.296 14.008 2.086 554 16.648 

2013 12.889 13.492 14.106 1.767 432 16.305 

index 99,4 101,5 100,7 84,7 78,0 97,9 
 
 
Izdelan program vodenega obiska, ki poleg udeležbe na izbrani zgodovinski učni uri zajema 
tudi ogled razstav in z delovnimi listi tudi evalvacijo znanja iz zgodovine šolstva na 
Slovenskem, je v prevladujočem obisku osnovnošolskih skupin daleč najpogostejši razlog za 
obisk muzeja. Obiski samo zaradi razstav ali samo zaradi udeležbe na učnih urah so redki. 
Učne ure in razstave so vsebinsko povezane in tega se zlasti (šolske) skupine skoraj 
dosledno držijo. Povečanje števila osnovnošolcev v primerjavi z letom 2012 kaže na 
povečanje udeležbe na učnih urah. Delež obiska po namenu za ogled razstav in za udeležbo 
na učnih urah je kar 86,5 odstoten. Zaradi povečanja obiska osnovnošolcev, ki v muzej 
prihajajo predvsem zaradi učnih ur, in občutnega zmanjšanja udeležbe na prireditvah in dela 
v muzejski knjižnici, se je delež učnih ur in razstav kot razlog za obisk muzeja v primerjavi s 
predhodnim letom povečal za več kot dva odstotka. V primerjavi s prejšnjimi leti se je število 
obiskovalcev v knjižnici še naprej zmanjšuje, v zadnjem letu pa predvsem zaradi zmanjšanja 
števila razstav tudi na prireditvah. Leta 2013 se je bil delež osnovnošolcev med obiskovalci 
učnih ur in razstav (izdane vstopnice) povečal na 81 odstotkov, sledil je delež odraslih z 12 
odstotki, študentov, ki se je z 2 povečal na 4, srednješolcev, ki se je s 6 zmanjšal na s 3 
odstotke. Knjižnico so obiskovali odrasli (78%) in študenti (22%), na prireditve pa je prišlo 
največ odraslih (67%), osnovnošolcev (27%), študentov (4%), predšolskih (2%) in 
srednješolcev (0 %). 
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V obdobju zadnjih deset let se padec krivulje obiska po obdobju nagle rasti umirja. Krivulja je 
obstala je na meji med letoma 2009 in 2012. Trend padanja se je nadaljeval, vendar za 
delovanje muzeja in razvoj novih muzejskih programov, zlasi ob dejstvu, da se je število 
osnovnošolcev povečalo, ne pomeni razloga za pesimizem. Prej je razlog za še bolj zavzeto 
delo in več prizadevanja za zbuditev več zanimanja za dejavnosti muzeja med vsemi 
starostnimi skupinami obiskovalcev in še posebej med srednješolci, prav tako pa tudi med 
predšolskimi. Poleg večje promocije dejavnosti muzeja je potrebno še naprej razvijati nove 
inovativne programe, ki bodo postali razlog, da bo več ljudi želelo stopiti v muzejske 
prostore. Obisk muzeja ne sme biti samo razlog za soočenje s preteklostjo in nostalgično 
obujanje starih časov, ampak mora poživiti pogled na današnji šolski vsakdanjik in dati več 
optimizma za prihodnost. Na obisk muzeja v vse bolj kriznih ekonomskih razmerah v 
Republiki Sloveniji so zagotovo vplivale tudi zunanje razmere, ki obiskom muzeja, kakor tudi 
šolstvu na splošno, niso bile naklonjene. Izkoristek muzejskih zmogljivosti je bila kljub vsemu 
dobra, saj je muzej izvedel vse načrtovane pedagoško andragoške ter razstavne projekte in 
tudi obisk ohranil na visoki ravni. 
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V zadnjih šestih letih se je opazno zmanjšalo predvsem število obiskovalcev v knjižnici. Po eni 
strani to nesporno ugotovitev lahko upravičeno povezujemo z večjo dostopnostjo knjižnega 
gradiva s pomočjo novih informacijsko komunikacijskih tehnologij, na drugi pa tudi s strožjim 
in doslednim načinom beleženja obiska. Obisk muzejskih prireditev je nedvomno povezan s 
številom posameznih dogodkov v muzeju, ki so zopet odvisni od sredstev, s katerimi muzej 
razpolaga in ki so bili predvsem v zadenjem letu za te namene precej skromnejši kot leta 
poprej. Obisk učnih ur, ki merijo utrip muzeja, se je v primerjavi z letom 2012 povečal, to pa 
daje več optimizma v prizadevanju za povečanje obiska v prihodnje. Navkljub skromnejšim 
sredstvom za pripravo razstav in številčno manj postavljenih razstav v letu 2013 je obisk 
razstav ostal skoraj enak kakor leta 2012. Leto 2013 je v tem pogledu nekoliko slabše kot 
leto 2012, 2011 in 2010, pa še vedno precej boljše kot leto 2009 in vsa predhodna leta. 
Obisk v knjižnici in na prireditvah na trend obiska v muzeju bistveno ne vpliva. Največji vpliv 
na obisk muzeja imajo zgodovinske učne ure, pri katerih se je trend obiska v letu 2013 
premaknil navzgor. 
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Pričujoči graf Obisk učnih ur v obdobju 2005 – 2013 nazorno kaže, da se je krivulja obiska 
učnih ur v letu 2013 obrnila navzgor. V prejšnjih letih je dosledno sledila trendu celotnega 
obiska v muzeju. V letu 2013 se krivulji celotnega obiska v muzeju in krivulja obiska učnih ur 
prvič križata. Z ozirom na finančno stanje muzeja je povečanje deleža obiska učnih ur na 
račun obiska prireditev in knjižnice ugodno. 
 
Tabela: Učne ure 2013 (izdane vstopnice) 
	  

Učna	  ura	  
	  

Izvedbe	  2013	   Obisk	  2013	   O/UU	  2013	  

Lepopis,	  1930	   224	   6106	   27,3	  
Lepo	  vedenje,	  1907	   85	   1975	   23,3	  
Nedeljska	  šola,	  1865	   84	   2243	   27,2	  

Ročna	  dela,	  1926	   52	   1351	   26,0	  
Fizika,	  1900	   7	   235	   33,6	  

Začetna	  šola,	  1888	   12	   317	   29,0	  
Računstvo,	  1905	   24	   661	   27,5	  

Vodnikova	  šola,	  1810	   3	   73	   41,0	  
Prirodopis,	  1907	   13	   331	   25,5	  
Učna	  ura	  za	  tujce	   4	   125	   31,2	  

Lutkovna	  igrica	  Sovica	  Zofi	   3	   75	   25,0	  
	  

Učne	  ure	  skupaj	  
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V letu 2013 je bilo izpeljanih 511 učnih ur z 11 raznovrstnimi vsebinami z izdanimi 
vstopnicami. Poleg tega so bile izvedene še tri učne ure 8. februarja za Prešernov dan 
(Začetna šola, Lepo vedenje in Lepopis) in dve na muzejsko poletno noč (Nedeljska šola in 
Vodnikova šola) brez izdanih vstopnic. Nekatere učne vsebine se bolj prilegajo določenim 
starostnim skupinam. Nedeljska in začetna šola sta namenjena v prvi vrsti za prve razrede 
osnovne šole, Fizika in Vodnikova šola pa za starejše. Druge učne ure so primerne za vse 
starostne skupine. Na 511 učnih urah in treh lutkovnih predstavah je v muzeju sodelovalo 
13. 492 udeležencev ali 26,4 na eno učno uro. Daleč največje je bilo zanimanje za učne ure 
Lepopisa, precej tudi za Ledpo vedenje in Nedeljsko šolo. Učne ure Fizike in Začetne šole, ki 
jih je izvajal gospod učenik Jože Rupnik so bile na urniku samo prvo polovico leta, ker je po 
počitnicah dobil zaposlitev v drugem zavodu. V primerjavi s predhodnim letom, je bilo teh ur 
precej manj, prav tako se je zmanjšalo število učnih ur Lepega vedenja in Ročnih del, za 
spoznanje manj je bilo tudi Računstva in Vodnikove šole. Najbolj se je povečalo število učnih 
ur Lepopisa, precej manj tudi Prirodopisa in Nedeljske šole. Prvič so bile izvedene tudi štiri 
učne ure za tujce. Na skupinski obisk so bile poleg učnih ur vezane tudi delavnice in lutkovna 
igrica Sovica Zofi odkriva muzej. V primerjavi s prejšnjimi leti se je njihovo število, tako tudi 
udeležencev na njih, precej povečalo. Povečanje števila delavnic se navezuje predvsem na 
pedagoške dejavnosti ob občasnih razstavah. Individualnih obiskov je bilo primerjalno malo. 
Posamezni obiskovalci so si lahko ogledovali razstave, iskali informacije o zgodovini šolstva, 
se udeleževali prireditev ali pa uporabljali knjižnico za svoje študijske in druge raziskovalne 
namene. 
 
Tabela: Delavnice 2013 
	  

Delavnice 
 

Izvedbe Obisk Obisk / 
Delavnica 

Zvončki 3 90 30 
Lepopisanje 1 2 2 

Stereotipi 3 47 15,7 
Sumerska delavnica 2 16 8 

Rimska delavnica 3 32 10,7 
Vezenje  1 15 15 

Kaligrafija 3 29 9,7 
Lutkovna igrica 4 122 30,5 

Likovne delavnice 3 14 4,7 
Učna ura intuicije 2 47 23,5 

 
Delavnice skupaj 

 
25 

 
414 

 
16,6 

	  
	  
	  
Dnevih odprtih vrat 
 
Dnevi odprtih vrat so odprli možnost širšemu krogu ljudi, da se seznami z delovanjem 
muzeja. To je tudi enkratna priložnost, da individualni obiskovalci vključijo v skupine, ki 
omogočajo doživetje učnih ur. Obiski skupin prav zaradi tega posebnega doživetja v muzeju 
prevladujejo. Obisk muzeja na dneve odprtih vrat, ki je za vse brezplačen, je leta 2013 v 
primerjavi z predhodnim letom precej upadel. Malenkost večji je bil samo na mednarodni dan 
muzejev. Na obisk na te dni vpliva veliko dejavnikov, med njimi v veliki meri tudi vreme. 
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Obisk muzeja na te dni v veliki meri odvisen od vremena. Več obiska je bilo podobno kot 
prejšnja leta na Prešernov dan in na Poletno muzejsko noč. Individualni ogledi muzeja in 
skupinsko sodelovanje na učnih urah so bili enakomerno zastopani.  
 
  2012 2013 index 

8. februar Kulturni praznik – Prešernov dan 743 511 68,8 
18. maj  Mednarodni dan muzejev 58 62 106,9 
18. junij Poletna muzejska noč 568 471 82,9 

3. december Ta veseli dan kulture 226 110 48,7 
 Skupaj 1595 1154 72,4 

	  
	  
Regionalni izvor osnovnošolskih skupin 
 
Od odpiranja muzeja navzven, še posebej pa od uvedbe pedagoškega programa 
zgodovinskih učnih ur, med obiskovalci muzeja vseskozi prevladujejo osnovnošolci. Muzejski 
programi so se medtem večinoma usmerili prav v ciljno populacijo osnovnošolcev. S področja 
osnovnega šolstva je v muzeju tudi največ muzejskih predmetov in gradiva. Prav to področje 
je v muzeju deležno največ strokovne obravnave. V letu 2013 je delež obiska osnovnošolcev 
v muzeju 72,7 – odstoten. Muzej obiskujejo učenci iz cele Slovenije, pokritost po regijah pa 
je zelo različna. Na obisk vpliva več dejavnikov, precej opazna je že oddaljenost šol od 
muzeja. 
 
Tabela: Obisk osnovnih šol po statističnih regijah 
	  
 
Regija 
 

Štev. šol 
 

Obisk  v muzeju 
 

Delež šol v regiji 
 

Delež šol v muzeju 
 

OSREDNJE - SLOVENSKA 96 62 64,60 % 29,5 % 

PODRAVSKA 76 28 36,80 % 13,3 % 

SAVINJSKA 59 25 42,40 % 11,9 % 

POMURSKA 38 8 21,10 % 3,8 % 

JUGOVZHODNA  SLOVENIJA 37 21 56,80 % 10,0 % 

GORENJSKA 37 27 73,00 % 12,8 % 

GORIŠKA 28 12 42,90 % 5,7 % 

OBALNO-KRAŠKA 23 6 26,10 % 2,8 % 

SPODNJE-POSAVSKA 22 10 45,50 % 4,8 % 

KOROŠKA 17 5 29,40 % 2,4 % 

NOTRANJSKO-KRAŠKA 16 6 37,50 % 2,8 % 

ZASAVSKA 7 0 0,00 % 0,0 % 
 
SKUPAJ 456 210 46 % 100,0 % 

	  
	  
Pokritost šol, čigar učenci so v letu 2013 obiskali muzej, je 46–odstotna. Od 456 osnovnih 
šol, ki jih imamo v Republiki Sloveniji, so bili v muzeju učenci iz 210 šol. Glede na absolutno 
zastopanost je bilo v muzeju največ osnovnih šol iz Ljubljane in okolice, procentualno glede 
na število šol in pokritost v regiji pa so v ospredju Gorenjska (73%), sledijo 
Osrednjeslovenska regija (64,6%), Jugovzhodna Slovenija (56,8%) in Spodnjeposavska 
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regija (45,5%) ter Goriška (42,9%). Najslabša je pokritost šol iz Pomurske regije (21,1%). 
Za šole Zasavske regije (0%) je muzej v dogovoru z Zasavskim muzejem Trbovlje 
zgodovinske učne ure pripravil v muzejski zbirki v Hrastniku.  
 
 
Zamejske osnovne šole iz Italije. Poleg osnovnih šol iz Republike Slovenije so se 
zgodovinskih učnih ur v Slovenskem šolskem muzeju v letu 2013 udeležile tudi skupine otrok 
od 1. do 5. razreda iz osnovnih šol iz slovenskega zamejstva v Italiji, in sicer: iz OŠ Karel 
Destovnik Kajuh in OŠ Primož Trubar iz Bazovice, iz OŠ Albin Bubnič Dolina pri Trstu in iz OŠ 
France Bevk Opčine. 
 
 
Vrtci. Najmlajša starostna skupina je bila v muzeju v primerjavi z drugimi starostnimi 
skupinami slabše zastopana. Čeprav je bilo najmlajših obiskovalcev v letu 2013 nekoliko več 
kot leto poprej, je njihov delež  še vedno premajhen, saj ne dosega niti enega odstotka 
obiska v muzeju. Z obiskom vrtcev je v muzeju povezanih vrsta težav, vsekakor pa je delo z 
najmlajšimi ena bolj pomembnih nalog muzeja v prihodnjih letih. Leta 2013 so muzej obiskali 
javni Vrtec Kurirček iz Logatca in zasebna vrtca Moje sanje iz Grosuplja in Angelin vrtec pri 
uršulinkah iz Ljubljane.  
 
 
Srednje šole. V zadnjih dveh letih je obisk srednješolcev močno padel. Skupine 
srednješolcev so prišle iz 10. srednjih šol / centrov, pretežno iz Ljubljane, in sicer: iz 
Ekonomske šole Ljubljana, Šolskiega centera Postojna, Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije 
Ljubljana, Srednje trgovske šole Ljubljana, Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana, Gimnazije 
Ormož, Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, Srednje šole za  farmacijo, 
kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, Šolskega centra Velenje in iz Biotehniškega 
izobraževalnega centra Ljubljana 
 
 
Visoke šole – fakultete. Obisk študentskih skupin se je povečal. Leta 2013 so muzej 
obiskali študenti iz šestih fakultet Univerze v Ljubljani in Mariboru: Pedagoška fakulteta 
Ljubljana, Filozofska fakulteta Ljubljana (oddelek za geografijo, oddelek za etnologijo in 
kulturno antropologijo, oddelek za pedagogiko in andragogiko, oddelek za romanske jezike in 
književnost), Fakulteta za matematiko in fiziko (pedagoška smer pri predmetu Pedagogika z 
andragogiko), Biotehniška fakulteta (pedagoška smer pri predmetu Pedagogika z 
andragogiko), Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (pedagoška smer pri predmetu 
Pedagogika z andragogiko) in Filozofska fakulteta Maribor (oddelek za slovanske jezike in 
književnost). 
 
Druge skupine obiskovalcev. Med preostalimi skupinami obiskovalcev v Slovenskem 
šolskem muzeju v letu 2013 je potrebno omeniti predvsem udeležence 15. mednarodnega 
simpozija šolskih muzejev in šolsko-zgodovinskih zbirk nič manj pa niso izstopale niti druge 
skupine: inovatorji podjetja pisal Vivapen iz Savinjske doline, Zavod RS za šolstvo z učitelji 
slovenskega jezika iz Argentine, ZDA, Kanade in Avstralije, nagrajenci literarnega natečaja ob 
razstavi Šola iz zemlje, Univerza za tretje življenjsko obdobje, maturanti učiteljišča v Ljubljani 
ob 50-letnici, Muzej za arhitekturo in oblikovanje in Francoski kulturni center. Med 
mladinskimi organizacijami in zavodi so muzej obiskali: Zveza prijateljev mladine Slovenije 
Vič, Cona Fužine in Mladinski center Vič, ter med zavodi, ki se ukvarjajo o otroki s posebnimi 
potrebami, Varstveno delovni center Ajdovščina, Center za usposabljanje Elvira Vatovec 
Strunjan, Center za korekcijo sluha in govora Portorož, Zavod Janeza Levca Ljubljana, OŠ 
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Ivana Cankarja Vrhnika, oddelki s posebnim programom in Dnevni center (za starejše) 
Ljubljana. Manjši del obiskovalcev je v muzej prišlo tudi prek turistične agencije Klas. 
 
 
Dostopnost za gibalno ovirane. Ker je stavba muzeja stara in spomeniško zaščitena, ni 
bila predvidena za sprejem gibalno in kako drugače oviranih oseb. Muzej ni posebej 
opremljen za sprejem oseb s posebnimi potrebami. S predhodnimi najavami skupinskih 
obiskov je bilo preventivno zagotovljeno za varnost senzorno in gibalno oviranih oseb s tem, 
da so morale prijavljene skupine take osebe predhodno napovedati. Z dodelitvijo dodatnega 
pomočnika in z opozoritvijo vodičev ter voditeljev učnih ur je bila zagotovljena potrebna 
pozornost ob spremljanju in potrebni pomoči takim osebam. Poleg skupin obiskovalcev iz 
zavodov, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami, je bilo za posebno varstvo 
poskrbljeno v primerih obiskov otrok na invalidskem vozičku pri OŠ Simona Jenka Smlednik 
in OŠ Rada Robiča Limbuš. 
 
 
Evidenca obiskovalcev. V letu 2013 je bilo 13.791 domačih obiskovalcev z izstavljenimi 
vstopnicami. Poleg njih je muzej predvsem v poletnih mesecih individualno obiskalo še 217 
tujcev. Brez vstopnic je v muzejsko knjižnico, na odprtja razstav, na muzejske prireditve, na 
dneve odprtih vrat, itd. prišlo še 2.795 obiskovalcev.  
 
 
Število obiskovalcev razstav. Ob razvejani pedagoški dejavnosti je obisk razstav v 
Slovenskem šolskem muzeju nekoliko v ozadju. Za organizirane skupine, ki so muzej obiskale 
z najavo, je bilo ob udeležbi na učnih urah poskrbljeno tudi za strokovno vodstvo z ogledom 
razstav. Ogled stalne razstave Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja je vseskozi na programu. 
Za šolske skupine so ob njen izdelani tudi delovni listi. 
 

Tabela: Obisk razstav 2014 

Ime razstave Trajanje Št. obisk. 

Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja – stalna razstava 1.1.  - 31.12.2013 13.153 

Pišem, torej sem! 1.1. - 31.12.2013 13.355 

Jean Jacques Russeau 300 1.1. - 31.12.2013 13.153 

Šola iz zemlje : učenje visokih Andov do 01. maja 2013 6.381 

Slikanica – moja prva knjiga od 27. maja 2013 6.202 

 

Kaj naj oblečem za v šolo? (gostovanje v Kamniku) 

 

1.1. - 31.12.2013 

 

1.672 
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Pedagoški programi Slovenskega šolskega muzeja zunaj matične stavbe 

Muzejska zbirka Hrastnik. Po dogovoru z Zasavskim muzejem Trbovlje so bile učne ure 
lepopisa za učence zasavski osnovnih šol tudi v letu 2013 izvedene v muzejski zbirki v 
Hrastniku. Vodila jih je gospodična učiteljica Maja Hakl. 
	  
	  

datum udeleženci Št. 
izvedb 

Št. 
otrok 

30.01.2013 2 x  4. r OŠ Ivan Skvarča,Zagorje 1 49 
11.03.2013 2 x  4. r OŠ Ivan Kavčič, Izlake+POŠ Mlinše 1 44 
11.04.2013 2 x  4. r OŠ Trbovlje, Trbovlje 1 46 
16.04.2013 2 x  4. r POŠ heroja Rajka Hrastnik Dol pri Hrastniku 1 25 
18.04.2013 2 x  4. r OŠ heroja Rajka Hrastnik, Hrastnik 1 46 
06.05.2013 4. r OŠ Ivan  Cankar in 4. r POŠ Alojz Hohkraut, Trbovlje 1 32 
21.05.2013 2 x  4. r OŠ  Tončka Čeč, Trbovlje 1 39 
21.10.2013 2 x  4. r OŠ Primož Trubar Laško 1 32 
24.10.2013 3 x  4. R OŠ Primož Trubar Laško /Debro, Rečica,Vrh nad Laškim/ 1 36 
Skupaj  9 349 
	  
Število izvedenih zgodovinskih učnih ur se je v letu 2013 v primerjavi s predhodnim letom 
povečalo za dve učni uri. Primerno se je povečalo tudi število učencev. Leta 2012 je na 
sedmih učnih urah sodelovalo 275 učencev, leta 2013 pa na devetih učnih urah 349 učencev. 
Povečanje udeležbe učencev v letu 2013 je tako kar 21,21 - odstotno. 
	  
 
Druge pedagoške dejavnosti zunaj muzeja 
 
datum kraj Vrsta pedagoške dejavnosti 

 
Št. 

12.03.2013 Cankarjev dom - kulturni bazar Učna ura: Fizika 1 
12.03.2013 Cankarjev dom - kulturni bazar Učne ura: Nedeljska šola 1 
28.05.2013 Kongresni trg- festival Igraj se z mano Lutkovna igrica 1 
17.10.2013 Gospodarsko razstavišče Delavnica: rimska 1 

 
	  
 
 
Promocija / oglaševanje 
	  
Leta 2013 je spletno stran Slovenskega šolskega muzeja obiskalo 64.885 posameznikov, 
vsega skupaj pa je bilo na njej 280.799 ogledov. Na vhodni spletni strani museums.si, kjer je 
med drugimi slovenskimi muzeji prisoten tudi Slovenski šolski muzej, je bilo 128.000 
obiskovalcev in skupno 438.000 ogledov. Poleg tega je muzej v letu 2013 na novo začel 
oglaševati še na spletnih straneh Google+  Slovenski šolski muzej in na LinkedIn, kakor v 
prejšnjih letih pa še na spletnih mestih Facebook, v Napovedniku, v KIC-u in na MMC 
prireditve info. 
 
Tekoče urejanje muzejske spletne strani, oglaševanje na drugih spletnih straneh in v 
raznovrstnih sodobnih medijih ter obveščanje po e-naslovih je v tajništvu muzeja na 
službenem mestu organizator / informator opravljala Ksenija Guzej, prof. likovne vzgoje. 



44	  

	  

Oglaševanje preko spleta je bilo brezplačno; neplačane objave muzejskih podatkov so bile še 
v Bizi.si poslovni imenik, Planet Siol.net in v VisitLjubljana – Ljubljana Tourism. Plačane 
objave muzejske predstavitve s povezavo na muzejsko spletno stran so bile za TIS Telefonski 
imenik RS, za PIRS, Rumene strani in za Najdi.si. V tiskanih medijih, se razen objave oglasa 
za prodajo za muzejski koledar v Šolskih razgledih, zaradi pomanjkanja denarnih sredstev ni 
oglaševalo. Brezplačno je dogodke v muzeju objavljal ljubljanski informativni bilten KAM.  
 
Najpomembnejša oglaševalska akcija muzeja v letu 2013 je bila, tako kot več zadnjih let, 
izdaja brošure Pedagoški programi Slovenskega šolskega muzeja – Radosti v šolskih klopeh 
za tekoče šolsko leto 2013/2014, ki jo je muzej razposlal na naslove vseh osnovnih in 
srednjih šol v Republiki Sloveniji. Publikacija je v elektronski obliki dosegljiva tudi na muzejski 
spletni strani. Promocijsko oglaševalske narave so bile tudi izdaje drugih muzejskih tiskov. 
Med temi je bil pomemben tisk muzejskega koledarja, na katerem so slikovne priloge iz 
razstave Slikanica – moja prva knjiga, ki je bila v muzeju odprta poleti 2013. 
 
Po drugi strani se je muzej promoviral s svojo vsakdanjo dejavnostjo in poslanstvom, ki ga 
od svoje ustanovitve opravlja. Med te akcije je 25. septembra 2014 sodila tudi slavnostna 
prireditev ob 115-letnici ustanovitve. Muzej se je z obeležitvijo visoke obletnice delovanja, ki 
ni zahtevala nobenih dodatnih finančnih sredstev, občinstvu predstavil v popoloma lastni 
izvedbi. Na prireditvi so z nastopi aktivno sodelovali vsi zaposleni v muzeju. V raznovrstnem 
kulturno zgodovinskem programu so opozorili na širši pomen delovanja muzeja za šolsko 
področje in za področje zgodovine šolstva in pedagogike v Republiki Sloveniji v preteklosti in 
sedanjosti.  
 
Poleg izdajanja promocijskega materiala in drugih muzejski tiskov je muzej za posebne 
priložnosti izdal tudi letake in plakate. V promocijske namene je delovala tudi muzejska 
trgovina. Prepoznavnost muzeja se je ob številnih akcijah v letu 2013 nedvomno močno 
povečala in utrdila. 
 
Na muzejski spletni strani je bilo leta 2013 objavljenih 25 dogodkov, na Facebooku: poslovne 
strani 14 dogodkov, na Facebooku: strani prijateljev 162 dogodkov, na Facebooku: Šolska 
kronika 14 dogodkov, na Museums.si 8 dogodkov, na KIC Ljubljana 10 dogodkov, na 
Napovedniku, kjer je povprečno 169.000 obiskov na mesec, 17 dogodkov, v KAM-u 12 
dogodkov in na Prireditve info 12 dogodkov. 
 

 
 
 
 
Muzejska trgovina 
 
Muzejska trgovina deluje na muzejski sprejemnici in predstavlja osnovni del prodajne 
ponudbe Slovenskega šolskega muzeja. V prodaji so replike muzejskih predmetov in drugih 
artiklov ter različne publikacije, ki se vsako leto sproti dopolnjujejo. Poleg muzejskih 
publikacij so v veliko manjši meri v ponudbi tudi knjige, ki so izšle v sklopu projekta Knjiga za 
vsakogar. V letu 2013 je bila muzejska trgovina obogatena s številnimi novimi artikli, med 
katerimi prednjačijo pisala. Za dodatno prodajno ponudbo pisal je zaslužen kustos Marko 
Ljubič, avtor razstave o pisalih »Pišem, torej sem!«, ki je med pripravo razstave navezal tudi 
številne stike s proizvajalci in prodajalci pisal. Poleg Ring-pena, roler pisala in nalivnega 
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peresa so med novimi artikli tudi zvezki, ki jih je muzej po starih vzorcih založil v navezavi z 
predhodno razstavo »Zgodbe šolskih zvezkov«, notesnik, voščenke, barvice v peresnici, 
obesek za ključe, ovratni trak in knjižne kazalke. Najbolj priljubljeni prodajni artikli glede na 
prodajo še naprej ostajajo peresniki, črnila, magneti in šolske tablice. Več zanimanja je bilo 
tudi za velike šolske tablice in je tudi zaloga z njimi v drugi polovici leta pošla. Med novimi 
artikli je bil glede na prodajo najbolj priljubljen Ring-pena, kar je lahko povezano tudi z 
dejstvom, da gre za posebno oblikovan izdelek in da je Slovenski šolski muzej v Sloveniji 
trenutno edini, ki ima ta izdelek v prodajni ponudbi.  
 
Prodaja muzejskih publikacij je bila v primerjavi s prodajo replik muzejskih predmetov težko 
primerljiva. Razlika je še toliko večja, ker se redni naročniki muzejskih publikacij (Šolske 
kronike) ne vodijo v muzejski trgovini ampak v tajništvu. Število naročnikov Šolske kronike je 
zaradi splošnega varčevanja v VIZ tudi v letu 2013 upadlo. V zvezi z občasnima razstavama 
sta v letu 2013 izšla dva nova razstavna kataloga: »Slikanica - moja prva knjiga« in »Pišem, 
torej sem!« Katalog o slikanicah bil poleg Koledarja Slovenskega šolskega muzeja2014 v letu 
2013 najbolj prodana muzejska publikacija. Že več let zapored se dobro prodajajo Lepopisne 
vaje - delovni zvezek za učenje lepopisja, ki se kot Lepopisni komplet največ prodajajo 
skupaj	  s peresnikom in črnilom. V letu 2013 se je dobro prodal tudi katalog razstave »Šola iz 
zemlje – učenje visokih Andov«. Prodaja vseh drugih muzejskih publikacij je znatno manjša. 
 
Pomembna novost in pridobitev za muzejsko trgovino v letu 2013 je dokončen prehod na 
nov računalniški program poslovanja, ki bo v prihodnosti omogočil predvsem bolj pregleden 
in povezljiv način delovanja, pomembno pa se bodo zmanjšali tudi stroški poslovanja. Za 
nemoteno delovanje muzejske trgovine je v povezavi z delom na sprejemnici in izvajanju 
učnih ur Računstva skrbela Natalija Žižič, ki sta jo občasno nadomeščali Maja Hakl in Neža 
Hrovat. 
 
	  
Tabela: Prosta prodaja replik muzejskih predmetov in tiskov 
	  

REPLIKE MUZEJSKIH PREDMETOV  2012 2013 index 

Šolska tablica - majhna 312 235 75,3 
Šolska tablica - velika 88 142 161,4 
Peresnik 680 564 82,9 
Vrtavka 148 30 20,3 
Svinčnik  31 19 61,3 
Svinčnik z radirko  84 85 101,2 
Lesena peresnica 13 9 69,2 
Magnet 453 312 68,9 
Radirka  49 30 61,2 
Šilček  18 19 105,6 
Črnilo  451 434 96,2 
Barvice (v svinčniku, v peresnici) / 19 / 
Mali lepopisni komplet 5 2 40,0 
Veliki lepopisni komplet  15 16 106,7 
Lepopisni komplet (Lepopisne vaje, držalo s peresom, črnilo) 55 53 96,4 
    
KOLEDARJI SLOVENSKEGA ŠOLSKEGA MUZEJA    
Koledar 2013 290 27 9,3 
Koledar 2014 / 349 / 
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KATALOGI RAZSTAV    
Šolstvo na Slovenskem I. (1988) 0 1 / 
Šolstvo na Slovenskem II. (1999) 1 2 200,0 
Šolstvo na Slovenskem III. (2002) 0 1 / 
Pišem, torej sem! / 3 / 
Slikanica, moja prva knjiga (2013) / 88 / 
Hiše učenosti na Slovenskem na starih razglednicah (2006) 2 2 100,0 
Zgodbe šolskih zvezkov 4 3 75,0 
Šola iz zemlje – učenje visokih Andov 21 33 157,1 
    

ŠOLSKA KRONIKA – REVIJA ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE 
 
 

  

Šolska kronika 2010/2 0 2 / 
Šolska kronika 2011/3 2 2 100,0 
Šolska kronika 2012/1-2 0 1 / 
    
DRUGE KNJIGE / PUBLIKACIJE MUZEJA    
Lepopisne vaje (Žižič, 2010) 59 25 42,4 
Zgodovina šolstva na Slovenskem (Okoliš, 2009) 9 11 122,2 
The History of Education in Slovenia (Okoliš, 2008) 2 8 400,0 
Plakat Abeceda 1 3 300,0 
 
Med replikami muzejskih predmetov se je občutno zmanjšala prodaja vrtavk, nekoliko manj 
pa tudi svinčnikov, radirk, lesenih peresnic, manjših šolskih tablic in peresnikov. Manjšo 
prodajo navedenih replik je več kot nadoknadila prodaja novih replik muzejskih predmetov. 
Leta  2013 je bilo tako prvič prodanih 102 primerkov ring pena, 39 nalivnih peres, 25, 
notesnikov, 40 roler pisal, 37 voščenk, 9 obeskov za ključe, 12 ovratnih trakov in 149 A5 
črtnih zvezkov. 
 
Z nakupi replik muzejskih predmetov so bile popolnjene zaloge: večjih vrečk – rdečih 
(50+200), Plakatov »Abeceda« (5), zvezkov A5 črtnih (2000), ovratnih trakov (50), obeskov 
za ključe (50), notesnikov (50), voščenk (100), barvic v svinčniku (250), barvic v peresnici 
(50, svinčnikov z radirko (500), nalivnih peres (50+60), vrtavk (200), knjižnih kazalk (6000), 
roler pisal (50+50), črnilnih vložkov (100), šilčkov (283), svinčnikov (300), radirk (310), ring-
penov (100). 
 
Natalija Žižič je na muzejski sprejemnici poleg del v muzejski trgovini (vodenje blagajne, 
urejanje zalog, nabava in prodaja) izvajala še muzejske učne ure Računstvo in Lepopisje ter 
delavnice Lepopisanja. S pomočjo kustosa in strokovnega delavca Marka Ljubiča je prešla na 
nov elektronski sistem Poslovanje, ki ga je v muzeju razvijalo podjetje DataStudio. Urejala je 
baze naslovov in imen prodajnih artiklov za nov sistem. Med prehodom je tri mesece sočasno 
opravljala delo v sistemu Siti3 (Dragon ticketing) in Poslovanje (Data Studio). Vodila je 
organizacijo prijav obiska najavljenih skupin obiskovalcev. Koordinirala je delo muzejskih 
vodičev in animatorjev oz. Izvajalcev muzejskih učnih ur. Popisovala je prejeto gradivo v 
muzeju: 44 zabeleženih vnosov, od tega 1 ponudba za odkup in 43 darov. Muzejsko gradivo 
je tudi evidentirala v programu Galis, prvo polovico leta, ko je imela prost dostop do Galisa, 
je skenirala in fotografirala gradivo za evidenco. Opravljala je mesečno in letno statistiko. Na 
simpoziju o pisalih je nastopila s svojih prispevkom. Zbirala je podatke za namizno igro, v 
kateri so slovenski kraji povezani s šolstvom. Pripravljala je gradiva za nov katalog stalne 
razstave. Prvo polovico leta je urejala objave na spletni strani museums.si. Sodelovala je pri 
organizaciji in izvedbi prireditev od dnevih odprtih vrat v muzeju. Oblikovanla in vodila je 
baze obiska osnovnih šol v Slovenskem šolskem muzeju od leta 2007. Sodelovala je pri 
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pripravi brošure Pedagoške dejavnosti v Slovenskem šolskem muzeju v šolskem letu 
2013/2014. Zbirala in digitalizirala je odzive otrok osnovnih šol, ki so bili v muzeju. 
 
 
 
 

Muzejski tiski 
 
Publikacije, ki jih je muzej izdal v letu 2013: 

1. Anton Arko, Polona Koželj. Slikanica – moja prva knjiga: razstava o slovenski slikanici. 
Publikacija muzeja (razstavni katalog) št. 119, 50 str. 

2. Radosti v starih šolskih klopeh. Pedagoški programi 2013/14. Publikacija muzeja 
(brošura) št. 120, 24. str. (ur. Mateja Ribarič) 

3. Koledar 2014. Slikanica – moja prva knjiga. Publikacija muzeja (koledar) št. 121, 28. 
str. (ur. Polona Koželj, Anton Arko, Ksenija Guzej) 

4. Ljubič, Marko. Pišem, torej sem!: šolska pisala in opismenjevanje skozi čas. 
Publikacija muzeja (razstavni katalog) št. 122, 42 str. 

5. Šolska kronika – revija za zgodovino šolstva in vzgoje, št. 1-2/2013, 22/XLVI, 1 - 400 
str. (ur. dr. Branko Šuštar) 

6. Šolska kronika – revija za zgodovino šolstva in vzgoje, št. 3/2013, 22/XLVI, 401 - 720 
str. (ur. mag. Marjetka Balkovec Debevec) 

7. Povezovanje v izobraževanju / Creating links in education: učiteljstvo in njihova 
društva kot spodbujevalci pedagoškega razvoja (zgodovinski in muzejski pogledi), 
povzetki prispevkov in drugo gradivo 15. mednarodnega simpozija šolskih muzejev in 
šolsko-zgodovinskih zbirk, Ljubljana 26.-29. junij 2013, Slovenski šolski muzej v 
sodelovanju z Zvezo zgodovinskih društev Slovenije in ICOM - Slovenija, 2013,  
120 str. (ur. dr. Branko Šuštar in Maja Hakl) 

 
Ponatis učnega gradiva: 

8. Računstvo. Učna ura naših babic in dedkov iz leta 1905. Učni list. Dopolnjena izdaja 
2013. 

Letaki (tiskani): 
- 8. februar : Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 
- Za simpozij Pišem, torej sem! Program dvodnevne prireditve 
- Jesenske počitnice v Slovenskem šolskem muzeju od 28. do 30. oktobra 2013 
-     Poletna muzejska noč, 15. junij 2013, (SMS, delna finančna soudeležba) 
-     Literarni natečaj »Šola iz zemlje« (oblikovani in kopirani v muzeju) 
-     Zimske počitnice v Slovenskem šolskem muzeju od 25. februarja do 1. marca 2013 

Brošure 
-     Poletna muzejska noč (skupaj s SMS, delna finančna soudeležba) 
-     Z igro do dediščine, 7. – 13. oktober 2013 (skupaj s Pedagoško sekcijo pri SMS) 

Plakati 
-    8. februar – Prešernov dan 
-    Slikanica, moja prva knjiga, 27. maj 2013 
-    Muzejski medijski dan, 6. junij 2013 
-    Poletna muzejska noč, 15. junij 2013 (SMS, delna finančna soudeležba) 
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-    Simpozij, Pišem torej sem, 13. november 2013 
-    15th international Symposium on School Life and School History Museums & 

Collections, 26. – 29. Junij 2013 
-   Lutkovna igrica Sovica Zofi odkriva muzej, na obisku v šoli, vrtcu in knjižnici. 
 

Poleg razstavnih katalogov dveh občasnih razstav (o slikanicah in pisalih) sta bila natisnjena 
zdaj že nepogrešljivi vsakoletni muzejski koledar in brošura o pedagoški dejavnosti muzeja za 
tekoče šolsko leto. Za posebne priložnosti, kot je slovenski kulturni praznik, in za simpozij o 
pisalih in zgodovini opismenjevanja, so bili za večjo prepoznavnost poleg obveščanja po 
elektronskih medijih v omejeni količini natisnjeni tudi letaki. Ponatisnjeno je bilo tudi učno 
gradivo za pouk Računstva. Največ vloženega dela in sredstev sta zahtevala priprava in tisk 
muzejske strokovno – znanstvene revije Šolska kronika, ki je edina revija na tako visokem 
nivoju na področju zgodovine šolstva in pedagogike v Republiki Sloveniji. V letu 2013 je izšla 
v dveh zvezkih na kar 720 straneh. Prvi zvezek je dvojna številka revije, ki je tematska in 
vsebuje prispevke vezane na muzejsko razstavo Zgodbe šolskih zvezkov in na mednarodni 
simpozij Zvezki kot zgodovinski vir, ki je bil leta 2012 v Slovenskem šolskem muzeju. Urednik 
dvojne številke Šolske kronike je dr. Branko Šuštar, ki je bil tako avtor razstave kot tudi 
vodja simpozija. Tretja številka Šolske kronike je redna, po ustaljenih sklopih jo je uredila 
mag. Marjetka Balkovec Debevec. Za 15. mednarodni simpozij šolskih muzejev in šolsko-
zgodovinskih zbirk v Ljubljani je muzej v sodelovanju z Zvezo zgodovinskih društev Slovenije 
in ICOM -  Slovenija pod naslovom Povezovanje v izobraževanju izdal tudi publikacijo  
simpozija, v kateri so objavljeni povzetki prijavljenih prispevkov in drugo konferenčno 
gradivo. 
 
 
 
 

Mednarodno medmuzejsko sodelovanje 
 

Mednarodno medmuzejsko sodelovanje se je v zadnjem obdobju močno razširilo in je bilo v 
letu 2013 še posebej pestro. 15. mednarodni simpozij šolskih muzejev in šolsko-
zgodovinskih zbirk je nedvomno največje mednarodno muzejsko srečanje, ki ga je do zdaj 
soorganiziral Slovenski šolski muzej. Srečanje je potekalo od 26. do 29. junija 2013 na 
Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani v soorganizaciji z Zvezo zgodovinskih društev Slovenije in 
ICOM – Slovenije, ki sta prispevala tudi k večji odmevnosti prireditve. Na simpoziju je 
sodelovalo 115 udeležencev iz 24 držav po vsem svetu. Največ jih je bilo iz Evrope , precej 
pa tudi iz bolj oddaljenih držav: Avstralije, Japonske, Brazilije itd. Koordinator srečanja je bil 
dr. Branko Šuštar, ki se je s podporo muzeja in s sofinanciranjem Skupnosti muzejev 
Slovenije in drugih ustanov v zadnjih letih mednarodnih srečanj največ udeleževal in ima 
razpredenih tudi največ mednarodnih stikov. Večji del mednarodne in domače 
korespondence je v letu 2013 posvetil pripravi simpozija. Pripravljalna dela so intenzivno 
potekala od novembra 2012 do začetka simpozija tudi zunaj delovnega časa. Poleg 
koordinatorja simpozija je zlasti pri pošiljanju vabil in informacij ter pri obveščanju predvsem 
po e-pošti zavzeto in odgovorno pomagala tajnica simpozija, zunanja sodelavka muzeja, 
univ. dipl. zgodovinarka Maja Hakl. Na muzejski spletni strani je za objavo potrebnih gradiv 
in informacij o simpoziju na službenem mestu organizator / informator skrbela Ksenija Guzej, 
po potrebi pa so pri pripravi simpozija pomagali tudi drugi muzejski sodelavci. Koordinator 
simpozija dr. Branko Šuštar je usklajeval priprave s tujimi in domačimi člani znanstvenega 
odbora simpozija, ki so ga sestavljali predstavniki univerz, muzejev in drugih ustanov. Z 
veliko mero zavzetosti je ob pomoči Maje Hakl tik pred začetkom simpozija uspel urediti 
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večjezično publikacijo simpozija, ki je izšla v tiskani obliki  (120 str.) in je v elektronski verziji 
dostopna na spletni strani muzeja pod  povezavo na simpozij. Izbral je vsebinsko in 
oblikovno verzijo programa simpozija, kot je bila objavljena na spletni strani. Finančno 
poslovanje simpozija je potekalo preko računovodstva Zveze zgodovinskih društev Slovenije. 
Večji del neposrednih stroškov simpozija je bil pokriti iz kotizacije udeležencev, nekaj pa tudi 
s sofinanciranje soorganizatorjev in prispevki podpornikov, ki so sodelovali predvsem z 
gradivom. Slovenski šolski muzej je poleg razpolaganja z vso svojo infrastrukturo za potrebe 
simpozija in delom svojih zaposlenih pokril večji del stroškov publikacijo simpozija, za 
glasbeni nastop skupine Muzealije na odprtju simpozija, za postavitev priložnostne razstave o 
šolskih zvezkih na Srednji zdravstveni šoli in za izvedbo andragoškega programa v muzeju. V 
sodelovanju s portalom Sistory pri Inštitutu za novejšo zgodovino je bil celoten potek 
simpozija posnet, pri snemanju sta pomagala tudi kustos Marko Ljubič in 
konservatorsko.restavratorski tehnik Franci Kadivec. Vsa predavanja na simpoziju so na 
portalu Sistory javno dostopna. Muzejske zunanje sodelavke so udeležencem simpozija 
nudile vso informativno in tehnično podporo. Za vsakega udeleženca je bilo pripravljeno tudi 
konferenčno gradivo s potrebnimi informacijami. Za vse udeležence simpozija je bil 
pripravljen tudi spremljevalni program. Koordinator je dogovoril sprejem v ljubljanski mestni 
hiši, vožnjo po Ljubljanici, obisk na ljubljanskem gradu, ekskurzijo v Kamnik in seveda obisk 
Slovenskega šolskega muzeja, kjer so udeleženci 27. junija 2013 po sprejemu v mestni hiši 
izmenično v dveh skupinah sodelovali na učni uri za tujce in si ogledali razstave. Publikacija 
simpozija je bila ob objavi povzetkov prijavljenih prispevkov zasnovana in pripravljena tudi 
kot kratka informacija o razstavni dejavnosti Slovenskega šolskega muzeja, posebej tisti, ki 
so si jo udeleženci med simpozijem lahko ogledali v prostorih srednje zdravstvene šole, kjer 
so potekala predavanja (zdravstveno šolstvo, šolski zvezki), v prostorih muzeja (stalna 
razstava in razstavi o slovenskih slikanicah in pisalih) in v Medobčinskem muzeju Kamnik 
(gostujoča razstava o oblačilni kulturi v šoli), ki so ga udeleženci obiskali na ekskurziji 29. 
junija 2013. Pri izvedbi in poteku simpozija so na različne načine in v različnih vlogah 
sodelovali vsi zaposleni v muzeju, poleg njih pa tudi večji del zunanjih sodelavcev. Z uspešno 
izpeljanim simpozijem se je Slovenski šolski muzej vidno umestil v mednarodne povezave 
šolskih muzejev, v katerih je lahko bolj zavzeto sodeloval od konca osemdesetih let 20. 
stoletja. Predstavljene prispevke na simpoziju si bo muzej prizadeval v doglednem času tudi 
objaviti.  Simpozij je udeležencem uspešno predstavil Slovenijo in mesto Ljubljana, prav tako 
pa tudi slovenskego muzejstvo in zgodovino, kakor tudi Slovenski šolski muzej. Slovenski 
udeleženci mednarodnih simpozijev šolskih muzejev, predstavniki muzeja na njih sodelujejo 
že od leta 1988, so z izvedbo simpozija izpolnili dolgoletno pričakovanje mednarodne družine 
šolskih muzejev, da srečanje pripravimo v Sloveniji. 

Slovenski šolski muzej je v letu 2013 poleg soorganizacije mednarodnega simpozija šolskih 
muzejev nadaljeval mednarodne stike tudi z izmenjavo strokovno znanstvene literature 
(Šolske kronike 22/2013, št. 1-3) in z udeležbo dr. Branka Šuštarja na mednarodnih srečanjih 
in konferenca (glej poglavje: preučevanje in interpretacija premične dediščine). Tesnejše 
stike s Hrvaškim šolskim muzejem iz Zagreba je muzej izkazal tudi na simpoziju o pisalih v 
Slovenskem šolskem muzeju 14. novembra 2013, ki se ga je udeležila tudi kustodinja Vesna 
Rapo, ki je v tamkajšnjem muzeju zadolžena za muzejske predmete. Iz čisto strokovnih 
vzrokov in potrebne primerjave med muzejema je obisk v Zagrebu pred koncem leta vrnil 
kustos Marko Ljubič, organizator simpozija. Uslužbenci Hrvaškega šolskega muzeja so se v 
večjem številu 25. septembra 2013 v Slovenskem šolskem muzeju udeležili tudi slovesnosti 
ob 115 –letnici ustanoviitve muzeja in nam pri tem zaželeli  nadaljno uspešno pot. V Zagrebu 
bodo 115 letnico praznovali čez tri leta. 
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Investicije in vzdrževanje 
 
Za celotno informacijsko komunikacijsko tehnologijo, od uvedbe novih računalniških 
programov, sodelovanja pri vzpostavitvi in vzdrževanju računalniške mreže, Wi-fi sistema, 
nakupa novih računalnikov, inštalacije programov, odpravljanja napak pri tiskanju nalepk v 
Cobiss v knjižnici, do dokončne uvedbe progama Poslovanje na muzejski sprejemnici in 
pomoči pri odpravljanju težav pri e – poslovanju je skrbel kustos Marko Ljubič. Višina 
sredstev za investicije muzeju omogoča najnujnejše zamenjave iztrošene računalniške in 
druge opreme in predvsem tiste posodobitve, ki zmanjšujejo stroške poslovanja. Poleg tega 
se zagotavlja manjkajoča  oprema za izvajanje dejavnosti v zbirkah, v konservatorsko-
restavratorski delavnici in v depojih. Po letnem načrtu investicij je bilo v letu 2013 nabavljeno 
11 enot, ki se uvrščajo med osnovna sredstva: dve tablici Apple Ipad 4 (razstavna 
dejavnost), računalnik Imac (računovodstvo, kustodiat za muzejske predmete), računalnik 
Mac mini (sprejemnica in muzejska trgovina), računalnik Lenovo TC E72  (knjižnica - 
kustodiat za muzejske predmete), računalnik Lenovo TC E72  (tajništvo), prenosni 
mikropeskalnik (restavratorska delavnica), čitalnik Epson GT-1500 (uprava - kustodiati), 
polični regali 13000*500*2500 (depo Zalog ), polični regali 3000*800*2500 (depo Zalog), 
računalniški server Fujitsu (serverska omara) in zamenjava iztrošene računalniške opreme – 
server, računalnik, tiskalnik. Poleg osnovnih sredstev je bilo v tem letu nabavljeno še 10 enot 
drobnega inventarja: zunanji trdi disk, 2.5, 1TB USB 3.0, WD Passport, črn (uprava), mobilni 
UTMS telefon Samsung Galaxy S3 mini, bel (uprava), mobilni telefon Prestigio Multiph. PAP 
3540 DUO, črn (sprejemnica, tajništvo), 2x Wi-Fi oddajnika Air Port Express Base Station 
(razstavna in pedagoška dejavnost), zunanji trdi disk 2,5 Seagate Back Up Plus 500 GB, črn 
(tajništvo), zunanji trdi disk 3,5 Seagate Back Up Plus 4 TB, črn (serverska omara), laserski 
tiskalnik HP LaserJet P1102 (tajništvo), DVD predvajalnik Sony DVP-SR170B (knjižnica - 
čitalnica), aparat za toplotno vezavo UNIBIND XU 138 (uprava). Med odpisanim materialom 
je bila zgolj iztrošena računalniška oprema. Za vzdrževanje hiše je skrbel samostojni 
konservatorsko – restavratorski tehnik Franci Kadivec. Večjih posegov ni bilo. Zaradi varnosti 
so bila izpeljana nujna dela pri zamenjavi električne napeljave. Zamenjana so bila tudi 
iztrošena svetlobna sredstva, prečiščen pa je bil tudi del toplotne napeljave. 
 
 
 
 
Objave v tiskanih medijih 
 

1. Bernarda Pintar, Gospodična učiteljica je bila zelo stroga, v Podblegoške novice – 
glasilo občine Gorenja vas-Poljane, letnik 17, št. 1, januar 2013, str. 22, 

2. Tanja Tomažič, Pišem, torej sem! I. del, o razstavi pisal v Slovenskem šolskem 
mzzeju, v: Naša Žena, Dediščina,  št. 1, januar 2013,str. 56, 57, 

3. Tanja Tomažič, Pišem, torej sem! II. del, o razstavi pisal v Slovenskem šolskem 
mzzeju, v: Naša Žena, Dediščina, št. 2, januar 2013,str. 44, 45, 

4. Tina Zgonik, Mateja Ribarič, Slovenski šolski muzej, Šola iz zemlje, v: Didakta, št. 
160, letnik XXII, februar 2013, str. 57, 58, 

5. TU, Razstava Šola iz zemlje, v: Viva, št. 231, februar 2013, str. 11, 
6. Tara Novak, Šola z naravno metodologijo, v: Aura, Izkušnje, ki so spremenile 
življenje, št. 282, marec 2013, str. 22, 23, 

7. Mag. Marjetka Balkovec Debevec, »Učitelj, prihajaj kolikor mogoče čedno oblečen v 
šolo!« O obleki učiteljev in učiteljic skozi čas, v: Didakta, št. 162, letnik XXII, april 
2013, str. 26-29, 
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8. Dr. Branko Šuštar, Zgodbe šolske zgodovine v zgodovini šolstva, v: Revija Vzgoja, št. 
57, april 2013, str. 9-11,mag. 

9. Mag. Marjetka Balkovec Debevec, šolski spomini Žirovcev napolnili Slovenski šolski 
muzej, v: Žirovske stopinje, št. 2, letnik 3, april 2013, str. 18, 

10.  J. Ambrožič, Hura poćitnice!, Šolanje še nikoli ni bilo poceni, v: Živa, priloga 
Dolenjskega lista, aktualno, št. 6, letnik 12, junij 2013, str. 6,7, 

11. Oglasno sporočilo,  Dobrodošli v Slovenskem šolskem muzeju, v: Didakta, 
Komunikacija v šoli, št. 164, letnik XXII, junij-julij 2013, str. 73, 

12. Alenka Veber, Slovenski šolski muzej, v: Revija Ognjišče, št. 6, junij 2013, str. 44-46, 
13. Damjana Šmid, Uniforme v šolah, v: Gorenjski glas, moj pogled, 23.8.2013, str. 18, 
14. Vane D. Forič, Šolarji še brez uniform, v: Nedeljske novice, 1.9.2013, str, 7, 
15. Denis Vičič, Racionalizacija, v: Mladina, št. 37, 13.9.2013, str. 12, 
16. T.L., Sindikat: Ministrstvo naj umakne sklep in odpre resno razpravo, v: Slovenske 

novice, 14.9.2013, 
17. Franja Žist, Združena šolski in muzej športa, v: Večer, Znanje, št. 214, letnik LXIX, 

16.9.2013, str. 16, 
18. Mojca Pišek, Združevanje muzejev na horuk, v: Dnevnik, V ospredju, 20.9.2013, str. 

4, 
19. Mag. Stane Okoliš, List iz dnevnika, v: Šolski razgledi, Odprta šola,  št. 14, letnik 

LXIV, 20.9.2013, str. 
20. Tatjana Hojan, Ob 115-letnici, v: Šolski razgledi dogodki/novosti, š. 14, letnik LXIV, 

20.9.2013, str. 2, 
21. Mag. Ivan Vogrič, mag. Ludvik Mihelič, prof. um. zgod. in zgod. Janez Bregar, dr. 

Vojko Pavlin, izr. prof. dr. Boris Golec, doc. dr. Lilijana Žnidaršič Golec, prof. zgod. in 
fil. Mihael Šorl, Odprto pismo ministru za izobraževanje, v: Dnevnik, pisma bralcev, 
23.9.2013, str. 15, 

22. Simona Bandur, Od tablice k tablici in od učitelja k učiteljici, v: Delo, Panorama, št. 
222, letnik 55, 25.9.2013, str. 19, 

23. Mag. Stane Okoliš, Prva slovenska matura, v: Revija Vzgoja, september 2013, str. 
46,47, 

24. Mojca Pišek, Neme žrtve nezainteresiranega režima, v: Dnevnik, 1.10.2013, str. 21, 
25. Darko Štrajn, Post-tradicija in šolski muzej, v: Šolski razgledi, št. 15, letnik LXIV, 

4.10.2013, str. 3, 
26. Dr. Branko Šuštar,Nikar praznih besed o muzejih ne razdirajte!, v Dnevnik, 9.10.2013, 

str. 13, 
27. Leopoldina Plut Pregelj, Spoštovani Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost 

in šport, V: Delo, Sobotna priloga, PPPoštni predal 29, 12.10.2013, str. 31, 
28. Dr. Branko Šuštar, Povezovanje v izobraževanju, v: Šolski razgledi, Osvetlitev, št. 16, 

letnik LXIV, 18.10.2013, str. 14, 
29. Mag. Stane Okoliš, Neme žrtve nezainteresiranega režima, v: Dnevnik, pisma bralcev, 

19.10.2013, str. 15, 
30. Polona Koželj, Slikanica – moja prva knjiga, Nihče ne ostaja ravnodušen, v: Šolski 

razgledi, Mozaik, št. 17, letnik LXIV, 8.11.2013, str. 12, 
31.  Mag. Marjetka Balkovec Debevec, Slovenski šolski muzej – že 115 let zrcalo 

slovenskemu šolstvu, v: Glasnik SED, št. 3-4, letnik 53/2013, str. 81,82, 
32. Mag. Marjetka Balkovec Debevec, Dediščina šolstva na 15. mednarodnem simpoziju 
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34. ark., Pišem, torej sem! v: Šolski razgledi št. 18, letnik LXIV, 22.11.2013, str. 2. 
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Sklep 

Slovenski šolski muzej je v precej negotovih razmerah v letu 2013 uspel izpeljati letni delovni 
načrt v celoti, pa četudi so bili nekateri projekti zaradi vezanosti na dogovorjena finančna 
sredstva, ki dolgo časa niso bila dosegljiva, opravljeni v nekoliko omejenem obsegu. Muzej je 
z opravljenim delov opravičil svoje poslanstvo na področju dediščine šolstva in zgodovine 
šolstva in pedgogike, zaradi česar so ga učitelji pred več kot sto leti tudi ustanovili. Pri 
nalogah, ki niso bile neposredno vezane na potrebna večja denarna sredstva, je muzej 
izvedel tudi dejavnosti in projekte, ki so pomembni pri izpolnjevanju poslanstva, niso pa bili 
načrtovani v Letnem delovnem načrtu. V glavnem se te naloge nanašajo na sodelovanje 
muzeja pri izpeljavi skupnih projektov muzejev in drugih ustanov. Slovenski šolski muzej je 
na ta način sodeloval pri postavitvi razstave Skrito znanje, ki so jo v jeseni organizirale 
ljubljanske specialne knjižnice. Kot soorganizator je  z Mestnim muzejem Krško je septembra 
in oktobra 2013 sodeloval pri postavitvi razstave o šolniku Ivanu Lapajnetu. V muzejski 
čitalnici je 21. marca 2013 soorganiziral predstavitev knjige o šolstvu v Žireh in postavitev 
priložnostne razstave Odsev generacije. Za prihodnje delo in vključevanje v ESS projekte je 
bilo izjemno pomembno sodelovanje z Geodetskim inštitutom Slovenije pri projektu 
Infrastrukturni potencial. 

Eden glavnih dosežkov muzeja  v letu 2013 je nedvomno soorganizacija 15. mednarodnega 
simpozija šolskih muzejev v Ljubljani, nič manj pomembni pa niso dosežki muzeja pri 
dokončnem prehodu na poenotnen način evidentiranja in dokumentiranja muzejskih 
predmetov in pri pripravi ter tisku dveh obsežnih zvezkov Šolske kronike (720 str.) Navkljub 
majhnemu padcu obiska se je v primerjavi s predhodnim letom povečalo število 
osnovnošolcev in izdanih vstopnic. Povečalo se je število pedagoških delavnic in udeležencev. 
Z novimi prodajni eksponati se je povečala tudi prodaja v muzejski trgovini. Za nagrade, ki 
jih podeljuje Andrgoški center Slovenije, je muzej daroval več prodajnih eksponatov in 
muzejskih tiskov. Za teden otroka je družinam omogočil prost obisk muzeja. Muzej se je pri 
Skupnosti muzejev Slovenije prijavil na razpis za mednarodno dodelovanje, v sodelovanju z 
Zvezo zgodovinski društev Slovenije pa tudi za sofinanciranje strokovne in znanstvene 
literature pri Javni agenciji Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost. Celotni prihodki 
muzeja v letu 2013 so bili  540.526 EUR in so za 0,12 % višji kot leta 2012. Odhodki so bili 
538.705 EUR in so za 0,11 % nižji od odhodkov iz leta 2012. Končni poslovni izid muzeja v 
letu 2013 je 1.604 EUR.  
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B. POSLOVNO POROČILO 
Slovenski šolski muzej je nacionalni muzej, ki deluje na področju premične kulturne dediščine 
šolstva. Kot javni zavod ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, njegovo 
delovanje pa po Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej (UL RS 
110/2003) opredeljuje zakonodaja s področja kulture. Od leta 1984 deluje v prostorih 
nekdanjih uršulinskih šol na Plečnikovem trgu št. 1 na površini v skupni v izmeri 867 m². Po 
denacionalizacijski odločbi iz leta 2004 je del muzejskih prostorov v dvajsetletnem najemu od 
uršulinskega samostana (471 m²), drugi del prostorov v traktu pod Gimnazijo Jožeta Plečnika 
pa je v državni lasti (396 m²). Na nekdanji litostrojski šoli, v prostoru nekdanje varilnice (181 
m2), ki je v upravljanju Srednje šole tehniških strok Šiška, je muzej do leta 2008 uporabljal 
dislocirani depo za hranjenje večjih muzejskih predmetov, leta 2009 pa je v njem postavljena 
mobilna konservatorsko – restavratorska delavnica. Dislocirani depo za muzejske predmete 
in gradivo je od jeseni 2008 v izmeri 500 m2 v najemu od Zavoda RS za blagovne rezerve v 
Zalogu. 

Delovanje muzeja v letu 2013 je potekalo po začrtanem delovnem načrtu in v skladu s 
finančnimi možnostmi muzeja. Poleg rednih dejavnosti, ki jih opravlja v okviru javne službe, 
je izvedel še druge projekte, od katerih so mnoge, tako npr. izdajanje muzejske revije Šolska 
kronika kot tudi izvajanje muzejskih zgodovinskih učnih ur, po katerih je v javnosti najbolj 
prepoznan, v zadnjih letih že del redne dejavnosti, za katere je potrebno pridobiti posebna 
denarna sredstva. Z razpoložljivimi sredstvi za dodatne projektne naloge, ki jih je prejel od 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, je muzej izvedel naslednje projekte: Muzejska 
pedagogika, Dokumentacijski center za zgodovino šolstva in pedagogike in Inovativna 
pedagogika. Z izdajanjem drugih tiskov je promoviral raznovrstne muzejske dejavnosti. Z 
namenskimi sredstvi za investicije je bil v letu 2013 zamenjan del električne napeljave, ki je 
bil za varnost stavbe in zaposlenih najbolj nevaren, prav tako pa tudi izrabeljen del svetlobne 
napeljave in samih svetil. S sredstvi za investicije se je nakupilo tudi več osnovnih sredstev, 
ki so izboljšale kvaliteto muzejskega dela. 

Priprava letnega delovnega načrta in finančnega načrta je potekala po postopkih in predpisih, 
ki jih za zavode na področju kulture vodi Direktorat za kulturno dediščino, po preureditvi 
ministrstva, pa je bila letna pogodba z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, ki 
financira in spremlja delovanje muzeja, podpisana 21. oktobra 2013. Po tej pogodbi so bila 
muzeju zagotovljena sredstva za uresničevanje razstavnih in drugih muzejskih projektov. 
Muzej je zaradi slabšanja splošnega finančnega položaja v državi z razpoložljivimi sredstvi 
deloval karseda racionalno in varčno. 

S sredstvi za investicije je muzej v letu 2013 nabavil 11 enot, inv. št. od 552 do 562, in sicer: 
tablici Apple Ipad 4 (razstavna dejavnost), računalnik Imac (računovodstvo, kustodiat za 
muzejske predmete), računalnik Mac mini (sprejemnica in muzejska trgovina), računalnik 
Lenovo TC E72 (knjižnica - kustodiat za muzejske predmete), računalnik Lenovo TC E72 
(tajništvo), prenosni mikropeskalnik (restavratorska delavnica), čitalnik Epson GT-1500 
(uprava - kustodiati), polični regali 13000*500*2500 (depo Zalog), polični regali 
3000*800*2500 (depo Zalog), računalniški server Fujitsu (serverska omara) pod inv. št. 562. 

Poleg navedenega se je iz rapoložljivih sredstev nabavilo še drobni inventar (10 novih enot): 
zunanji trdi disk, 2.5, 1TB USB 3.0, WD Passport, črn (uprava), mobilni UTMS telefon 
Samsung Galaxy S3 mini, bel (uprava, mobilni telefon Prestigio Multiph. PAP 3540 DUO, črn 
(sprejemnica, tajništvo), 2x Wi-Fi oddajnika Air Port Express Base Station (razstavna in 
pedagoška dejavnost), zunanji trdi disk 2,5 Seagate Back Up Plus 500 GB, črn (tajništvo), 
zunanji trdi disk 3,5 Seagate Back Up Plus 4 TB, črn (serverska omara), laserski tiskalnik HP 
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LaserJet P1102 (tajništvo), DVD predvajalnik Sony DVP-SR170B (knjižnica - čitalnica), aparat 
za toplotno vezavo UNIBIND XU 138 (uprava).  

Muzej je uspel pridobiti dodatna finančna sredstva tudi na javnih razpisih za posamezne 
projekte. Tako je s sredstvi iz razpisa Javne agencije RS za knjigo za znanstveno periodiko 
uspel zagotoviti nemoteno izhajanje muzejske revije Šolska kronika. Na razpisu Skupnosti 
muzejev Slovenije je pridobil finančna sredstva za sofinanciranje mednarodne dejavnosti. Z 
lastnimi sredstvi, ki jih je muzej pridobil od vstopnin in prodaje tiskovin, so bili financirani 
razvejani pedagoški in založniški projekti. Na muzejski sprejemnici se je poleg muzejske 
trgovine evidentiralo muzejske predmete v računalniškem programu Galis.  

Redna muzejska dejavnost v muzejskih zbirkah je potekala v skladu s kadrovskim 
potencialom javnega zavoda. Zanimanje in povpraševanje po informacijah in nasvetih s 
področja zgodovine šolstva se je ohranilo na visoki ravni, prav tako izposoja muzejskih 
predmetov. Strokovno delo zaposlenih temelji na preučevanju muzejskih predmetov in 
drugega gradiva s področja zgodovine šolstva in pedagogike. Potekalo je po utečenem 
načinu in glede na razdelitev letnih nalog po posameznih projektih. 

Uporaba muzejskega računalniškega sistema Galis je dopolnjena z dvema novima licencama. 
Vsak kustos ima prost dostop do njegove uporabe. Nov način evidentiranja in in 
dokumentiranja muzejskih predmetov se je s tem v muzeju dokončno uveljavil za vse zbirke 
muzejskih predmetov, katerih pristojnost med kustosi se je na novo razporedila glede na 
njihovo poznavanje in dosedanje izkušnje. V okviru projekta Dokumentacijski center za 
zgodovino šolstva in pedagogike se je nadaljevalo tudi skeniranje muzejskega gradiva (map 
šol in fotografij), ki bo v prihodnosti izboljšalo preglednost in dostopnost gradiva ter olajšalo 
delo tako zaposlenim, kakor tudi zunanjim uporabnikom gradiva. Prav tako bo digitalizirano 
gradivo zagotavljalo trajnejšo ohranitev pomembnih dokumentov o zgodovini šolstva v 
Republiki Sloveniji in slovenskega šolstva po svetu. 

Število uporabnikov knjižnega gradiva v muzejski pedagoški knjižnici se je glede na 
predhodno leto nekoliko zmanjšalo, na drugi strani pa se je dostopnost knjižničnega gradiva 
za širši krog uporabnikov z novimi vpisi gradiva v spletni knjižni sistem cobiss povečala. Na 
projektu vnašanja starega knjižnega gradiva v spletni sistem Cobiss, je delo po pogodbi 
nadaljevala zunanja sodelavka, upokojena višja knjižničarka, Darja Tavčar. Uporabniki 
knjižničnih storitev še naprej ostajajo študenti in odrasli raziskovalci šolske zgodovine. 
Knjižnica je bila tudi v letu 2013 osrednji prireditveni prostor, kjer so potelala tako odprtja 
razstav, predavanja, predstavitve knjig, sprejemi in simpozij. Odpiralni čas knjižnice in 
muzeja je ostal nespremenjen, po potrebi oz. dogovoru se je uporabnikom omogočilo delo 
tudi zunaj določenega časa. 

Povpraševanje po podatkih iz šolskih map in iz drugih virov za zgodovino posameznih šol je v 
Dokumentacijskemu centru za zgodovino šolstva in pedagogike se je glede na prejšnja leta 
nekoliko zmanjšalo, povečala pa se je uporaba podatkov ob izvedbi projekta ESS o 
Infrastrukturnem potencialu, ki je v muzeju potekal v sodelovanju z Geodetskim inštitutom 
Slovenije. Uporaba arhivskega gradiva v arhivski zbirki je ostala na isti ravni kot prejšnja leta. 

Načrtovani muzejski projekti, čigar izvedba je bila odvisna od razpoložljivih sredstev, so bili 
ob skrbnem načrtovanju v celoti izpeljani. V manjšem obsegu od načrtovanega je bila 
izpeljana digitalizacija šolskih map v dokumentacijskemu centru in šolskih stavb  v fototeki. 
Ker je muzej v prvi polovici leta iz lastnih sredstev zalagal za plače zaposlenih, prav tako pa 
mu do oktobra niso bila dostopna dogovorjena sredstva za projekte na Uradu za razvoj 
izobraževanja, je bila izvedba posameznih projektov zelo otežena. Najpomembnejši projekt 
muzeja v letu 2013 je bila organizacija 15. mednarodnega simpozija šolskih muzejev in 
šolsko-zgodovinskih zbirk, na katerem je sodelovalo 115 udeležencev z vseh koncev sveta. 
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Ob izvajanju javne službe na področju dediščine šolstva je bila postavljena razstava 
Slikanica- moja prva knjiga, dopolnjena je bila stalna razstava, na več mestih je gostovala 
razstava Šola - ključ za razvoj: šolarji Angole, Malavija in Gane, v Medobčinskem muzeju 
Kamnik pa razstava o oblačilni kultturi v šolstvu. Poleg tega je knjižnica muzeja zunaj letnega 
načrta sodelovala pri postavitvi razstave ljubljanskih specialnih knjižnic Skrito znanje v 
Narodnem muzeju. Muzej je 25. septembra 2013 s priložnostno prireditvijo obeležil 115-
letnico ustanovitve. 

Muzejske »učne ure naših babic in dedkov« so v javnosti še naprej najbolj prepoznavna 
dejavnost muzeja. Poudarek na delu in skrbi v muzeju je bil tudi v letu 2013 največji prav na 
izvajanju pedagoškega programa, za katerega je po eni strani med šolami in v javnosti 
največ zanimanja, po drugi pa muzeju prinaša največji delež lastnih sredstev. Pestra 
ponudba muzejskih učnih ur se je v letu 2013 povečala z novo učno uro za tujce.  

Obisk muzeja se je v primerjavi s predhodnim letom zmanjšal za 2,1 odstotka in je ohranil 
visoko raven zadnjih nekaj let, ki seže nad mejo šestnajst tisoč. V strukturi obiskovalcev se je 
povečalo število osnovnošolcev, ki so glavna ciljna skupina. V primerjavi s predhodnim letom 
se je povečalo število izdanih vstopnic. Največje zanimanje za obisk je za muzejske učne ure, 
ki jih je muzej v sodelovanju z Zasavskim muzejem v še večjem obsegu kot prejšnja leta za 
zasavske osnovne šole izvedel tudi v muzejski zbirki v Hrastniku. Delež obiska knjižnice in 
prireditev sta se glede na predhodno leto zmanjšala, delež obiska razstav in učnih ur pa se je 
povečal. Nekoliko se je zmanjšal obisk muzeja ob dnevih odprtih vrat (Prešernov dan, 
Poletna muzejska noč, Mednarodni dan muzejev in Ta veseli dan kulture),  na katerega 
vpliva vrsta dejavnikov. 

Prisotnost in prepoznavnost muzeja v javnosti se je ohranila na visoki ravni. Obdržalo se je 
zanimanje medijev za muzejske dejavnosti. Objave so bile v tiskanih in elektronskih medijih, 
pogovori pa predvajani na TV in radiu. Muzej je svoje tiske za preteklo leto predstavil na 
javni predstavitvi 7. februarja 2013. Pred začetkom šolskega leta 2012/2013 je izšla brošura 
Radosti v starih šolskih klopeh: pedagoški programi v Slovenskem šolskem muzeju 2012/13, 
ki so jo prejele vse osnovne in srednje šole.  

Ob postavitvi razstave Slikanice je izdan katalog, za pouk muzejskih učnih ur so bili 
ponatisnjeni učni listi. Prav tako je bil izdan katalog razstave Pišem, torej sem. Muzejska 
revija Šolska kronika je izšla v dvojni tematski številki in enojni redni številki, konec leta pa je 
izšel tudi koledar muzeja za leto 2014 z izbranimi motivi iz slovenskih otroških slikanic. V 
oblikovanju in tisku sta bila katalog Stalne razstave in prva številka Šolske kronike za leto 
2014. Uspešno je delovala tudi muzejska trgovina, ki jo je skupaj z muzejsko sprejemnico po 
posebni pogodbi vodila zunanja sodelavka Natalija Žižič. Prihodki od tržne dejavnosti pri 
prodaji replik muzejskih predmetov so bili nad pričakovanji in trenutnimi gospodarskimi 
razmerami.  

V zavodu je devet zaposlenih. Sredi novembra 2013 je šel na porodniški dopust kustos Anton 
Arko. Njegovo odsotnost bomo do začetka avgusta 2014 nadomeščali s povečanim obsegom 
dela ostalih zaposlenih. Pri izpeljavi razvejanih muzejskih programov, zlasti pri pedagoški 
dejavnosti, imajo največ zaslug vodiči in izvajalci učnih ur, ki so pomembni zunanji sodelavci 
muzeja. Vodenje novih in že uveljavljenih muzejskih učnih ur prevzemajo starejši in bolj 
izkušeni vodiči. Za izpeljavo posameznih projektov je muzej občasno sodeloval tudi z drugimi 
zunanjimi sodelavci. 

Računovodstvo muzeja je vodil računovodski servis Truden & Truden-R, protipožarno ter 
protivlomno varovanje muzeja pa je v rokah podjetja FIT varovanje. Za čiščenje muzeja je 
skrbelo podjetje Sijaj Treven. Pri reševanjeu pravnih vprašanj in dilem smo sodelovali s 
Šolskim pravnim servisom. 
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Celotni prihodki muzeja za leto 2013 znašajo 540.526 EUR in so za 0,12 % višji kot leta 
2012. Iz proračuna je muzej prejel 461.534 EUR sredstev, kar predstavlja 85,39 % sredstev 
vseh prihodkov leta 2013. Od tega je muzej od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
dobil 461.534 EUR (85,39%), Agencija za raziskovalno dejavnost RS pa je prispevala 
sredstva v vrednosti 3.544 EUR (0,66%). Lastni prihodki v znesku 78.585 EUR predstavljajo 
14,54 % vseh prihodkov muzeja v letu 2013. V primerjavi z letom 2012 se beleži rast lastnih 
prihodkov za 4,17 %, kar v razmerju vseh prihodkov muzeja predstavlja porast za 0,55%. 
Muzej je za mednarodno dejavnost prejel tudi donacijo Skupnosti muzejev Slovenije v višini 
250 EUR (0,05%), za razstavno dejavnost pa sponzorska sredstva v višini 150 EUR (0,03%).  
Odhodki za leto 2013 znašajo 538.705 EUR in so za 0,11 % nižji od odhodkov iz leta 2012. 
Za bruto osebne dohodke in nadomestila je bilo namenjeno 267.884 EUR (49,73%), za 
stroške redne dejavnosti 204.197 EUR (37,91%), za projekte 66.624 EUR (12,37%), od tega 
za razstave 17.987 EUR (3,34%) in za muzejsko revijo Šolska kronika 18.653 EUR (3,46%). 
Stroški dela v letu 2013 predstavljajo manj kot 50% vseh stroškov. 

Za investicije v osnovna sredstva (14.491 EUR) in investicijsko vzdrževanje (1.668 EUR) je 
bilo skupaj namenjeno 16.159 EUR. Od tega je 16.095 EUR prispevalo Ministrstvo za šolstvo 
in šport, preostalih 64 EUR pa je iz sredstev presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. 
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid, to je presežek prihodkov nad 
odhodki v višini 1.821 EUR, ki se zmanjša za davek od odhodka pravnih oseb v znesku 217 
EUR. Končni poslovni izid je 1.604 EUR. 

 

mag. Stanko Okoliš, 
direktor muzeja	  
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C. Finančno - računovodsko poročilo za leto 2013 

 

Pojasnilo Izkaza prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov in Preglednice 
št. 2 iz posebnega dela finančnega načrta. 

 

A. PRIHODKI ZAVODA V LETU 2013 
	  
Zavod pridobiva prihodke iz naslova javnih virov. 
 
Celotni prihodki zavoda v letu 2013 znašajo 540.526,35 EUR. 
 
Prihodki od poslovanja zavoda so bili realizirani v skupni višini 540.519,49 EUR 
iz virov: 
1. Prihodki iz naslova Republike Slovenije, v skupnem znesku 461.533,97 EUR, za 

namene programskih materialnih stroškov, splošnih stroškov, plač in drugo /glej 
tabela 1, točka (1)/. 

2. Prihodki od tečajev, vstopnin, delavnic, razstav, prodaje koledarjev v višini 
78.585,52 EUR /glej tabela 1, točka (2)/. 

3. Prihodki od donacij v znesku 250,00 EUR/glej tabela 1, točka (3) 
4. Prihodki od sponzorstev v znesku 150,00 EUR , točka (4). 
 
 
Tabela 1: Prihodki od poslovanja zavoda v letu 2013 – obračunsko načelo (v EUR) 
 
Prihodki od poslovanja zavoda  540.519,49 
od tega:  
(1) Prihodki od RS - dotacija za dejavnost 413.533,97 
(1) Prihodki od RS -  za  projekte, donacije, ARRS 51.543,91 
(2) Prihodki pri prodaji kronike 3.182,35 
(2) Prihodki pri prodaji koledarjev 3.037,00 
(2) Prihodki od muzejskih publikacij 1.049,20 
(2) Prihodki pri fotokopiranju, SPK 302,14 
(2) Prihodki od prodaje učnih ur, ogleda muzeja 58.929,30 
(2) Prihodki od prodaje spominkov 7.844,62 
(2) Prihodki od delavnic, muzejskih oddelkov 697,00 
(3) Prihodki od donacij – Skupnost muzejev Slovenije 250,00 
(4) Prihodki od sponzoriranja – NLB Vita 150,00 
 
 
Prihodki od financiranja  (a vista obresti na UJP podračunu) v znesku 6,86 EUR. 
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Prihodki, ki jih prikazujemo, so evidentirani v skladu z računovodskimi predpisi, in se 
razlikujejo od denarnih prilivov zavoda v letu 2013. Do tega pride zaradi časovnega 
zamika med nastankom poslovnega dogodka in realizacijo nakazila.  
 
Prihaja do razlik pri evidentiranju računovodskih prihodkov in prilivov za prejete 
dotacije Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). 
  

B. ODHODKI ZAVODA V LETU 2013 
 
Celotni odhodki zavoda v letu 2013 so znašali 538.705,44 EUR. Odhodki so bili 
realizirani kot izhaja iz tabele 2. 
 
 
Tabela 2: Odhodki zavoda v letu 2013 po vrstah odhodkov - obračunsko načelo (v 
EUR) 
 
Celotni odhodki 538.705,44 
Stroški materiala 35.888,77 
Stroški storitev 231.750,93 
Stroški dela 267.884,33 
Drugi stroški – stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  3.181,41 
 
Levji delež odhodkov poslovnega leta 2013 predstavljajo stroški dela in stroški 
storitev.  
 
 
Tabela 2a: Podrobnejši prerez stroškov materiala 
 
Stroški materiala 35.888,77 
Stroški materiala in pomožnega materiala 9.479,98 
Stroški električne energije in ogrevanja 13.154,96 
Stroški časopisov, revij 3.076,87 
Stroški pisarniškega materiala 1.790,15 
Ostali stroški materiala 8.386,81 
 
 
Obrazložitev stroškov materiala 
 
Velik del stroškov materiala zavzemata ogrevanje 10.424,61 EUR in električna 
energija 2.730,35 EUR.  
 
Stroški materiala in pomožnega materiala zajemajo predvsem splošni tehnični in 
sanitarni material, medtem ko pod ostalimi stroški materiala najdemo raznovrstni 
material, ki ga potrebujemo za razstave, učne ure in delavnice, posamezne muzejske 
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oddelke in izvedbo projektov. Med ostalimi stroški so zajeti tudi: stroški odkupov 
muzejskega gradiva 1.618,00 EUR, knjig 696,50 EUR ter drugega drobnega 
inventarja 1.420,36 EUR.   
 
Stroški časopisov in revij vključujejo mesečne oz. letne naročnine na vse glavne 
slovenske časopise in revije, ki redno ali občasno poročajo o aktualnih temah s 
področja vzgoje in izobraževanja. 
 
Stroški pisarniškega materiala predstavljajo nakup tonerjev, papirja in ostalega 
drobnega pisarniškega materiala (pisala, štampiljke, sponke, spenjači, itd.). 
 
 
Tabela 2b: Podrobnejši prerez stroškov storitev 
 
Stroški storitev 231.750,93 
Stroški investicijskega vzdrževanja 2.176,65 
Stroški najemnin 57.053,14 
Stroški avtorskih honorarjev 41.526,80 
Stroški tiskarskih storitev 35.605,28 
Stroški računovodskih storitev 19.656,39 
Ostali stroški storitev       75.732,67 
 
 
Obrazložitev stroškov storitev 
 
Stroški tiskarskih storitev znašajo 36.910,68 EUR in zajemajo stroške računalniškega 
oblikovanja, in priprave ter samo tiskanje različnih muzejskih publikacij in plakatov za 
razstave in promocijo. 
 
Stroški investicijskega vzdrževanja: stroški investicijskega vzdrževanja pri obnovi 
električne in svetlobne napeljave v muzeju 2.176,65 EUR. 
 
Stroški najemnin znašajo skupaj 57.053,14 EUR: za poslovne prostore muzeja: 
28.770,60 EUR, najem kombija 910,00 EUR, najem depoja v Zalogu 15.972,00 EUR, 
parking 5.892,00 EUR , najemi programske opreme 5.508,54 EUR. 
 
Stroški avtorskih honorarjev znašajo skupaj 41.526,80 EUR: učne ure, vodstva po 
razstavah in delavnice 17.046,02 EUR, Cobiss 3.995,85 EUR, Šolska kronika 1.972,11 
EUR, trgovina 3.149,85 EUR, razstave 3.991,77 EUR, digitalizacija 1.982,07 EUR, 
ostali honorarji 9.389,13 EUR pa so stroški založništva muzejskih publikacij in 
projektov – Muzejska pedagogika, Dokumentacijski center za zgodovino šolstva in 
pedagogike in Inovativna pedagogika. 
 
Ostali stroški storitev v višini 75.732,67 EUR: za telefon in mobitel 1.605,39 EUR, PTT 
1.675,97 EUR (od tega poštnina za revijo Šolska kronika 603,28 EUR), kilometrine 
1.982,28 EUR, prevozne storitve 652,14 EUR, oglaševalske storitve 1.347,90 EUR, 
študentsko delo 7.794,61 EUR (učne ure, digitalizacija muzeja, razstave, inp.), 



60	  

	  

čiščenje muzejskih prostorov 16.914,54 EUR, stroški varovanja muzeja 1.161,93 EUR, 
vzdrževanje električnih naprav (računalniki, fotokopirni stroji) 7.121,93 EUR in 
računalniških programov 6.114,06 EUR, stroški zavarovanja 1.089,94 EUR, stroški 
reprezentance 1.913,79 EUR, stroški izobraževanja zaposlenih 3.370,76 EUR, stroški 
povračil (dnevnic) 225,70 EUR, stroški dela na muzejski sprejemnici in pedagoških 
animacij 14.850,00 EUR, pravno-svetovalne storitve 1.900,00 EUR, stroški bančnih 
storitev in plačilnega promet 212,62 EUR, stroški izobraževalnih delavnic 1.700,00 
EUR , stroški članarin 275,00 EUR, priprava avdio vodiča 1.486,40 EUR  in preostali 
stroški v višini 2.337,71 EUR. 
 
 
Tabela 2c: Podrobnejši prerez stroškov dela 
 
Stroški dela 267.884,33 
Plače in nadomestila plač 208.139,43 
Prispevki za socialno varnost 33.388,94 
Drugi stroški dela 26.355,96 
 
Obrazložitev stroškov dela 
 
Največji delež stroškov dela  predstavljajo plače zaposlenim, skupaj z delovno 
uspešnostjo. V stroških plač  je v skladu z zakonom upoštevan tudi prvi obrok tretje 
četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev skupaj z 
zamudnimi obrestmi  Drugi stroški dela zajemajo regres za letni dopust 7.315,36 
EUR, povračilo stroškov za prehrano in prevoz 12.978,44 EUR in premije KDPZ in 
PDPZ 6.062,16 EUR. 
 
Zavod je imel v letu 2013 povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur 8,83 
zaposlencev. Stroške dela predstavljajo bruto plače, nadomestila plač, povračila za 
prevoz in prehrano, regres za letni dopust, prispevki na bruto plače in obresti iz 
odprave plačnih nesorazmerij. 
 

 

C. POSLOVNI REZULTAT ZAVODA V LETU 2013 
 
Zavod je v letu 2013 izkazal presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.820,91 
EUR. 
 
Na podlagi obračuna Davka od dohodka pravnih oseb iz dela obdavčljive dejavnosti 
je bila izkazana obveznost zavoda za plačilo davka v znesku 217,04 EUR. 
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D. POJASNILA K POSTAVKAM IZ BILANCE STANJA 
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje znašajo ob koncu leta 2013 
425.229,86 EUR. Gibanje teh obveznosti v letu 2013 je bilo kot sledi: 
 
Tabela 3: Gibanje obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, v letu 2013 (v EUR) 
 
 Zmanjšanje obv. Povečanje obvez. 
Začetno stanje obveznosti 0,00 436.973,39 
MIZŠ – za investicije 0,00 15.338,37 
Presežek prihodkov nad odhodki  1.603,87 
   
Prenos amortizacije na razred 9 28.685,77  
Končno stanje obveznosti  425.229,86 
 
Začetno stanje obveznosti se je povečalo za zneske nakazila MIZŠ  za namen nabave 
osnovnih sredstev. Zmanjšalo pa se je za obračunano amortizacijo, financirana s 
strani ustanovitelja . 
 
 
Presežek prihodkov nad odhodki v bilanci stanja je ob koncu leta 2013 bil 
izkazan v višini 7.048,60 EUR.  
 
Preostale obveznosti do virov sredstev v skupnem znesku 112.373,14 EUR 
predstavljajo: 
 
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za tekoče poslovanje v znesku 49.218,92 

EUR,  

- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 57,60 

EUR,  

- obveznosti do zaposlenih v znesku 22.990,04 EUR,  

- obveznosti za pasivne časovne razmejitve v znesku 36.565,41 EUR 

- druge obveznosti v znesku 3.541,17 EUR. 

 
Celoten znesek pasive bilance stanja je enaka celotnemu znesku aktive in znaša 
537.603,00 EUR. 
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SREDSTVA 
 
V aktivi bilance stanja izkazuje zavod dolgoročna sredstva v višini 443.395,89 
EUR. To pa predstavljajo neopredmetena osnovna sredstva, nepremičnine ter 
oprema in druga opredmetena osnovna sredstva. 
 
 
Kratkoročna sredstva znašajo skupaj 83.455,34 EUR. 
 
Zavod ob koncu leta 2013 izkazuje saldo v blagajni v višini 228,69 EUR.  

Stanje na podračunu pri Upravi za javna plačila pa je bilo 61,56 EUR. 

Kratkoročne terjatve do kupcev per 31.12.2013 so znašale 806,70 EUR. 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so znašale 79.330,71 

EUR. 

Druge kratkoročne terjatve so znašale 60,21 EUR. 

Aktivne časovne razmejitve so znašale 2.967,47 EUR. 

 
Zavod ima tudi zaloge v znesku 10.751,77 EUR.  
 
 
 
E. SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA - REALIZACIJA 
 
 
PRIKAZ  PRIHODKOV GLEDE NA VIR FINANCIRANJA po načelu denarnega 
toka 
 
 
Tabela 4: Prihodki za izvajanje javne službe v letu 2013 – financerja Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport  RS in prihodki v zvezi z sofinanciranjem raziskovalne 
dejavnosti za leto 2012 (v EUR); po denarnem toku 
 

Prihodki MIZŠ  in ARRS 440.820,77 
Prihodki od RS - dotacija za dejavnost 419.360,37 
Prihodki od RS - prejeta sredstva za projekte MIZŠ  17.916,49 
Prihodki od RS - prejeta sredstva za ŠK  ARRS 3.543,91 
 
 
Obrazložitev prihodkov MIZŠ: 
 
Dotacija MIZŠ za redno dejavnost znaša 412.777,34 EUR, dotacije za investicije 
6.583,03 EUR. Preostanek sredstev za investicije je muzej prejel 3.1. 2014. 
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MIZŠ (Urad za razvoj izobraževanja) je za posebne projekte muzeja namenil: projekt 
»Muzejska pedagogika« 12.786,89 EUR, projekt »Dokumentacijski center za 
zgodovino šolstva in pedagogike« 4.116,92 EUR, projekt »Inovativna pedagogika« 
1.012,68 EUR, kar je manj kot je bilo načrtovano v LDN-ju 2013 oziroma opredeljeno 
v letni pogodbi o financiranju. Do 3.1. 2014 je SŠM prejel preostanek sredstev za te 
projekte. Skupaj torej: za projekt »Muzejska pedagogika« 21.000,00 EUR, projekt 
»Dokumentacijski center za zgodovino šolstva in pedagogike« 21.000,00 EUR in  
projekt »Inovativna pedagogika« 6.000,00 EUR.  
V letu 2013 je SŠM v skladu s pogodbo o sofinanciranju raziskovalne dejavnosti 
preko Zveze zgodovinsko društev Slovenije prejel nakazilo v višini 3.543,91 EUR za 
sofinanciranje Šolske kronike 2012 za sofinanciranje šolske kronike 2013 pa sredstva 
pričakujemo v letu 2014.     
Podatki o financiranju projektov so podrobneje prikazani v Preglednici 5A, ki je del 
priloge Posebni del finančnega poročila, t.i. Poročilo o realizaciji finančnih načrtov za 
leto 2013. 
 
 
Tabela 5: Lastni prihodki in donacije za izvajanje javne službe v letu 2013 – 
financerja SŠM (v EUR); po denarnem toku 
 
Lastni prihodki (SŠM) in donacije  69.886,44 
Lastni prihodki  69.286,44 
Donacije (SMS) 250,00 
Sponzorstvo (NLB Vita) 350,00 
 
 
Obrazložitev prihodkov SŠM in SMS: 
 
V letu 2013 je SŠM od Skupnosti muzejev Slovenije (SMS) prejel sredstva v višini 
250,00 EUR za udeležbo na mednarodni  konferenci št. MED-04/2013, ISCHE 35 
International Standing Conference of Education 35. 
 
Lastni prihodki pri izvajanju javne službe znašajo v letu 2013 69.286,44 EUR in so 
razporejeni na prihodke iz učnih ur in vstopnin ter prihodke iz drugih virov . 
(Preglednica 5 B v prilogi Poročilo o realizaciji finančnih načrtov za leto 2013). 
 
 
Tabela 6: Prihodki iz drugih virov v letu 2013 (v EUR); po denarnem toku 
 
Prihodki – drugi viri 6,51 
Prihodki – drugi viri (obresti) 6,51 
 
 
Obrazložitev prihodkov iz drugih virov: 
 
Prihodki iz drugih virov se v letu 2013 nanašajo na  obresti, ki smo jih dobili 
nakazane na naš račun, odprt pri Upravi RS za javna plačila (UJP). 
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Tabela 7: Lastni prihodki in donacije za izvajanje tržne dejavnosti v letu 2013 –  (v 
EUR); po denarnem toku 
 
Lastni prihodki – tržna dejavnost 7.844,62 
Lastni prihodki  - tržna dejavnost SŠM 7.844,62 
 
Obrazložitev prihodkov tržne dejavnosti SŠM: 

Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost 
javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu so: 

Prihodke tržne dejavnosti predstavlja prodaja spominkov v muzejski trgovini. 

Odhodki tržne dejavnosti so izračunani po naslednjem ključu: osnova za izračun 
stroškov tržne dejavnosti je razmerje med doseženimi celotnimi prihodki javnega 
zavoda v letu 2013. 
 
Zavod ima prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu v znesku 7.844,62 EUR. 
(Preglednica 5C v prilogi Poročilo o realizaciji finančnih načrtov za leto 2013). 
 
 
 
PRIHODKI in ODHODKI GLEDE NA VIR FINANCIRANJA 
 
Prikaz načrta in realizacije prihodkov in odhodkov za leto 2013 

Tabela št. 8: Prihodki zavoda v letu 2013 (po denarnem toku) 
 

Prihodki Realizacija 
13 

v EUR 

 
Načrt 13 

v EUR 

 
Indeks 

Real./načrt 

MIZŠ - Letna pogodba, PP-8632 412.777 412.777 100,00 

MIZŠ – Investicijski transferi PP-8632  6.583    16.095  40,90 

MIZŠ – PP 6870 ENK  17.916  48.000  37,33 

ARRS - Strokovna literatura 3.544 7.084 50,03 

Lastni viri: vstopnina, učna ura, spominki,    revija ŠK, 
ostale lastne publikacije 

77.481   72.483  106,90 

SMS – Mednarodni projekti 250 250 100 

Drugi viri -  (obresti, izredni prihodki)  7 92 7,61 

 
Prihodki skupaj:   

  
518.558 

  
556.781 

 
93,13 

 
SŠM ne izkazuje uravnoteženo realizacijo v primerjavi z načrtovanimi prihodki po 
načelu denarnega toka za leto 2013. Iz zgornje tabele je razvidno, da  prihaja do 
večjih odstopanj od planiranih sredstev, predvsem zaradi zamika nakazil MIZŠ za 
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investicije in projekte Urada za razvoj izobraževanja. Omenjena nakazila so bila  
zaradi nelikvidnosti državnega proračuna sprovedena 3. Januarja 2014.  
 
Zaradi spremenjenih pogojev razpisa Agencije za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije (ARRS) v letu 2013 smo se na njen razpis za sofinanciranje strokovne 
literature prijavili preko Zveze zgodovinskih društev Slovenije. V načrtu 2013 smo 
predvidevali, da bomo dobili tako sredstva za Šolsko kroniko 2012 (3.543,91 EUR), ki 
so bila izplačana v letu 2013, kakor tudi sredstva za sofinanciranje Šolske kronike v 
letu 2013. Odobrenih sredstev v višini 3.459,52 EUR, ki so za 80,57 EUR manjša od 
načrtovanih, do konca leta 2013 še nismo prejeli. 
 
 
Tabela št. 9: Odhodki zavoda v letu 2013 (po denarnem toku) 
 

Odhodki 
 

Realizacija 13 
V EUR 

 
Načrt  13 

v EUR 
Indeks 

Real./Načrt 
2013 

Izdatki za plače (s prispevki, davki in KAD) 243.082  241.209  100,77 

Drugi osebni prejemki   20.970    20.979  99,95 

Izdatki za blago in storitve 199.400  214.076  93,14 

Drugi operativni odhodki  59.757 64.355 92,85 

Investicijski odhodki    10.699    16.162  66,20 

Odhodki skupaj  533.908  556.781  95,89 

 
 
Izdatki za plače so tako bolj ali manj skladni z načrtovanjem. Minimalna odstopanja 
so le pri drugih osebnih prejemkih in drugih operativnih odhodkih.  
 
 
Višina investicijskih dohodkov je manjša od načrtovane zaradi nelikvidnosti državnega 
proračuna ob koncu leta. Specifikacija izdatkov pa je po načelu denarnega toka 
prikazana v spodnji tabeli. 
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Tabela št. 10: Poraba sredstev za investicije v letu 2013  (v EUR) 
 

  Vrednost  v EUR   

Zap.št. Vrsta opreme Načrt 2013 Realizacija 
2013 razlika 

1. Računalniška oprema: 7.670,00 7.868,10 -198,10 
1.1. Računalniki in rač. programi 4.655,50 4.663,40 -7,90 
1.2. Skenerji (A3 in A4) 380,00 349,90 30,1 
1.3. Internet     0,00 
1.4. Server (obnova, nadgradnja) 2.634,50 2.854,80 -220,3 
1.5. Digitalni fotoaparati       
2. Druga oprema (pohištvo ipd.): 6.936,83 1.163,00 5.773,83 

2.1. Regali 5.126,84 0,00 5.126,84 
2.2. Pisarniško pohištvo     0,00 
2.3. Restavratorska delavnica (oprema) 1.150,00 1.163,00 -13,00 
2.4. Oprema stalne razstave     0,00 

2.5. 
TV plazma, LCD TV, DVD/VHS snemalnik, 
ozvoč. 659,99 0,00 

659,99 

3.  Vlaganja v prostor: 1.555,17 1.668,38 -113,21 
3.1. Obnova elektr., telef. in svetlobne napeljave 1.555,17 1.668,38 -113,21 
3.2. Dostopnost muzeja gibalno oviranim       
3.3. Pisarne       
3.4. Elektro dela - depo, restavratorska delavnica       
3.5. Fototeka       
4. Drugo: 0,00 0,00 0,00 

4.1. Zaščita muzealij       

4.2. Fotokopirni stroj       

SKUPAJ:   16.162,00 10.699,48 5.462,52 

 
Struktura  sredstev po virih financiranja v letu 2013: 

Vir sredstev Znesek Delež v 
% 

MIZKŠ 10.699,48 100,00% 
Drugi proračunski 
viri 0,00 0% 

Drugi viri (lastni) 67,00 0,63% 
Tržni viri 0,00 0% 

Kontrolna v. 10.766,48  
 
 
Tabela št. 10 kaže porabo sredstev za investicije do katerih je SŠM upravičen iz letne 
pogodbe z MIZŠ, delno pa jih po svojih zmožnostih prispeva tudi muzej. Prikazana je 
poraba sredstev, ki smo jih od MIZŠ prejeli do 31.12.2013. Do 3.1.2014 smo od MIZŠ 
prejeli še preostanek sredstev, namenjenih investicijam, s katerimi smo skupaj z 
lastnimi sredstvi (63,74 EUR) pokrili računa za nakup regalov za dislocirani depo 
Zalog. Nakup varnostnih kamer ni bil realiziran zaradi večjih potreb pri obnovi 
električne in svetlobne napeljave ter nakupu računalniškega serverja in muzejskih 
regalov. 
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F. DRUGA RAZKRITJA 
 
Nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter 
oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij 
 
V letu 2013 ni bilo dolgoročnih rezervacij. 
 
 
Metode vrednotenja zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane 
proizvodnje 
 
Zavod ima v zalogah evidentirane knjige in spominke.  
 
 
Podatki o stanju neporavnanih terjatev  
 
Zavod je imel ob koncu leta 2013 odprte terjatve v skupni višini 80.137,41 EUR do 
domačih kupcev in uporabnikov enotnega kontnega načrta. Neplačnike redno 
terjamo za plačilo. V terjatvah je zajet tudi zahtevek do MIZŠ za kritje stroškov plač 
in materialnih stroškov , zahtevka sta bila poravnana v začetku meseca januarja 
2014. 
 
 
Podatki o stanju neporavnanih obveznostih 
 
Zavod je imel ob koncu leta 2013 za 49.276,52 EUR neplačanih obveznosti do 
dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta. Obveznosti smo tekoče 
poravnali v prvi polovici januarja 2014. 
 
 
 
Naložbe prostih denarnih sredstev 
 
Naložb denarnih sredstev v letu 2013 zavod ni imel. Razpoložljiva denarna sredstva 
smo držali na podračunu UJP, za kar smo tudi realizirali a/vista obresti. 
 
Posojil zavod ni najemal. 
 
 
 
Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev 
 
Pomembnejše spremembe v osnovnih sredstvih so nakup opreme. 
 
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev je bila obračunana v skladu z zakonskimi predpisi. 
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Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izven bilančne 
evidence. 
 
V bilanci leta 2013 zavod ne izkazuje izven bilančnih postavk. 
 
 
 
Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še 
vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti 
 
V registru osnovnih sredstev so osnovna sredstva, ki imajo že odpisano celotno 
nabavno vrednost, nimajo pa pomembnejšega deleža v celotnih sredstvih zavoda. 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 20. februar 2014 
Sestavila: 
Nuša Vrtačnik, Marko Ljubič 

Odgovorna oseba: 
mag. Stanko Okoliš 
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Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ

Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 1: Pregled porabe sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v  obdobju januar - december  2013 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
Številka in naziv proračunske postavke: leto 2013
zap. 
št.

pod konto OPIS - element izračuna
Realizacija JZ 

2012
LDN JZ 2013-

pogodba
januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2013

INDEKS 
13/12

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 3,50 3,96 98,96

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
 -  javna služba MŠŠ (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 8,50 8,96 99,54

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 8,50 8,96 99,54

7
Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - 
odbitek za odpravo nesorazmerij); (25) 196.999,00 191.883,21 16.474,23 16.404,06 16.376,13 16.296,37 16.501,61 16.423,02 16.185,61 16.345,50 16.400,89 15.289,02 16.009,98 15.449,70 194.156,12 98,56

8 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (26) 2.613,05 2.642,41 183,46 233,62 232,47 254,65 220,27 224,19 110,30 83,10 76,17 131,89 123,58 123,89 1.997,59 76,45

9 Dodatek za delovno dobo; (27) 9.106,26 10.147,21 662,94 850,48 832,23 839,16 738,76 819,22 767,42 633,68 597,11 935,92 899,61 886,90 9.463,43 103,92

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 #DIV/0!

11
Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; 
(25,26,27) 42.112,28 40.727,96 3.387,96 3.387,97 3.387,97 3.387,97 3.392,90 3.397,62 3.269,30 3.269,30 3.269,30 3.269,30 3.269,30 3.269,30 39.958,19 94,88

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 #DIV/0!

13 413300 Skupaj bruto plače zaposlenih 208.718,31 204.672,83 17.320,63 17.488,16 17.390,18 17.460,64 17.466,43 17.063,33 17.062,28 17.074,17 16.356,83 17.033,17 16.460,49 205.617,14 98,51

14 sredstva za regres za letni dopust 2.336,55 7.315,36 7.315,36 7.315,36 313,08

15 sredstva za povračila in nadomestila za prehrano 6.896,60 6.778,41 471,68 637,30 584,10 587,64 548,70 626,58 470,82 552,24 464,35 601,88 653,26 579,86 6.778,41 98,29

16
sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz 
dela

7.210,56 6.307,67 571,70 676,00 664,45 474,66 492,66 536,05 403,74 483,88 415,51 539,82 525,69 514,59 6.298,75 87,35

17
sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 
odpravnine)

577,51 577,51 577,51 #DIV/0!

18 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 16.443,71 20.978,95 1.043,38 1.890,81 1.248,55 1.062,30 1.041,36 8.477,99 874,56 1.036,12 879,86 1.141,70 1.178,95 1.094,45 20.970,03 127,53

19 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 
ZAPOSLENIM

225.162,02 225.651,78 18.364,01 19.378,97 1.248,55 18.452,48 18.502,00 25.944,42 17.937,89 18.098,40 17.954,03 17.498,53 18.212,12 17.554,94 226.587,17 100,63

20 Prispevki delodajalca (16,10%) 32.959,14 32.679,14 2.735,93 2.760,43 2.754,97 2.747,00 2.758,14 2.759,06 2.695,88 2.695,88 2.697,59 2.582,12 2.690,96 2.592,78 32.470,74 98,52

21 Davek na izplačane plače 0,00 #DIV/0!

22 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 
IZPLAČANE PLAČE 

32.959,14 32.679,14 2.735,93 2.760,43 2.754,97 2.747,00 2.758,14 2.759,06 2.695,88 2.695,88 2.697,59 2.582,12 2.690,96 2.592,78 32.470,74 98,52

23 413310 KAD 3.580,35 2.690,42 294,44 295,43 295,43 295,43 295,43 295,43 59,12 59,12 59,12 59,12 59,12 59,12 2.126,31 59,39

24 Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda  96.816,00 96.506,00 6.952,81 9.010,40 6.889,09 8.273,36 9.141,69 6.063,57 8.421,23 5.424,21 5.532,58 6.893,76 6.491,60 12.573,03 91.667,33 94,68

25 Najemnine poslovnih prostorov 54.940,00 55.250,00 2.887,55 4.453,55 6.019,55 4.453,55 4.693,55 7.808,10 1.834,00 4.854,73 4.508,49 4.547,53 4.231,55 4.547,53 54.839,68 99,82

26 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 
STORITVE

151.756,00 151.756,00 9.840,36 13.463,95 12.908,64 12.726,91 13.835,24 13.871,67 10.255,23 10.278,94 10.041,07 11.441,29 10.723,15 17.120,56 146.507,01 96,54

I. 4133 SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 413.457,51 412.777,34 31.234,74 35.898,78 17.207,59 34.221,82 35.390,81 42.870,58 30.948,12 31.132,34 30.751,81 31.581,06 31.685,35 37.327,40 407.691,23 98,61

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 16.095,00 16.095,00 511,35 455,75 2.418,92 1.277,38 756,63 2.424,65 2.854,80 10.699,48 66,48

27 SKUPAJ I. + II. 429.552,51 428.872,34 31.234,74 35.898,78 17.207,59 34.221,82 35.902,16 43.326,33 33.367,04 32.409,72 30.751,81 32.337,69 34.110,00 40.182,20 418.390,71 97,40

Opombe in obrazložitve (izpolni JAVNI ZAVOD):
* Delež financiranja št. zaposlenih ni 100 % zaradi odhoda delavca na porodniški dopust sredi novembra 2013, kar se pozna pri realizaciji št. zaposlenih v decembru 2013.
* Stroški za bruto plače zaposlenih temeljijo na dejanski realizaciji v letu 2013 in upoštevajo zmanjšanje plač v skladu z Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 (UL RS, št. 46/2013, str. 5307). 



Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ

Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2013 (v EUR)

MIZŠ LDN 2013
MIZŠ - 

REALIZACIJA
MIZŠ - RAZLIKA

0 01 1 2 3=2-1 7 8 9=8-7 10 11 12=11-10 13=2+8+11 14=13/01*100

1. Izdatki za plače s prispevki in davki  ter KAD 245.876,98 241.209,30 240.042,39 240.214,19 171,80 1.166,91 2.867,14 1.700,23 0,00 0,00 0,00 243.081,33 100,78

1.1. Bruto plače delodajalca  (4000, 4003, 4004) 209.251,63 205.672,83 204.672,83 205.617,14 944,31 1.000,00 2.469,56 1.469,56 0,00 0,00 208.086,70 101,17

1.2. Prispevki delodajalca (4010-4013) 33.045,00 32.846,05 32.679,14 32.470,74 -208,40 166,91 397,58 230,67 0,00 32.868,32 100,07

1.3. Dodatno pokojninsko zavarovanje - KAD (4015) 3.580,35 2.690,42 2.690,42 2.126,31 -564,11 0,00 0,00 2.126,31 79,03

1.4. Davek na izplačane plače 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Drugi osebni prejemki 16.443,71 20.978,94 20.978,94 20.970,03 -8,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.970,03 99,96

2.1. prehrana  (400202) 6.896,60 6.778,40 6.778,40 6.778,41 0,01 0,00 0,00 6.778,41 100,00

2.2. prevoz  (400203) 7.210,56 6.307,67 6.307,67 6.298,75 -8,92 0,00 0,00 6.298,75 99,86

2.3. regres za letni dopust  (400100) 2.336,55 7.315,36 7.315,36 7.315,36 0,00 0,00 0,00 7.315,36 100,00

2.4. odpravnine  (400901) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. tehnološki viški  (400999) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. jubilejne nagrade  (400900) 0,00 577,51 577,51 577,51 0,00 0,00 0,00 577,51 0,00

2.7. solidarnostne pomoči  (400902) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Izdatki za blago in storitve 207.862,85 214.076,09 141.403,78 139.939,33 -1.464,45 69.372,31 53.987,18 -15.385,13 3.300,00 5.473,80 2.173,80 199.400,31 93,14

3.1. pisarniški material in spl. material in stor. (4020, 4021) 116.839,25 112.884,00 62.241,00 48.310,70 -13.930,30 49.633,00 52.855,32 3.222,32 1.010,00 4.268,68 3.258,68 105.434,70 93,40

3.2. energija in komunalne storitve  (4022) 14.904,81 18.371,99 13.534,99 15.091,39 1.556,40 3.817,00 600,81 -3.216,19 1.020,00 571,58 -448,42 16.263,78 88,52

3.3. prevozni stroški in storitve  (4023) 303,80 510,00 0,00 0,00 450,00 -450,00 60,00 -60,00 0,00 0,00

3.4. izdatki za službena potovanje  (4024) 4.325,48 5.334,00 3.817,00 3.143,33 -673,67 1.387,00 5,67 -1.381,33 130,00 72,94 -57,06 3.221,94 60,40

3.5. tekoče vzdrževanje  (4025) 11.236,48 11.564,10 6.560,79 13.992,82 7.432,03 4.453,31 184,40 -4.268,91 550,00 425,60 -124,40 14.602,82 126,28

3.6. poslovne najemnine in zakupnine  (4026) 60.253,03 65.412,00 55.250,00 59.401,09 4.151,09 9.632,00 340,98 -9.291,02 530,00 135,00 -395,00 59.877,07 91,54
4. Drugi operativni odhodki (brez davka na izplačane 
plače) (k:4029)

63.873,88 64.355,00 10.352,22 6.567,68 -3.784,54 50.302,78 51.148,19 845,41 3.700,00 2.041,20 -1.658,80 59.757,07 92,86

4.1. delo preko študentskega servisa (402903) 10.974,28 12.176,00 2.321,22 771,88 -1.549,34 8.254,78 6.824,43 -1.430,35 1.600,00 1.031,07 -568,93 8.627,38 70,86

4.2. podjemno delo in avtorski honorarji (402901, 402902) 47.463,92 46.214,00 6.286,85 2.508,86 -3.777,99 38.927,15 44.239,25 5.312,10 1.000,00 925,13 -74,87 47.673,24 103,16

4.3. drugi operativni odhodki  (ostalo na k:4029) 5.435,68 5.965,00 1.744,15 3.286,94 1.542,79 3.120,85 84,51 -3.036,34 1.100,00 85,00 -1.015,00 3.456,45 57,95

5. Investicijski odhodki  (k:42) 16.162,00 16.162,00 16.095,00 10.699,48 -5.395,52 67,00 0,00 -67,00 0,00 0,00 0,00 10.699,48 66,20

5.1. nakup opreme 15.171,51 14.606,83 14.606,83 9.031,10 -5.575,73 0,00 0,00 0,00 9.031,10 61,83

5.2. druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje ipd.) 990,49 1.555,17 1.488,17 1.668,38 180,21 67,00 -67,00 0,00 0,00 1.668,38 107,28

SKUPAJ VSI ODHODKI 550.219,42 556.781,33 428.872,33 418.390,71 -10.481,62 120.909,00 108.002,51 -12.906,49 7.000,00 7.515,00 515,00 533.908,22 95,89

SKUPAJ VSI PRIHODKI PO VIRIH  FINANCIRANJA 550.990,36 556.781,34 428.872,34 419.360,37 -9.511,97 120.909,00 91.353,35 -29.555,65 7.000,00 7.844,62 844,62 518.558,34 93,14

I.  PRORAČUNSKI VIRI 478.221,39 483.956,34 428.872,34 419.360,37 -9.511,97 55.084,00 21.460,40 -33.623,60 0,00 0,00 0,00 440.820,77 91,09

1. MIZŠ, PP 863210,dejavnost SŠM 414.126,39 412.777,34 412.777,34 412.777,34 0,00 0,00 0,00 412.777,34 100,00

2. MIZŠ, PP 687010, Evalvacija in nacionalni kurikulum 48.000,00 42.000,00 0,00 42.000,00 16.903,81 -25.096,19 0,00 16.903,81 40,25

3. MIZŠ, PP 716010, Inovativni projekti 6.000,00 0,00 6.000,00 1.012,68 -4.987,32 0,00 1.012,68 16,88

4. MIZŠ PP 863210 INVESTICIJSKI TRANSFERI 16.095,00 16.095,00 16.095,00 6.583,03 -9.511,97 0,00 0,00 6.583,03 40,90

5. MK, PP RAZPIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

6. ARRS (JAK), RAZPIS - STROKOVNA LITERATURA 7.084,00 0,00 7.084,00 3.543,91 -3.540,09 0,00 3.543,91 50,03

7. CMEPIUS - RAZPIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. NEPRORAČUNSKI VIRI 72.768,97 72.825,00 0,00 0,00 0,00 65.825,00 69.892,95 4.067,95 7.000,00 7.844,62 844,62 77.737,57 106,75

1. Lastni viri 71.639,20 72.483,00 0,00 0,00 0,00 65.483,00 69.569,44 4.086,44 7.000,00 7.844,62 844,62 77.414,06 106,80

2. Prenos presežka prihodki nad odhodki 67,00 0,00 0,00 67,00 67,00 0,00 0,00 67,00 100,00

3. Kotizacija ustanov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. SMS, MED-01, Mednarodna dejavnost 850,00 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 250,00 100,00

5. Drugi viri - obresti 279,77 25,00 0,00 0,00 25,00 6,51 -18,49 0,00 6,51 26,04

RAZLIKA (PRIHODKI - ODHODKI) 770,94 0,01 0,01 969,66 969,65 0,00 -16.649,16 -16.649,16 0,00 329,62 329,62 -15.349,88

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

Žig in podpis odgovorne osebe:

* Preglednica 2 kaže finančno realizacijo dejavnosti javne službe, projektnih nalog in tržne dejavnosti po denarnem toku za leto 2013. Odhodki so razporejeni po evidenčnih kontnih skupinah.
* Razlika med prihodki in odhodki pri dejavnosti javne službe je 969,66 EUR v korist prihodkov.
* Povečan indeks je na kontu 2.1  prehrana, kar gre deloma priprisati povečanju vrednosti regresa za prehrano sredi leta 2013 in ni bilo upoštevano v LDN 2013, kakor tudi neizkoriščenosti starega letnega dopusta za leto 2012 in novega za leto 2013.
* Na projektih imamo zabeležen tudi strošek delovne uspešnosti za povečan obseg dela (glej izdatke za plače). Obračunsko gre za strošek urednikovanja muzejske revije Šolska kronika v  letih 2012 in 2013, ki je bil izplačan v  letu 2013.
* Razlika med prihodki in odhodki pri projektnih nalogah je 16.649,16 EUR v korist odhodkov. Velik del sredstev  smo za izvajanje projektov založili iz lastnih sredstev (kar je razvidno iz preglednic 5a, 5b in 5c), denarne zahtevke smo sofinancerju projektov predložili v mesecu novembru, 
   vendar je zaradi nelikvidnosti državnega proračuna prišlo do zamika izplačila v začetek januarja 2014. 
* Razlika med prihodki in odhodki pri tržni dejavnosti je 329,62 EUR v korist prihodkov. Pri tem je potrebno poudariti, da so se stroški oz. odhodki tržne dejavnosti izračunale po ključu: razmerje med doseženimi celotnimi prihodki javnega zavoda v letu 2013.
   Izračunan delež prihodka tržne dejavnosti v prihodku dejavnosti javne službe tako za leto 2013 znaša 1,4%.
* V celoti gledano imamo zelo velik indeks na skupini kontov 5.3 tekoče vzdrževanje, ker je bilo v letu 2013 nepričakovano veliko stroškov z vzdrževanjem računalniške opreme in programov.
* Pri drugih operativnih odhodkih  imamo gledano v celoti upad teh odhodkov, tako v primerjavi z realizacijo 2012, kakor tudi z LDN-jem 2013. Povečan indeks porabe imamo sicer glede na načrt pri avtorskih honorarjih (povečan obseg učnih ur lastne pedagoške dejavnosti), zelo majhen pa pri študentskemu delu in drugih operativnih odhodkih.
* Za investicijska vlaganja se je v letu 2013 po denarnem toku porabilo 10.699,48 EUR (glej tudi preglednico št. 6). Z denarnim nakazilom MIZŠ dne 3.1.2014 se je investicijski transfer za leto 2013 dokončno realiziral: po letni pogodbi z MIZŠ (PP 86320 investicijski transferi) 16.095,00 EUR  in 63,74 EUR iz lastnih sredstev SŠM. 
   Pri investicijskem vzdrževanju smo porabili več sredstev kot smo jih načrtovali, saj je bilo nujno potrebno zamenjati še preostanek dotrajane električne napeljave (glej tudi preglednico št. 6).
* Skupna razlika med prihodki in odhodki je bila -15.349,88 EUR v korist odhodkov, saj vsi zahtevki za projekte in investicije MIZŠ-ja niso bili plačani v roku oz. najkasneje do 31.12.2013, kar se v celoti odraža v negativnem denarnem toku.
* AJPES-ov Prikaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka se v segmentu izdatkov za plače in KAD razlikuje od zneskov v Preglednici 2 za zneske PDPZ-ja zaposlenih, ki še dodatno varčujejo za pokojnino in so v preglednici 2 sestavni del bruto plač. 
   V AJPES-ovi preglednci pa so v vrstici  "del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU" združeni z zneski KAD-a.

Stroški/dejavnost
Realizacija

2012
LDN 2013

Dejavnost javne službe za leto 2013 Projektne
naloge, ki niso

tržna
 dejavnost
2013 MIZŠ

Indeks 
Re'13/LDN'13

Projektne
naloge, ki niso

tržna
 dejavnost

2013 MIZŠ - 
REALIZACIJA

Projektne
naloge, ki niso

tržna
 dejavnost

2013 MIZŠ - 
razlika

Tržna dejavnost 
2013

Tržna dejavnost 
2013 - 

REALIZACIJA

Tržna dejavnost 
2013 - razlika

SKUPAJ 
Realizacija v 

 2013



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 1.1.2013

N Č D Č

Sistemi
zirano 

delovno 
mesto 
DA/NE

Del. zap. v
 %

Delež del. 
časa v 
aneksu

Kontrolna 
vrstica

PR
brez

napredov
anja

Vrednost 
osnovnega PR

PR po 
napredo
vanju

Vrednost
 PR po 

napredovanju

Celoten 
znesek 

odbitka za 
odpravo 

nesorazmerij 
(ZSPJS)

Odbitek za 
odpravo 

nesorazmerja 
(celoten 

ZSPJS*0,50)

Osnovna plača 
za obračun

Dodatek za 
specializacij
o, doktorat, 
magisterij

% 
položajnega 

dodatka

Položajni 
dodatek

Dodatek za 
mentorstvo

Dodatki 
brez 

delovne 
dobe 

SKUPAJ

Št. let del. 
dobe 

Dodatek
 za del. 
dobo

Dodatki z 
del. dobo 
SKUPAJ

MIZKŠ - 
javna služba 

MIZKŠ 
projekti

MIZKŠ - ESS
Druga 

ministrstv
a

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*1

7b
17d

18 = 
17a+17c+1

7d
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 VIII/1 15.02.1996 DA 100% 100% 0,00 51 3.129,66 51 3.129,66 3.129,66 72,41 0,00 72,41 18 185,90 258,31 100% 100% 0,00

2 ŠUŠTAR Branko kustos - muzejski svetnik G027012 VII VIII/2 01.01.1988 DA 100% 100% 0,00 38 1.879,59 43 2.286,81 0,00 2.286,81 118,94 0,00 118,94 30 226,39 345,33 100% 100% 0,00

3 ARKO Anton kustos G026023 VII VII 01.11.2010 DA 100% 100% 0,00 30 1.373,40 30 1.373,40
0,00

1.373,40 0,00 0,00 2 9,06 9,06 100% 100% 0,00

4 RIBARIČ Mateja kustos - muzejski svetovalec G027012 VII VII 01.10.1991 DA 100% 100% 0,00 35 1.670,94 40 2.032,98 0,00 2.032,98 0,00 0,00 21 140,89 140,89 100% 100% 0,00

5
BALKOVEC 
DEBEVEC Marjetka kustos - muzejski svetovalec G027012 VII VIII/1 01.09.1998 DA 100% 100% 0,00 35 1.670,94 40 2.032,98 0,00 2.032,98 72,41 0,00 72,41 25 167,72 240,13 100% 100% 0,00

6 GUZEJ Ksenija informator/organizator J016008 VI VII 01.08.1997 DA 100% 100% 0,00 22 1.003,54 29 1.320,58 0,00 1.320,58 0,00 0,00 15 65,37 65,37 100% 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 29 1.320,58 0,00 1.320,58 0,00 0,00 26 113,31 113,31 100% 100% 0,00

8 LJUBIČ Marko kustos G027012 VII VII 01.03.2007 DA 50% 50% 0,00 30 1.373,40 30 1.373,40 0,00 1.373,40 0,00 0,00 5 22,66 22,66 50% 50% 0,00

8 LJUBIČ Marko
strokovni sodelavec VII/2 
(III) J017138 VII VII 01.03.2007 DA 50% 50% 0,00 30 1.373,40 30 1.373,40 0,00 1.373,40 0,00 0,00 5 22,66 22,66 50% 50% 0,00

9 LOGAR Polona bibliotekar G027005 VII VII 08.04.2011 DA 100% 100% 0,00 30 1.373,40 30 1.373,40 0,00 1.373,40 0,00 0,00 1 4,53 4,53 100% 100% 0,00

SKUPAJ xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 9,00 9,00 0,00 xxx 15.933,70 xxx 17.617,19 0,00 0,00 17.617,19 263,76 0,00 0,00 0,00 263,76 958,50 1.222,26 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)

Šifra DM
Zahtevana stop. 

izobrazbe

Dejanska 
stop. 

izobrazbe

Delovno razmerje 
Podatki o plači na posameznem delovnem mestu

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



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 30.6.2013

N Č D Č

Sistemi
zirano 

delovno 
mesto 
DA/NE

Del. zap. v
 %

Delež del. 
časa v 
aneksu

Kontrolna 
vrstica

PR
brez

napredov
anja

Vrednost 
osnovnega PR

PR po 
napredo
vanju

Vrednost
 PR po 

napredovanju

Celoten 
znesek 

odbitka za 
odpravo 

nesorazmerij 
(ZSPJS)

Odbitek za 
odpravo 

nesorazmerja 
(celoten 

ZSPJS*0,50)

Osnovna plača 
za obračun

Dodatek za 
specializacij
o, doktorat, 
magisterij

% 
položajnega 

dodatka

Položajni 
dodatek

Dodatek za 
mentorstvo

Dodatki 
brez 

delovne 
dobe 

SKUPAJ

Št. let del. 
dobe 

Dodatek
 za del. 
dobo

Dodatki z 
del. dobo 
SKUPAJ

MIZKŠ - 
javna služba 

MIZKŠ 
projekti

MIZKŠ - ESS
Druga 

ministrstv
a

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*1

7b
17d

18 = 
17a+17c+1

7d
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 VIII/1 15.02.1996 DA 100% 100% 0,00 51 3.042,34 51 3.042,34 3.042,34 36,21 0,00 36,21 19 190,75 226,96 100% 100% 0,00

2 ŠUŠTAR Branko kustos - muzejski svetnik G027012 VII VIII/2 01.01.1988 DA 100% 100% 0,00 38 1.853,35 43 2.244,07 0,00 2.244,07 59,47 0,00 59,47 30 222,16 281,63 100% 100% 0,00

3 ARKO Anton kustos G026023 VII VII 01.11.2010 DA 100% 100% 0,00 30 1.360,49 30 1.360,49
0,00

1.360,49 0,00 0,00 2 8,98 8,98 100% 100% 0,00

4 RIBARIČ Mateja kustos - muzejski svetovalec G027012 VII VII 01.10.1991 DA 100% 100% 0,00 35 1.650,48 40 2.001,31 0,00 2.001,31 0,00 0,00 21 138,69 138,69 100% 100% 0,00

5
BALKOVEC 
DEBEVEC Marjetka kustos - muzejski svetovalec G027012 VII VIII/1 01.09.1998 DA 100% 100% 0,00 35 1.650,48 40 2.001,31 0,00 2.001,31 36,21 0,00 36,21 25 165,11 201,32 100% 100% 0,00

6 GUZEJ Ksenija informator/organizator J016008 VI VII 01.08.1997 DA 100% 100% 0,00 22 997,35 29 1.308,92 0,00 1.308,92 0,00 0,00 15 64,79 64,79 100% 100% 0,00

7 KADIVEC Franci
samostojni konservatorski 
restavrat. tehnik G025013 V V 30.10.1997 DA 100% 100% 0,00 24 1.077,91 29 1.308,92 0,00 1.308,92 0,00 0,00 27 116,62 116,62 100% 100% 0,00

8 LJUBIČ Marko kustos G027012 VII VII 01.03.2007 DA 50% 50% 0,00 30 1.360,49 30 1.360,49 0,00 1.360,49 0,00 0,00 6 26,94 26,94 50% 50% 0,00

8 LJUBIČ Marko
strokovni sodelavec VII/2 
(III) J017138 VII VII 01.03.2007 DA 50% 50% 0,00 30 1.360,49 30 1.360,49 0,00 1.360,49 0,00 0,00 6 26,94 26,94 50% 50% 0,00

9 LOGAR Polona bibliotekar G027005 VII VII 08.04.2011 DA 100% 100% 0,00 30 1.360,49 30 1.360,49 0,00 1.360,49 0,00 0,00 2 8,98 8,98 100% 100% 0,00

SKUPAJ xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 9,00 9,00 0,00 xxx 15.713,87 xxx 17.348,83 0,00 0,00 17.348,83 131,89 0,00 0,00 0,00 131,89 969,97 1.101,86 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: 

* V skladu s 1. točko Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 (UL RS, št. 46/2013, str. 5307) se je vrednost plačnih razredov s 1.6.2013 znižala za 0,5%, obenem pa se je izvedlo še zmanjšanje razpona med plačnimi razredi, kot to določa omenjena 1. točka Dogovora.

Zap. št. Priimek Ime
Naziv delovnega mesta (DM)

Šifra DM
Zahtevana stop. 

izobrazbe

Dejanska 
stop. 

izobrazbe

Delovno razmerje 
Podatki o plači na posameznem delovnem mestu

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



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 31.12.2013

N Č D Č

Sistemi
zirano 

delovno 
mesto 
DA/NE

Del. zap. v
 %

Delež del. 
časa v 
aneksu

Kontrolna 
vrstica

PR
brez

napredov
anja

Vrednost 
osnovnega PR

PR po 
napredo
vanju

Vrednost
 PR po 

napredovanju

Celoten 
znesek 

odbitka za 
odpravo 

nesorazmerij 
(ZSPJS)

Odbitek za 
odpravo 

nesorazmerja 
(celoten 

ZSPJS*0,50)

Osnovna plača 
za obračun

Dodatek za 
specializacij
o, doktorat, 
magisterij

% 
položajnega 

dodatka

Položajni 
dodatek

Dodatek za 
mentorstvo

Dodatki 
brez 

delovne 
dobe 

SKUPAJ

Št. let del. 
dobe 

Dodatek
 za del. 
dobo

Dodatki z 
del. dobo 
SKUPAJ

MIZKŠ - 
javna služba 

MIZKŠ 
projekti

MIZKŠ - ESS
Druga 

ministrstv
a

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*1

7b
17d

18 = 
17a+17c+1

7d
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 VIII/1 15.02.1996 DA 100% 100% 0,00 51 3.042,34 51 3.042,34 3.042,34 36,21 0,00 36,21 19 190,75 226,96 100% 100% 0,00

2 ŠUŠTAR Branko kustos - muzejski svetnik G027012 VII VIII/2 01.01.1988 DA 100% 100% 0,00 38 1.853,35 43 2.244,07 0,00 2.244,07 59,47 0,00 59,47 30 222,16 281,63 100% 100% 0,00

3 ARKO Anton kustos G026023 VII VII 01.11.2010 DA 100% 100% 0,00 30 1.360,49 30 1.360,49
0,00

1.360,49 0,00 0,00 3 13,47 13,47 100% 100% 0,00

4 RIBARIČ Mateja kustos - muzejski svetovalec G027012 VII VII 01.10.1991 DA 100% 100% 0,00 35 1.650,48 40 2.001,31 0,00 2.001,31 0,00 0,00 22 145,30 145,30 100% 100% 0,00

5
BALKOVEC 
DEBEVEC Marjetka kustos - muzejski svetovalec G027012 VII VIII/1 01.09.1998 DA 100% 100% 0,00 35 1.650,48 40 2.001,31 0,00 2.001,31 36,21 0,00 36,21 26 171,71 207,92 100% 100% 0,00

6 GUZEJ Ksenija informator/organizator J016008 VI VII 01.08.1997 DA 100% 100% 0,00 22 997,35 29 1.308,92 0,00 1.308,92 0,00 0,00 16 69,11 69,11 100% 100% 0,00

7 KADIVEC Franci
samostojni konservatorski 
restavrat. tehnik G025013 V V 30.10.1997 DA 100% 100% 0,00 24 1.077,91 29 1.308,92 0,00 1.308,92 0,00 0,00 27 116,62 116,62 100% 100% 0,00

8 LJUBIČ Marko kustos G027012 VII VII 01.03.2007 DA 50% 50% 0,00 30 1.360,49 30 1.360,49 0,00 1.360,49 0,00 0,00 6 26,94 26,94 50% 50% 0,00

8 LJUBIČ Marko
strokovni sodelavec VII/2 
(III) J017138 VII VII 01.03.2007 DA 50% 50% 0,00 30 1.360,49 30 1.360,49 0,00 1.360,49 0,00 0,00 6 26,94 26,94 50% 50% 0,00

9 LOGAR Polona bibliotekar G027005 VII VII 08.04.2011 DA 100% 100% 0,00 30 1.360,49 30 1.360,49 0,00 1.360,49 0,00 0,00 2 8,98 8,98 100% 100% 0,00

SKUPAJ xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 9,00 9,00 0,00 xxx 15.713,87 xxx 17.348,83 0,00 0,00 17.348,83 131,89 0,00 0,00 0,00 131,89 991,98 1.123,87 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)

Šifra DM
Zahtevana stop. 

izobrazbe

Dejanska 
stop. 

izobrazbe

Delovno razmerje 
Podatki o plači na posameznem delovnem mestu

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



Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ

Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za obdobje jan - dec 2013 (v EUR)

Realizacija
2012

Plan
2013

Indeks
 2013/12

Realizacija  2013
Indeks 

Re2013/LDN'13

I. PRIHODKI SKUPAJ 539.683 542.889 101 540.526 100

A. Prihodki od poslovanja 539.408 542.609 101 540.269 100

1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 532.524 536.109 101 532.425 99

1.1. Javna služba MŠŠ 463.116 470.609 102 461.534 98

1.2. Drugi prihodki 69.408 65.500 94 70.891 108

2. Prihodki od prodaje materiala in blaga 6.884 6.500 94 7.845 121

B. Finančni prihodki 25 40 160 7 17

C Izredni prihodki 250 240 96 250
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki

II.ODHODKI SKUPAJ 539.475 542.642 101 538.922 99

1. Stroški materiala 47.030 55.394 118 35.889 65

2. Stroški storitev 225.795 216.153 96 231.751 107

3. Stroški dela 263.367 267.914 102 267.884 100

3.1. Plače in nadomestila plač 205.805 211.940 103 208.139 98

3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev 33.135 34.122 103 33.389 98

3.3. Davek na izplačane plače  
3.4. Drugi stroški dela 24.427 21.852 89 26.356 121

4. Amortizacija
5. Rezervacije
6. Davek od dobička 186 0 217
7. Ostali drugi stroški 3.095 3.181 103 3.181 100

8. Finančni odhodki 2 0
9. Izredni odhodki
10. Prevrednotevalni odhodki

III. RAZLIKA 208 247 119 1.604 649

Preglednico izpolnil/a: Nuša Vrtačnik Odgovorna oseba: mag. Stanko Okoliš

Žig in podpis odgovorne osebe: 

Opombe in obrazložitve (izpolni JAVNI ZAVOD):

* Preglednica 4 na splošno prikazuje prihodke in odhodke javnega zavoda SŠM v letu 2013, in sicer po obračunskem načelu.
  Ta temelji na prejetih in izdanih fakturah (računih) ter stroških dela, ki dejansko spadajo v to obdobje. 
* Iz preglednice je razvidno, da je presežek prihodkov nad odhodki (po odbitku davka od dohodka pravnih oseb) v višini 1.604 EUR. To pomeni, da je muzej v letu 2013 posloval pozitivno.
* Med stroški  gre le za odstopanje v razmerju stroški storitev, oz. stroški materiala v primerjavi s planom. Gledano v skupnem merilu so realizirani stroški materiala in storitev v okviru planiranih 
   za leto 2013. Med stroški storitev prednjačijo stroški najema v višini 57.053,14 EUR, kjer gre za stroške najema poslovnih prostorov, najema kombija, najema depoja v zalogu in parkirnih mest,
   ter najema programske opreme. Sledijo jim stroški avtorskih honorarjev v višini 41.526,80 EUR , ter stroški tiskarskih storitev v višini 35.605,28 EUR. Med ostalimi stroški storitev v višini 75.732,67 EUR 
   so zajeti stroški telefona, poštnih storitev, oglaševalske storitve, stroški čiščenja poslovnih prostorov in varovanja zgradb. Na tej postavki so zajeti tudi stroški pedagoških animacij, stroški zavarovanja, 
   stroški za reprezentanco in vsi ostali stroški storitev, ki so potrebni za nemoteno delovanje zavoda. Med stroški materiala pa so zajeti stroški električne energije v višini 2.730,35 EUR, stroški 
   za ogrevanje 10.424,61 EUR, stroški odkupov muzejskega gradiva 1.618,00 EUR , stroški pisarniškega materiala v višini 1.790,15 EUR, ter vsi ostali stroški materiala potrebni za razstave, učne ure in
   delavnice, ter posamezne muzejske oddelke.
* Ostali drugi stroški predstavljajo izdatke iz naslova Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in so v letu 2013 popolnoma realizirani.



Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ

Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5a: Realizacija sredstev po projektih MIZŠ v letu 2013  (v EUR)

Zap. št. Ime projekta
Ime in priimek

 vodje 
projekta na zavodu

Šifra 
proračunsk
e postavke 

(PP)

Naziv 
proračunske 

postavke 

Ime in priimek skrbnika PP na 
MIZŠ

Načrtovan
 znesek

 v letu 2013

Ostanki po 
DT iz leta 

2012

Finančni 
načrt
2013

Prejeta sr. iz 
MIZŠ v obdobju

* Porabljena sr. s 
strani JZ v 
obdobju

**Razlika med 
prejetimi in 

porabljenimi sr. s 
strani JZ v 
obdobju

* Prejeta sr. iz 
MIZŠ 3.1.2014

SKUPAJ prejeta 
sr. s strani MIZŠ

* Porabljena sr. s 
strani JZ v obdobju 

do 3.1.2014

**Razlika med 
prejetimi in 

porabljenimi sr. s 
strani JZ v 

obdobju do 3.1. 
2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10-11 13 12=10+13 11 12=10-11

1 MUZEJSKA PEDAGOGIKA Marko Ljubič 687010 ENK Aleš Ojsteršek 21.000,00 21.000,00 12.786,89 22.669,31 -9.882,42 8.213,11 21.000,00 22.669,31 -1.669,31

2
DOKUMENTACIJSKI CENTER ZA 
ZGODOVINO ŠOLSTVA IN PEDAGOGIKE

mag. Stane Okoliš 687010 ENK Aleš Ojsteršek 21.000,00 21.000,00 4.116,92 18.391,12 -14.274,20 16.883,08 21.000,00 26.746,48 -5.746,48

3 INOVATIVNA PEDAGOGKA Marko Ljubič 716010 IP Aleš Ojsteršek 6.000,00 6.000,00 1.012,68 4.447,10 -3.434,42 4.987,32 6.000,00 6.180,70 -180,70

SKUPAJ zap. št. 1 do 3 MIZŠ: 48.000,00 0,00 48.000,00 17.916,49 45.507,53 -27.591,04 30.083,51 48.000,00 55.596,49 -7.596,49

Zap. št. Ime projekta
Ime in priimek

 vodje 
projekta na zavodu

Šifra 
proračunsk
e postavke 

(PP)

Naziv 
proračunske 

postavke 
Ime in priimek skrbnika PP 

Načrtovan
 znesek

 v letu 2013

Ostanki po 
DT iz leta 

2012

Finančni 
načrt
2013

Prejeta sr. v 
obdobju

* Porabljena sr. s 
strani JZ v 
obdobju

**Razlika med 
prejetimi in 

porabljenimi sr. s 
strani JZ v 
obdobju

Prejeta sr. v 
obdobju

* Porabljena sr. s 
strani JZ v obdobju 

do 3.1.2014

**Razlika med 
prejetimi in 

porabljenimi sr. s 
strani JZ v 

obdobju do 3.1. 
2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 11 12

4 ŠOLSKA KRONIKA 2013 (ARRS) dr. Branko Šuštar razpis strokovna literatura Aleksandra Panič (ARRS) 7.084,00 0,00 3.543,91 3.543,91 0,00 0,00 3.543,91 3.543,91 0,00

5 MEDNARODNO SODELOVANJE (SMS) dr. Branko Šuštar razpis pogodba Metka Fujs (SMS) 250,00 0,00 250,00 863,28 -613,28 0,00 250,00 863,28 -613,28

SKUPAJ zap. št. 4 do 5 OSTALI 
PRORAČUNSKI VIRI: 7.334,00 0,00 0,00 3.793,91 4.407,19 -613,28 0,00 3.793,91 4.407,19 -613,28

Σ SKUPAJ: 55.334,00 0,00 48.000,00 21.710,40 49.914,72 -28.204,32 30.083,51 51.793,91 60.003,68 -8.209,77

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

Opombe in obrazložitve (izpolni JAVNI ZAVOD): Žig in podpis odgovorne osebe:

* Pri projektih Muzejska pedagogika, Dokumentacijski center za zgodovino šolstva in pedagogike in Inovativna pedagogika so bila porabljena sredstva do 31.12.2013 večja od prejetih, saj do konca leta 2013 SŠM ni prejel vseh nakazil za projekte Urada za razvoj izobraževanja (MIZŠ). Razlika se je financirala iz lastnih sredstev javnega zavoda. 
   Vsa nakazila za omenjene projekte je SŠM prejel 3.1.2014, kar je prikazano v dodatnih stolpcih preglednice. Tudi na dan 3.1.2014 so bila porabljena sredstva za projekte večja od prejetih. Razlika se je financirala iz lastnih sredstev javnega zavoda.
   Odobrena sredstva s strani Ministrstva namreč ne zadoščajo za izvedbo vseh nalog v okviru navedenih projektov, predvsem pa pri projektih Muzejska pedagogika (razstave, promocija) in Dokumentacijski center za zgodovino šolstva in pedagogike (digitalizacija, Cobiss, muzejski tiski, koledar).
* Muzejska revija Šolska kronika je v letu 2013 prek Zveze zgodovinskih društev Slovenije od Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prejela 3.543,91 EUR sredstev, in sicer za sofinanciranje revije v letu 2012. Sredstev za leto 2013 do konca leta 2013 oziroma začetka leta 2014 muzej še ni prejel. 
   Sicer je muzej revijo sofinanciral tudi iz lastnih sredstev (glej preglednico 5b).
* Muzej je za mednarodno sodelovanje v letu 2013 (udeležba dr. Branka Šuštarja na mednarodni konferenci ISCHE 35 International Standing Conference of Education 35) od Skupnosti muzejev Slovenije pridobil sredstva v višini 250 EUR, pri tem pa prispeval tudi lastna sredstva v višini 613,28 EUR.



Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ

Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5B: Realizacija sredstev Projekti  - Lastni viri v letu 2013  (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 2013

Ostanki po 
DT iz leta 

2012

Finančni 
načrt
2013

Pridobljena sr. 
iz drugih virov v 

letu 2013

* Porabljena sr. s 
strani JZ v 
obdobju

**Razlika med 
prejetimi in 

porabljenimi sr. s 
strani JZ v 
obdobju

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12=10-11

1 ZGODOVINSKE UČNE URE
Mateja Ribarič / mag. Marjetka 
Balkovec Debevec

lastni viri mag. Stanko Okoliš
43.875,00 43.875,00 44.504,25 23.845,31 20.658,94

2 VSTOPNINA Ksenija Guzej lastni viri mag. Stanko Okoliš
14.625,00 14.625,00 14.855,95 7.948,43 6.907,52

3 ŠOLSKA KRONIKA Ksenija Guzej
lastni viri - 
naročnina

mag. Stanko Okoliš
3.200,00 3.200,00 4.468,25 4.551,79 -83,54

4 PROMOCIJA MUZEJA Ksenija Guzej / Marko Ljubič lastni viri mag. Stanko Okoliš
0,00 0,00 0,00 766,36 -766,36

5
MEDNARODNI SODELOVANJE 
(Mednarodni simpozij šolskih muzejev)

dr. Branko Šuštar lastni viri mag. Stanko Okoliš
0,00 0,00 0,00 1.964,53 -1.964,53

6 ODPRTI MUZEJ mag. Stanko Okoliš lastni viri mag. Stanko Okoliš
0,00 0,00 263,60 2.597,75 -2.334,15

7 DRUGI LASTNI VIRI mag. Stanko Okoliš lastni viri mag. Stanko Okoliš
3.808,00 3.808,00 5.550,90 16.413,62 -10.862,72

SKUPAJ: 65.508,00 0,00 65.508,00 69.642,95 58.087,79 11.555,16

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

Žig in podpis odgovorne osebe:

Opombe in obrazložitve (izpolni JAVNI ZAVOD):

* Prihodki in stroški od zgodovinskih učnih ur in vstopnine se delijo po ključu 3 : 1 za učne ure.
* Pri projektu Šolska kronika prikazujemo pridobljena in porabljena sredstva iz lastnih virov (naročnina, lastna sredstva) v letu 2013. 
   Pridobljenih sredstev je veliko več, kot je bilo načrtovanih, saj so naročniki naročnino za ŠK 2012 plačevali tudi še na začetku leta 2013.
* Pri projektu Promocija muzeja prikazujemo stroške promoviranja muzeja, ki jih plačujemo iz lastnih sredstev.
* SŠM, kljub pomembnosti Mednarodnega simpozija šolskih muzejev, ni uspel pridobiti nobenih dodatnih proračunskih oziroma drugih denarnih sredstev za ta namen. 
   Stroške, ki si jih je delil s soorganizatorjem Zvezo zgodovinskih društev Slovenije, je pokril iz lastnih sredstev. 
* Odprti muzej je nekdanji projekt Urada za razvoj izobraževanja, s katerim skuša muzej okreoiti sodelovanje z šolami ter drugimi kulturnimi inštitucijami in organizacijami. 
   Tu beležimo stroške razstav, s katerimi smo v letu 2013 gostovali pri drugih ustanovah in prireditvah.
* Drugi lastni viri predstavljajo prihodke in stroške, ki ne spadajo pod noben drug specifičen projekt. 
   Gre  za prihodke in stroške iz naslova dejanskih stroškov pri izdajanju lastnih publikacij ter za stroške s katerimi začasno zalagamo stroške projektov pod 5a in investicij v letu 2013.
   Na tej postavki beležimo tudi prihodke od obresti.



Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ

Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5C: Realizacija sredstev Projekti  - Tržna dejavnost v letu 2013 (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 2013

Ostanki po DT 
iz leta 2012

Finančni 
načrt
2013

Pridobljena sr. iz 
trg. dejavnosti v 

letu 2013

* Porabljena sr. s 
strani JZ v 
obdobju

**Razlika med 
prejetimi in 

porabljenimi sr. s 
strani JZ v obdobju

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12=10-11

1 TRŽNA DEJAVNOST (muzejska trgovina) Ksenija Guzej / Marko Ljubič lastni viri Stanko Okoliš 7.000,00 7.000,00 7.844,62 7.515,00 329,62

SKUPAJ: 7.000,00 0,00 7.000,00 7.844,62 7.515,00 329,62

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

Žig in podpis odgovorne osebe:

Opombe in obrazložitve (izpolni JAVNI ZAVOD):

* Porabljena sredstva s strani JZ oz. odhodki tržne dejavnosti so izračunani po naslednjem ključu: osnova za izračun stroškov tržne dejavnosti je razmerje med doseženimi celotnimi prihodki javnega zavoda 
   in prihodki z opravljanjem tržne dejavnosti v istem obdobju. Izračunan delež prihodka tržne dejavnosti v prihodku dejavnosti javne službe tako za leto 2013 znaša 1,4%



Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ

Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 6: Poraba sredstev za investicije v letu 2013
Vrednost  v EUR

Zap.št. Vrsta opreme Načrt 2013 Realizacija 2013
Realizacija do 

3.1.2014

1. Računalniška oprema: 7.670,00 7.868,10 7.868,10

1.1. Računalniki, tablice in rač. programi 4.655,50 4.663,40 4.663,40
1.2. Skenerji (A3 in A4) 380,00 349,90 349,90
1.3. Internet
1.4. Server 2.634,50 2.854,80 2.854,80
1.5. Digitalni fotoaparati
2. Druga oprema (pohištvo ipd.): 6.936,83 1.163,00 6.625,52

2.1. Regali 5.126,84 0,00 5.462,52
2.2. Pisarniško pohištvo
2.3. Restavratorska delavnica (oprema) 1.150,00 1.163,00 1.163,00
2.4. Oprema stalne razstave
2.5. TV plazma, LCD TV, kamere, ozvoč. 659,99 0,00 0,00
3. Vlaganja v prostor: 1.555,17 1.668,38 1.668,38

3.1. Obnova elektr., telef. in svetlobne napeljave 1.555,17 1.668,38 1.668,38
3.2. Obnova stopnic in hodnika 
3.3. Pisarne
3.4. Elektro dela - depo, restavratorska delavnica
3.5. Fototeka
4. Drugo: 0,00 0,00 0,00

4.1. Zaščita muzealij
4.2. Fotokopirni stroj

SKUPAJ: 16.162,00 10.699,48 16.162,00

Struktura  sredstev po virih financiranja v letu 2013:

Vir sredstev Znesek Delež v %

MIZŠ 10.699,48 66,20%

Drugi proračunski viri 0,00 0,00%

Drugi viri (lastni) 0,00 0,00%

Tržni viri 0,00 0,00%

Kontrolna v. 10.699,48 pravilno

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

Opombe in obrazložitve (izpolni JAVNI ZAVOD):

*Preglednica 6 kaže porabo sredstev za investicije do katerih smo upravičeni iz letne pogodbe z MIZŠ, delno pa po svojih zmožnostih sredstva prispeva tudi muzej.
*Prikazana je poraba sredstev, ki smo jih od MIZŠ prejeli v letu 2013 oziroma do datuma 3.1.2014.
* Za investicijska vlaganja se je v letu 2013 po denarnem toku porabilo 10.699,48 EUR, do vključno 3.1.2014 pa 16.158,74 EUR in sicer: 
  za investicije po letni pogodbi z MIZŠ (PP 86320 investicijski transferi) 16.095,00 EUR  in 63,74 EUR iz lastnih sredstev SŠM.
 



Uradni list RS št 46/2013 ZSPJS Ur.l.RS (40/12)

01.06.2013 01.06.2012

Plačni razred Osnovna plača Plačni razred Osnovna plača

1 438,18 1 440,38
2 455,71 2 458,00
3 473,93 3 476,31
4 492,89 4 495,37
5 512,61 5 515,18
6 533,11 6 535,80
7 554,44 7 557,21
8 576,61 8 579,51
9 599,68 9 602,70
10 623,66 10 626,81
11 648,61 11 651,88
12 674,56 12 677,95
13 701,54 13 705,06
14 729,60 14 733,27
15 758,78 15 762,60
16 789,13 16 793,10
17 820,70 17 824,84
18 853,53 18 857,83
19 887,67 19 892,13
20 922,82 20 927,82
21 959,36 21 964,94
22 997,35 22 1.003,54
23 1.036,85 23 1.043,68
24 1.077,91 24 1.085,43
25 1.120,59 25 1.128,83
26 1.164,97 26 1.173,99
27 1.211,10 27 1.220,94
28 1.259,06 28 1.269,78
29 1.308,92 29 1.320,58
30 1.360,49 30 1.373,40
31 1.414,10 31 1.428,34
32 1.469,81 32 1.485,46
33 1.527,72 33 1.544,88
34 1.587,91 34 1.606,68
35 1.650,48 35 1.670,94
36 1.715,51 36 1.737,79
37 1.783,10 37 1.807,29
38 1.853,35 38 1.879,59
39 1.926,37 39 1.954,78
40 2.001,31 40 2.032,98
41 2.079,16 41 2.114,29
42 2.160,04 42 2.198,84
43 2.244,07 43 2.286,81
44 2.331,36 44 2.378,28
45 2.422,05 45 2.473,41
46 2.516,27 46 2.572,34
47 2.614,15 47 2.675,25
48 2.715,84 48 2.782,25
49 2.821,49 49 2.893,54
50 2.929,83 50 3.009,28
51 3.042,34 51 3.129,66
52 3.159,16 52 3.254,84
53 3.280,48 53 3.385,03
54 3.406,45 54 3.520,44
55 3.537,25 55 3.661,25
56 3.673,08 56 3.807,69
57 3.814,13 57 3.960,02
58 3.960,59 58 4.118,41
59 4.112,68 59 4.283,14
60 4.270,61 60 4.454,47
61 4.434,60 61 4.632,64
62 4.604,89 62 4.817,96
63 4.781,71 63 5.010,67
64 4.965,33 64 5.211,10
65 5.156,00 65 5.419,54



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 72087
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.020
PLEČNIKOV TRG 001, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 5052033000

(v eurih, brez centov)
ČLENITEV
SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV
KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5
SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 001 443.396 457.591

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 7.183 7.183
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 5.790 4.410
02 NEPREMIČNINE 004 460.944 460.944
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 55.186 41.358
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 271.639 262.531
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 235.394 227.299
06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0
08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0
09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 012 83.455 48.432

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 229 134
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 61 15.769
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 807 708
13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 79.331 30.810
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 60 55
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 2.967 956

C) ZALOGE
(024+025+026+027+028+029+030+031) 023 10.752 12.554

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0
31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0
33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0
34 PROIZVODI 028 0 0
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0
36 ZALOGE BLAGA 030 10.752 12.554
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJ
(001+012+023) 032 537.603 518.577

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 034 112.373 81.604

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 22.990 20.817
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 49.219 28.184
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 3.541 7.372
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 58 22
25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0
26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0
28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 36.565 25.209

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) 044 425.230 436.973

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 050 0 0

9411 SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE 
NALOŽBE 051 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0
9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 056 418.181 431.529
981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 7.049 5.444
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I. PASIVA SKUPAJ
(034+044) 060 537.603 518.577

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

ZNESEK

BILANCA STANJA
na dan 31.12.2013

Oznaka za 
AOP



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 72087
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.020
PLEČNIKOV TRG 001, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 5052033000

(v eurih, brez centov)

Nabavna 
vrednost 

(1.1.)

Popravek 
vrednost 

(1.1.)

Povečanje 
nabavne 
vrednosti

Povečanje 
popravka 
vrednosti

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti

Amortizacija  Neodpisana vrednost 
(31.12.)

 Prevrednotenje 
zaradi okrepitve 

Prevrednotenje 
zaradi oslabitve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-6-7+8-9) 11 12
 I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 
v upravljanju
(701+702+703+704+705+706+707)

700 730.658 273.067 14.490 0 5.383 5.383 28.686 443.395 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 7.183 4.410 0 0 0 0 1.380 1.393 0 0
C. Druga neopredmetena sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Zgradbe 705 460.944 41.358 0 0 0 0 13.828 405.758 0 0
F. Oprema 706 262.531 227.299 14.490 0 5.383 5.383 13.478 36.244 0 0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.  Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 
v lasti
(709+710+711+712+713+714+715)

708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 
v finančnem najemu
(717+718+719+720+721+722+723)

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

 Z N E S E K

NAZIV Oznaka za 
AOP



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 72087
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.020
PLEČNIKOV TRG 001, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 5052033000

(v eurih, brez centov)

Znesek naložb in 
danih posojil  

(1.1.)

Znesek popravkov 
naložb in danih 
posojil (1.1.)

Znesek povečanja 
naložb in danih 

posojil

Znesek povečanj 
popravkov naložb in 

danih posojil

Znesek zmanjšanja 
naložb in danih posojil

Znesek zmanjšanja 
popravkov naložb in 

danih posojil

Znesek naložb in 
danih posojil 

(31.12.)

Znesek popravkov 
naložb in danih posojil 

(31.12.)

Knjigovodska 
vrednost naložb in 

danih posojil 
(31.12.)

Znesek odpisanih 
naložb in danih 

posojil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12
 I. Dolgoročne finančne naložbe
(801+806+813+814) 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 A. Naložbe v delnice
(802+803+804+805) 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 B. Naložbe v deleže
(807+808+809+810+811+812) 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d. 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o. 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in 
podobno 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe
(815+816+817+818) 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti
(820+829+832+835) 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno dana posojila
(821+822+823+824+825+826+827+828) 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev
(830+831) 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Dolgoročno dani depoziti
(833+834) 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Skupaj 
(800+819) 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

 Z N E S E K

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL Oznaka za 
AOP



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 72087
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.020
PLEČNIKOV TRG 001, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 5052033000

(v eurih, brez centov)
ČLENITEV

PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV
KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(861+862-863+864) 860 540.269 539.408

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 521.612 522.477
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 0 0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 18.657 16.931
762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 7 25
763 C) DRUGI PRIHODKI 866 250 250

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(868+869) 867 0 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0
del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI
(860+865+866+867) 870 540.526 539.683

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(872+873+874) 871 267.640 272.825

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0
460 STROŠKI MATERIALA 873 35.889 47.030
461 STROŠKI STORITEV 874 231.751 225.795

F) STROŠKI DELA
(876+877+878) 875 267.884 263.367

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 208.139 205.805
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 33.389 33.135
del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 26.356 24.427

462 G) AMORTIZACIJA 879 0 0
463 H) REZERVACIJE 880 0 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 881 3.181 3.095
467 K) FINANČNI ODHODKI 882 0 2
468 L) DRUGI ODHODKI 883 0 0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI%(885+886) 884 0 0
del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 0 0

N) CELOTNI ODHODKI%(871+875+879+880+881+882+883+884) 887 538.705 539.289
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-887) 888 1.821 394

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(887-870) 889 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 217 186

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(888-890) 891 1.604 208

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(889+890) oz. (890-888) 892 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja 893 0 0
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) 894 9 9
Število mesecev poslovanja 895 12 12

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1. januarja do 31.12.2013

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna 
šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava.

Oznaka za 
AOP

ZNESEK



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 72087
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.020
PLEČNIKOV TRG 001, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 5052033000

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA
Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5
I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431) 401 518.558 550.990
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(403+420) 402 510.713 544.106
A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419) 403 440.820 478.221
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
(405+406) 404 440.820 478.221

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 434.237 462.126
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 6.583 16.095

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
(408+409) 407 0 0

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 0 0
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
(411+412) 410 0 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 0 0
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
(414+415+416+417) 413 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 419 0 0
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) 420 69.893 65.885

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 69.636 64.755
del 7102 Prejete obresti 422 7 30
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 0 0
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 0 250

72 Kapitalski prihodki 425 0 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 426 250 850
731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(432+433+434+435+436) 431 7.845 6.884

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 7.845 6.884
del 7102 Prejete obresti 433 0 0
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 0 0
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 435 0 0

ČLENITEV KONTOV ZNESEK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
od 1. januarja do  31.12.2013

Oznaka 
za AOP



(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA
Tekoče leto Predhodno leto

ČLENITEV KONTOV ZNESEKOznaka 
za AOP

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 0 0
II. SKUPAJ ODHODKI 
(438+481) 437 533.907 550.219
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 438 526.392 543.969
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440+441+442+443+444+445+446) 439 225.121 221.692

del 4000 Plače in dodatki 440 201.681 204.715
del 4001 Regres za letni dopust 441 7.315 2.337
del 4002 Povračila in nadomestila 442 13.077 14.107
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 2.470 533
del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 0 0
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 578 0

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
(448+449+450+451+452) 447 38.930 40.629

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 18.067 18.165
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 14.475 14.552
del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 122 123
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 204 205
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 6.062 7.584

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 453 251.642 265.484

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 74.778 80.265
del 4021 Posebni material in storitve 455 26.388 34.682
del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 15.692 14.562
del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 0 297
del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 3.149 4.228
del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 14.177 10.978
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 59.742 60.198
del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0
del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0
del 4029 Drugi operativni odhodki 463 57.716 60.274

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 2
404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0
410 F. Subvencije 466 0 0
411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0
412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0
413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0

J. Investicijski odhodki
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 470 10.699 16.162

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0
4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0
4202 Nakup opreme 473 9.031 15.172
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0
4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 1.668 990
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0
4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 479 0 0
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(482+483+484) 481 7.515 6.250

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482 0 0
del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483 0 0
del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 7.515 6.250

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437) 485 0 771
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401) 486 15.349 0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra 
proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava.



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 72087
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.020
PLEČNIKOV TRG 001, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 5052033000

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA
Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5
750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 500 0 0

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 0 0

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin 503 0 0

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0

440 V. DANA POSOJILA
(513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523) 512 0 0

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 515 0 0

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0

4405 Dana posojila občinam 518 0 0

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA
(500-512) 524 0 0

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA
(512-500) 525 0 0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna 
šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava.

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1. januarja do 31.12.2013

Oznaka za 
AOP

ZNESEK
ČLENITEV KONTOV



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 72087
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.020
PLEČNIKOV TRG 001, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 5052033000

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA
Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5
50 VII. ZADOLŽEVANJE

(551+559) 550 0 0

500 Domače zadolževanje
(552+553+554+555+556+557+558) 551 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0
del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0
del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0
del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0
del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA
(561+569) 560 0 0

550 Odplačila domačega dolga
(562+563+564+565+566+567+568) 561 0 0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0
del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0
del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0
del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0
del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE
(550-560) 570 0 0

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA
(560-550) 571 0 0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(485+524+570)-(486+525+571) 572 0 771

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(486+525+571)-(485+524+570) 573 15.349 0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna 
šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

ZNESEK

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1. januarja do  31.12.2013

ČLENITEV KONTOV Oznaka za 
AOP



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 72087
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.020
PLEČNIKOV TRG 001, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 5052033000

(v eurih, brez centov)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV
Prihodki in odhodki za 
izvajanje javne službe

Prihodki in odhodki od 
prodaje blaga in storitev 

na trgu
1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(661+662-663+664) 660 532.424 7.845

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 521.612 0
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 662 0 0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 663 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 10.812 7.845
762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 7 0
763 C) DRUGI PRIHODKI 666 250 0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(668+669) 667 0 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0
del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI
(660+665+666+667) 670 532.681 7.845
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(672+673+674) 671 261.359 6.281

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 0 0
460 STROŠKI MATERIALA 673 35.156 733
461 STROŠKI STORITEV 674 226.203 5.548

F) STROŠKI DELA
(676+677+678) 675 267.884 0

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 208.139 0
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 33.389 0
del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 26.356 0

462 G) AMORTIZACIJA 679 0 0
463 H) REZERVACIJE 680 0 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 681 3.181 0
467 K) FINANČNI ODHODKI 682 0 0
468 L) DRUGI ODHODKI 683 0 0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI%(685+686) 684 0 0
del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 0 0

N) CELOTNI ODHODKI%(671+675+679+680+681+682+683+684) 687 532.424 6.281
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(670-687) 688 257 1.564
P) PRESEŽEK ODHODKOV
(687-670) 689 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 217

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(688-690) 691 257 1.347

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(689+690) oz. (690-688) 692 0 0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja 693 0 0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna 
šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava.

ZNESEK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. januarja do  31.12.2013

ČLENITEV 
PODSKUPIN 
KONTOV

Oznaka 
za AOP




