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I. Poslanstvo 
 
MAO so dobro oblikovani programi z inovativnimi formati in zanimivimi imeni, 
namenjeni ohranjanju dediščine in podpori obetavnim ustvarjalcem. Eden 
najstarejših muzejev arhitekture in oblikovanja v Evropi, ustanovljen leta 1972 kot 
Arhitekturni muzej Ljubljana, je danes primer preoblikovanja muzejev v dinamične 
institucije z novimi funkcijami. 
 
MAO je skrbnik in promotor najobsežnejše svetovne zbirke slovenske arhitekturne 
in oblikovalske dediščine. Je nacionalno in mednarodno središče in vozlišče za 
prenos znanja na področju dediščine in ustvarjalnosti. MAO skrbi za razumevanje 
pomena arhitekturne in oblikovalske dediščine za sodobno ustvarjalnost in 
pomena sodobne ustvarjalnosti za ohranjanje dediščine in razvoj v prihodnosti.  
 
Zbirke MAO obsegajo 80.000 predmetov s področja arhitekture, oblikovanja in 
fotografije. Z razstavami, izobraževanji, prenosi znanj in ustvarjalnimi izmenjavami 
vsako leto pritegne 28.000 obiskovalcev. S programi za podporo obetavnim 
ustvarjalcem, ki razvijajo prakse prihodnosti, je prisoten v več kot 22 evropskih 
državah. 
 
MAO je destinacija za strokovnjake, študente in obiskovalce, ki jih zanimajo načela 
in prednosti dobre arhitekture in oblikovanja. Posebej nagovarja in navdihuje vse, 
ki so novi v arhitekturi in oblikovanju in jim pomaga prepoznati njun pomen za 
življenje ljudi. Še posebej si prizadeva angažirati obetavne talente, ki predstavljajo 
naslednjo generacijo slovenskih in evropskih strokovnjakov.  
 
Na svetovnem nivoju je MAO aktiven predstavnik Slovenije v organizacijah in 
mrežah, ki delujejo za napredek in poudarjajo zgodovinski vpliv in prihodnji 
potencial arhitekture in oblikovanja za nujno potrebne spremembe v svetu.  
 
MAO so kustosi, uredniki in producenti, ki skrbno izbirajo nacionalno dediščino in 
oblikujejo projekte, da bi navdihovali in informirali obiskovalce v živo in preko 
spleta, z razstavami, knjigami, pogovori, delavnicami, sprehodi po mestu in 
drugimi zanimivimi dogodki. 
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II. Vrednote MAO 
 
• Predanost 

Predani smo delu na področju arhitekture in oblikovanja, dediščini in sodobni 
ustvarjalnosti, pri čemer omogočamo vsem, da pokažejo svoj talent in stremimo 
k kakovostni ponudbi za najširši krog ljudi. 

• Inovativnost 
Dediščina arhitekture in oblikovanja priča o inovativnosti, ki je gonilo razvoja in 
nas vodi pri oblikovanju programov, raziskovanju, povezovanju vsebin ter 
njihovemu posredovanju obiskovalcem in drugi javnosti. 

• Sodelovanje 
Vizijo uresničujemo s skupnim delom in širokim sodelovanjem. S strokovnimi 
mrežami, partnerji in obiskovalci gradimo tvorne odnose. 

• Odgovornost 
Zavezani smo k odgovornosti do obiskovalcev in do nalog, za katere smo 
pooblaščeni. Spoštujemo strokovne standarde in zakone ter stremimo k 
pristnosti. 

• Vztrajnost 
Zastavljene cilje zasledujemo z vztrajnostjo, s katero premagujemo ovire in 
dosegamo izjemne rezultate.  
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III. MAO 2010 – 2020  
 
Odkar je leta 2010 Vlada republike Slovenije nekdanji Arhitekturni muzej Ljubljana 
na novo ustanovila kot državni Muzej za arhitekturo in oblikovanje, MAO svojo 
institucionalno vlogo širi z vrhunskim programom, v katerem združuje dejavnosti, 
povezane z dediščino, ustvarjalnostjo in predstavljanjem Slovenije v mednarodnem 
prostoru. MAO se razvija v sodobno hibridno muzejsko središče z več povezanimi 
funkcijami.  Temeljna dejavnost muzeja je skrb za dediščino, v programskih 
aktivnostih pa je vse bolj povezana s podporo mladim in ustvarjalnim talentom, 
krepitvijo mednarodne dimenzije slovenskega ustvarjalnega sektorja in 
izboljšanjem njegove konkurenčnosti. Muzej izvaja mednarodne predstavitve 
Slovenije na področju arhitekture in oblikovanja in zastopa Slovenijo na velikih 
dogodkih s teh področij. 
 
Posodobljeno poslanstvo 
Z novimi projekti ter posodobljenim poslanstvom je muzej postal nacionalno in 
mednarodno središče kulturnega in ustvarjalnega sektorja in vozlišče za prenos 
znanja na področju dediščine in ustvarjalnosti. V prenovljenem programu muzeja 
obiskovalci lahko spoznavajo pomen dediščine za sodobno ustvarjalnost in pomen 
sodobne ustvarjalnosti za dediščino in razvoj Slovenije v prihodnosti. S širitvijo 
ponudbe v gradu Fužine MAO obiskovalcem zagotavlja prijetnejšo in bolj celovito 
izkušnjo svojih programov in jim ponuja dodatne možnosti za ustvarjalno preživljanje 
časa v muzeju. 
 
Razvoj zbirk 
MAO skrbi za neprekinjen razvoj in dopolnjevanje muzejskih zbirk, in jih predstavlja 
skozi pestro ponudbo dogodkov, ki privabljajo nove obiskovalce k spoznavanju 
bogate arhitekturne in oblikovalske zapuščine slovenskih ustvarjalcev. V povezovanju 
s sodobnimi praksami na področju arhitekture in oblikovanja pa dediščina v obsežnih 
zbirkah MAO dobiva dodaten pomen. Muzej si od leta 2010 prizadeva zagotoviti 
optimalen dostop do zbirk za raznoliko javnost z intenzivno obdelavo arhitekturne in 
oblikovalske dediščine ključnih slovenskih avtorjev in z dinamično produkcijo razstav, 
publikacij in izobraževalnih dogodkov. V devetih letih je MAO pridobil 51.000 novih 
enot nacionalne dediščine in jih predstavil na 55 razstavah, 37 publikacijah in več kot 
1.000 izobraževalnih dogodkih v lastni produkciji. Digitalizacija in predstavitev stalne 
zbirke ostajata osrednji nalogi muzeja v prihodnjih letih. 
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Ambasador slovenske arhitekture in oblikovanja 
MAO je v zadnjih 9 letih postal priznana in spoštovana ustanova na področju 
arhitekture in oblikovanja, doma in mednarodno. Z izvedbo ambicioznih 
programov na področju dediščine in ustvarjalnosti je pridobil nove obiskovalce in 
nove vire financiranja ter zaposlenim omogočil strokovni razvoj. Programe in 
dejavnosti MAO je pričela spremljati mednarodna strokovna javnost. Z intenzivno 
obdelavo in predstavljanjem predmetov iz svojih zbirk je muzej zbudil zanimanje 
mednarodnih ustanov za izposojo predmetov iz MAO. S 40 gostujočimi razstavami 
v tujini in organizacijo velikih mednarodnih strokovnih dogodkov doma je 
pripomogel k temu, da Slovenija postaja prepoznana kot arhitekturna in 
oblikovalska destinacija.  
 
Kazalci kakovosti 
Uspehi in prepoznavnost MAO temeljijo na visoko zastavljenih standardih 
kakovosti, tako vsebinskih kot izvedbenih. Razstava 24. Bienala oblikovanja v 
organizaciji MAO je bila uvrščena v pregled oblikovalskih razstav, ki so spremenile 
zgodovino oblikovanja, razstavo 25. Bienala pa je revija Metropolis uvrstila med 10 
najboljših svetovnih arhitekturnih in oblikovalskih razstav leta 2017. MAO je 
zasnoval evropsko platformo za arhitekturo Future Architecture in postal ena od 
referenčnih ustanov za arhitekturo v Evropi.  
 
Učinkovitost 
Ob izvajanju preobrazbe muzeja v hibridno ustanovo z več funkcijami je bil MAO v 
preteklih letih učinkovit tako organizacijsko kot finančno. Uspešno je pridobil  
6 projektov, financiranih s sredstvi Evropske unije in na podlagi dodatnih 
prihodkov, poleg 15 obstoječih, odprl 10 novih delovnih mest. Do konca leta 2019 
je muzej črpal 4,5 MIO evrov evropskih sredstev in si do leta 2022 zagotovil 
nadaljnjih 3,5 MIO evrov. Letni proračun muzeja se je s 700.000 EUR povečal na  
2 MIO evrov, pri čemer 45% predstavljajo redna proračunska sredstva, 55% pa 
sredstva iz naslova pridobljenih projektov in prodaje. MAO letno v povprečju 
ustvari 75.000 EUR lastnih prihodkov iz naslova prodaje. 
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IV. Ključne dejavnosti muzeja 
 
Dediščina  
MAO je eden najstarejših muzejev za arhitekturo in 
oblikovanje v Evropi. V muzejskih zbirkah hrani ugledne 
slovenske arhitekte, oblikovalce in fotografe iz dvajsetega 
stoletja ter jih predstavlja na razstavah, pogovorih, 
delavnicah, sprehodih po mestu in v publikacijah. 
 
Center za kreativnost 
MAO vodi nacionalno platformo za ustvarjalnost, ki 
spodbuja, podpira in predstavlja kulturni in ustvarjalni 
sektor v Sloveniji in ga povezuje z gospodarstvom, 
znanostjo, izobraževanjem in drugimi dejavnostmi. 
 
Future Architecture 
MAO koordinira uravnotežen ekosistem evropskih 
kulturnih akterjev v arhitekturi, ki povezuje obetavne 
talente z uglednimi muzeji, galerijami, založbami, bienali 
in festivali. Nadarjenim strokovnjakom v arhitekturi nudi 
možnost, da predstavijo ideje na pomembnih dogodkih. 
 
Bienale oblikovanja (BIO) 
MAO je organizator mednarodnega bienala, ki se 
osredotoča na nove pristope v oblikovanju. Ustanovljen 
leta 1963 kot prvi oblikovalski bienale v Evropi, je sledil 
modernemu oblikovanju od rojstva na stičišču 
industrializacije in modernizma, do razvoja v disciplino, ki 
prežema vse plasti človekovega življenja.  
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V. Ciljno občinstvo 
 
Javni dogodki MAO ustvarjajo priložnosti za srečevanje z obiskovalci, ustvarjalci in 
partnerji, za izmenjavo mnenj in prenos znanja in idej. S širjenjem vloge muzeja in 
razvojem novih programov MAO nagovarja raznoliko občinstvo z različnimi 
interesi. Novi programi pomagajo širiti občinstvo zunaj običajnih tokov muzejskih 
obiskovalcev. MAO občinstvo nagovarja z raznolikimi vsebinami, ki jih oblikuje na 
podlagi dediščine v svojih bogatih zbirkah in na podlagi dosežkov in potreb 
ustvarjalcev ter partnerjev. Razvoj občinstva temelji na kakovosti razstavnega 
programa in dogodkov, potencial pa predstavljajo predvsem novi formati, ki jih 
muzej razvija v povezavi z novimi programi. MAO razvija svoje odnose z 
občinstvom s posodobljenimi komunikacijskimi aktivnostmi, ki se navezujejo na 
prenovo spletne strani in jasno opredelitev palete kanalov družbenih omrežij. 
 
Široka javnost 
MAO ponuja programe najširši lokalni in mednarodni 
javnosti z namenom širjenja znanja, v užitek in navdih. 
 
Otroci, mladostniki in študenti 
Program MAO je namenjen posameznikom in šolskim 
skupinam, ki želijo spoznati arhitekturo in oblikovanje. 
 
Arhitekti, oblikovalci in ustvarjalci 
S svojimi programi MAO podpira, povezuje in navdihuje 
slovenske in mednarodne strokovnjake ter ustvarjalce. 
 
Strokovne mreže 
MAO se osredotoča na strokovne mreže z namenom 
povezovanja in globalnega sodelovanja.  
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VI. Tendence 2020-2024 
 
Pri pripravi strateškega načrta 2020-2024 MAO sledi pomembnim nacionalnim, 
evropskim in mednarodnim dokumentom ter smernicam za razvoj in delovanje na 
področju kulture, dediščine in ustvarjalnosti. MAO vidi svojo vlogo v muzejskem 
sektorju v Sloveniji, ki s 1.000 zaposlenimi sprejme 3.2 MIO obiskovalcev in letno 
obrača 5 MIO evrov sredstev, v udejanjanju sprememb, ki bodo spodbudile 
izkoriščanje potencialov muzejev za razvoj in prispevale k novi legitimaciji javnih 
zavodov za izpolnjevanje družbenih potreb današnjega časa. Potencial za razvoj 
MAO in drugih muzejev v Sloveniji predstavljajo potrebe po podpori talentiranim 
mladim ustvarjalcem, razvoj programov za aktivno vključevanje starejših, kulturni 
turizem in ustvarjalne inovacije za konkurenčno gospodarstvo,. 
 
MAO in ustvarjalnost 
MAO je z zagonom Centra za kreativnost dobil novo vlogo pri spodbujanju 
ustvarjalnosti in njegove vloge v družbeni, izobraževalni in gospodarski blaginji. 
Ustvarjalnost je ključnega pomena za vpliv in napredek arhitekture in oblikovanja 
ter širšega slovenskega kulturnega in ustvarjalnega sektorja (KKS). Z novimi vlogami 
je MAO poleg muzeja postal tudi platforma za ustvarjalce in pospeševalnik 
ustvarjalnosti. 
 
ICOM 
V začetku avgusta 2019 je Mednarodni svet muzejev ICOM objavil nov predlog za 
definicijo muzeja, ki jo je posebna skupina oblikovala na podlagi predlogov, zbranih 
na odprtem pozivu. Nova definicija opredeljuje muzeje kot “demokratizirajoče, 
vključujoče in večglasne prostore za kritični dialog o preteklosti in prihodnosti. S 
priznavanjem in naslavljanjem konfliktov in izzivov današnjega časa [muzeji] hranijo 
artefakte in primerke za družbo, varujejo raznolike spomine za prihodnje generacije 
in zagotavljajo enake pravice in enak dostop do dediščine vsem ljudem. Muzeji so 
neprofitni. So participatorni in transparentni ter delujejo v aktivnem partnerstvu z 
različnimi skupnostmi in z njimi zbirajo, ohranjajo, raziskujejo, razlagajo, razstavljajo 
in izboljšujejo razumevanje sveta s ciljem prispevati k človeškemu dostojanstvu in 
družbeni pravičnosti, globalni enakosti in planetarnemu blagostanju.” 
 
Strategija kulturne dediščine za obdobje 2018–2026 
Nacionalna strategija kulturne dediščine predvideva zagotavljanje pogojev za 
učinkovito hranjenje in dokumentiranje muzejskih zbirk. Oblikoval naj bi se 
program za zagotovitev prostorsko-tehničnih možnosti za ravnanje z nacionalnim  
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bogastvom v državnih in pooblaščenih muzejih. Načrtovana je zagotovitev 
sistematične digitalizacije dediščinskih kulturnih vsebin, njihove spletne 
dostopnosti in dolgoročne hrambe. Obenem naj bi se vzpostavili sistemski viri za 
odkup premične dediščine za dopolnitev zbirk državnih in pooblaščenih muzejev.  
 
Strategija predvideva razvoj andragoških programov javnih zavodov s področja 
dediščine za širjenje dediščinskih znanj med lokalnim prebivalstvom in za 
ohranjanje kolektivnega spomina. Na podlagi izkušenj v muzejih naj bi se 
dediščinske vsebine povezale v obstoječih učnih načrtih izbranih predmetnikov v 
šolah. V okviru strategije so predvideni ukrepi za povezovanje kulturnih ustanov s 
področja kulturne dediščine za dostopno izobraževanje starejših in ranljivih skupin 
o dediščini.  
 
Uredba Evropskega parlamenta in sveta o vzpostavitvi programa Ustvarjalna 
Evropa (2021-27) 
Cilji bodočega programa Ustvarjalna Evropa ostajajo zavezani promociji evropske 
kulturne raznolikosti in evropske kulturne dediščine. Program bo podpiral raznolika 
kakovostna evropska dela, ki dosegajo občinstvo preko meja. V prihodnjih letih bo 
več poudarka na krepitvi mednarodne dimenzije evropskega kulturnega in 
ustvarjalnega sektorja ter izboljšanju njegove konkurenčnosti. Po novem naj bi 
program ustvarjal več priložnosti za izvajanje čezmejnih projektov, namenjal več 
pozornosti digitalni transformaciji v KKS in zagotavljal več podpore za promocijo 
evropskega KKS izven EU. 
 
Proračun EU za prihodnost, Regionalni razvoj in kohezija po letu 2020 
Po letu 2020 bosta evropski regionalni razvoj in kohezijska politika zavezana petim 
področjem, kjer Evropa lahko najbolje izkoristi svoje zmožnosti. Pametnejša Evropa 
bo spodbujala inovacije, digitalizacijo, gospodarsko preobrazbo in zagotavljala 
podporo malim in srednje velikim podjetjem. Okolju prijaznejša, brezogljična 
Evropa bo izvajala Pariški sporazum, vlagala v energetski prehod in obnovljive vire 
ter se borila proti podnebnim spremembam. Programi bodo namenjeni izgradnji 
strateških prometnih in digitalnih omrežij. Evropa si bo prizadevala biti bolj 
socialna, uveljavljati evropski steber socialnih pravic in zagotavljati podporo 
ustvarjanju kakovostnih zaposlitev, izobraževanju, spretnosti in znanja, socialni 
vključenosti in enakemu dostop do zdravstvenega varstva. Podpirala bo lokalno 
vodene strategije in trajnostni razvoj mest.  
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VII. PSPN (SWOT) analiza 
 

 
PREDNOSTI 

 
• Kakovosten, bogat in odlično organiziran program  
• Bogastvo, specifičnost in edinstvenost zbirk 
• Predani, motivirani, angažirani, kompetentni, izobraženi, 

medsebojno povezani sodelavci 
• Odprtost in podpora novim idejam, znanju, 

interdisciplinarnosti, raznolikosti, spremembam 
• Ugled muzeja v strokovni javnosti doma in v 

mednarodnem prostoru 
• Uveljavljena in preizkušena sodelovanja z institucijami, 

podjetji in ustvarjalci 
• Mednarodni programi, projekti, povezave in mreže, ki 

programsko in finančno krepijo muzej 
• Edinstveno in šarmantno okolje na robu mesta 

  
SLABOSTI 

 
• Omejitve pri izvajanju dejavnosti zaradi pomanjkanja 

depojskih in razstavnih prostorov 
• Od mesta oddaljena lokacija vpliva na obisk 
• Velik delež ne-inventariziranega, ne-digitaliziranega in 

strokovno neobdelanega gradiva 
• Slabo razumljeno poslanstvo muzeja in poznavanje 

dogodkov v širši javnosti 
• Nekonsistentno in nezadostno financiranje rednega 

programa in muzejske javne službe 
• Neenakomerna obremenitev v kolektivu  
• Omejitve zavarovanih zgodovinskih prostorov pri 

izvajanju programov 
• Slaba tehnična opremljenost 

   

 
PRILOŽNOSTI 

 
• Digitalizacija in spletna dostopnost zbirk 
• Dokončanje obnove gradu Fužine 
• Predstavitev zbirk na stalni razstavi, v publikacijah in na 

spremljevalnih dogodkih 
• Zaradi novih funkcij in razširjenega programa muzej 

pridobiva novo občinstvo 
• Novi strokovni trendi v muzeologiji 
• Izboljšanje sporočanja in komunikacij 
• Spremljanje in odzivanje na trende obiskovalcev 
• Program Ustvarjalna Evropa 2021-2027 
• Mednarodno sodelovanje in povezovanje v projektih  
• Razvoj specifičnih programov za nove ciljne javnosti 

  
NEVARNOSTI 

 
• Poplavna ogroženost depojev 
• Pomanjkanje prostora v neobnovljenem gradu Fužine 
• Zmanjševanje proračunskih sredstev za redno dejavnost  
• Zmanjšanje lastnih prihodkov (sponzorstva, EU projekti) 
• Neskladje med rastjo programov in številom zaposlenih 
• Zaposlitev manj kompetentnih in beg dobrih kadrov 
• Zmanjševanje sredstev za delo in opremo 
• Zmanjšanje občinstva zaradi nezanimanja mlajših in 

drugih ciljnih skupin za obisk muzejev 
• Nepoznavanje pomena in poslanstva muzeja  
• Negativen odnos do javnih institucij v javnosti in politiki 
• Zasebne institucije na področju KKS svoje interese 

predstavljajo kot javni interes 
• Vpliv tržnih dejavnosti in kriterijev na razvoj programov 
• Pritisk zunanjih odločevalcev na oblikovanje programov 
• Delovanje državnega aparata vpliva na kakovost 

sodelovanja z ustanoviteljem 
• Spremembe zakonodaje 
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VIII. Vizija 
 
MAO je muzej, platforma za obetavne ustvarjalce in podjetniški pospeševalnik za 
ustvarjalnost. Je najbolj navdihujoč in vsem odprt prostor idej, raziskovanja in 
dialoga o življenjskem prostoru. Zbirke slovenske arhitekturne in oblikovalske 
dediščine v MAO dobivajo nov pomen in so dostopne široki domači in mednarodni 
javnosti. Strokovnjakom, študentom in obiskovalcem, ki jih zanimajo načela dobre 
arhitekture in oblikovanja, MAO ponuja edinstvene izkušnje ter izmenjavo 
najsodobnejših spoznanj in informacij. 
 
 

IX. Ključne strateške usmeritve 
 
I. Utrditi razširjeno vlogo MAO z združevanjem funkcij 

muzeja, platforme za obetavne ustvarjalce in 
kreativnega pospeševalnika. 

II. Biti vrhunski sodoben muzej, v katerem 
organizacijska kultura zagotavlja kakovost storitev 
in njihovo nadgradnjo v prihodnosti 

III. Okrepiti zavedanje o pomenu nacionalne dediščine 
arhitekture in oblikovanja za Slovenijo in povečati 
njen mednarodni doseg. 

IV. Zagotavljati edinstvene izkušnje obiskovalcem in 
partnerjem ter izmenjavo pomembnih znanj in 
informacij o arhitekturi, oblikovanju in ustvarjalnosti 

  



14 
 

I. Utrditi razširjeno vlogo MAO z združevanjem 
funkcij muzeja, platforme za obetavne 
ustvarjalce in kreativnega pospeševalnika. 
 

Strateški cilji 
• Vpetost programa v aktualno lokalno in mednarodno dogajanje 
• Vključenost talentov in podjetij iz kreativnega sektorja v programe MAO 
• Mednarodna promocija slovenske ustvarjalnosti 
 

Strateški projekt 
• Uvedba novih formatov dogodkov, ki povezujejo dediščino in sodobne ustvarjalce. 
 

Strateški kazalniki 
• Število dogodkov z lokalnimi ali mednarodnimi soorganizatorji 
• Število lastnih produkcij v mednarodnem prostoru 
• Število udeležencev v programu Future Architecture 
• Število podjetij iz kreativnega sektorja v programu Center za kreativnost 
•  

I.A. Biti prilagodljiv, proaktiven in ustvarjalen 
muzej, ki sodeluje pri reševanju družbenih, 
okoljskih in drugih izzivov današnjega časa 

I.A.1. Redni program: Program, odziven na aktualne pereče 
izzive družbe in okolja 

I.A.2. Redni program: Raziskovanje zgodovine arhitekture in 
oblikovanja z namenom aktiviranja dediščine za iskanje 
odgovorov na pereča vprašanja današnjega časa 

I.A.3. BIO: Odprta eksperimentalna platforma za prihodnost 
oblikovanja (2021, 2023) 

I.A.4. Future Architecture: Potrditev platforme za podporo 
mladim talentom v arhitekturi na razpisu Kreativne 
Evrope (2022) 

I.A.5. Center za kreativnost: Nadaljnji razvoj v nacionalno 
platformo za podporo kreativnemu sektorju (2023) 

I.A.6. Center za kreativnost: Izvajanje analiz in raziskav 
kulturnega in kreativnega sektorja  

I.A.7. Center za kreativnost: podpora pri razvoju vladnih 
politik za kulturni in kreativni sektor 

I.A.8. UNESCO Jože Plečnik: monitoring, zbiranje in analiza 
podatkov v zvezi z objekti na svetovnem seznamu 
kulturne dediščine 

I.B. Oblikovati program s povezovanjem in 
sodelovanjem ključnih deležnikov in 
partnerjev doma in mednarodno 

I.B.1. Redni program: priprava novega celovitega izobra-
ževalnega programa z navezavo na šolski kurikulum 

I.B.2. BIO: razvoj bienala na mednarodnem sodelovanju med 
oblikovalci, raziskovalci, organizacijami in podjetji, ki ga 
razvijajo perspektivni mednarodni kustosi 

- BIO.27 (2021) 
- BIO.28 (2023) 
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I.B.3. MAO Ambasador: aktivno delovanje v nacionalnih in 
mednarodnih strokovnih organizacijah in omrežjih v 
arhitekturi, oblikovanju, muzeologiji in kulturnem 
kreativnem sektorju (SMS, ICOM Slovenija, ICAM) 

I.B.4. MAO Ambasador: proaktiven član slovenskega 
konzorcija Art Nouveau 

I.B.5. Center za kreativnost: Razvoj ekosistema KKS s 
programom partnerske mreže 

I.B.6. UNESCO Jože Plečnik: koordinacija deležnikov in 
upravljalcev Plečnikovih zgradb 

I.C. Ustvarjati priložnosti in podpirati razvoj 
poklicev in talentov v arhitekturi, 
oblikovanju in na drugih področjih 
ustvarjalnosti 

I.C.1. Redni program: vključevanje mladih slovenskih in 
mednarodnih ustvarjalcev v osrednji program 

I.C.2. Redni program: sodelovanje z univerzami in šolami pri 
zagotavljanju podpore mladim raziskovalcem dediščine 
arhitekture in oblikovanja 

I.C.3. BIO: utrjevati koncept bienala oblikovanja kot platforme 
za talentirane mlade oblikovalce in podjetja in za 
raziskovanje novih možnih področij za oblikovanje 

I.C.4. BIO: projekti, ki se nadaljujejo po bienalu, pomagajo 
udeležencem in partnerjem pri njihovem razvoju 

I.C.5. Future Architecture: Izvajanje letnih pozivov za 
sodelovanje v programu platforme 

I.C.6. Center za kreativnost: Inkubator za podjetja iz kulturno-
kreativnega sektorja 

I.C.7. UNESCO Jože Plečnik: podpora novim raziskavam v 
povezavi s Plečnikovim delom 

I.D. Predstavljati Slovenijo kot arhitekturno in 
oblikovalsko destinacijo z mednarodno 
relevantnimi projekti in ustvarjalci na 
različnih področjih 

I.D.1. MAO Ambasador: slovenski paviljon na mednarodni 
razstavi arhitekture La Biennale di Venezia v Benetkah 
(2020, 2022, 2024) 

I.D.2. Future Architecture: vključitev v program Evropske 
prestolnice kulture na Reki (2020) 

I.D.3. MAO Ambasador: Predsedovanje Slovenije Evropskemu 
svetu. Sodelovane v mednarodnih predstavitvah (2021) 

I.D.4. MAO Ambasador: Potujoča predstava nove slovenske 
arhitekture s pričetkom v Frankfurtu, ob gostovanju 
Slovenije na knjižnem sejmu (2022) 

I.D.5. Center za kreativnost: Internacionalizacija KKS: sistemski 
pristop po področjih s partnerji. Udeležba na 
mednarodnih sejmih, razstavah in dogodkih.  

I.D.6. Center za kreativnost: redna letna predstavitev na 
Milano Design Week (april 2020, 2021, 2022) 

I.D.7. Investicije: Sestavljiva oprema za modularne razstave 
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II. Biti vrhunski sodoben muzej, v katerem 
organizacijska kultura zagotavlja kakovost 
storitev in njihovo nadgradnjo v prihodnosti 

 

Strateški cilji 
• Zadovoljstvo obiskovalcev in partnerjev 
• Zadovoljstvo zaposlenih 
• Povečanje števila ogledov spletnih strani 
• Povečanje lastnih prihodkov iz naslova prodaje 
 

Strateška projekta 
• Izvedba novega spletišča MAO s projekti in blagovnimi znamkami 
• Prenova recepcije in trgovine 
 

Strateški kazalniki 
• Odzivi obiskovalcev in partnerjev 
• Število aktivnosti in izboljšav, ki jih samoiniciativno izvedejo zaposleni 
• Število ogledov spletnih strani 
• Lastni prihodki od prodaje in iz proračuna EU 

 

II.A. Dvigniti kakovost storitev MAO za 
obiskovalce in partnerje 

 

II.A.1. Upravljanje: Katalog storitev muzeja z opisanimi 
postopki in odgovornimi delovnimi mesti 

II.A.2. Upravljanje: Centralno vodenje zasedenosti programa, 
prostorov, kadrov, opreme 

II.A.3. Upravljanje: Tedensko usklajevanje programskih 
aktivnosti 

II.A.4. Upravljanje: Spremembe delovnega časa zaposlenih in 
odpiralnega časa muzeja 

II.A.5. PR in Marketing: Izvedba novega spletišča MAO s 
povezanimi stranmi in blagovnimi znamkami 

II.A.6. PR in Marketing: Meritve in analize zadovoljstva 
obiskovalcev in partnerjev  

II.A.7. Future Architecture: digitalno orodje za spletni match-
making med organizacijami in talenti 

II.A.8. Center za kreativnost: Podpora izvajanju razpisov 
Centra za kreativnost pri Ministrstvu za kulturo 

II.A.9. Investicije: Ureditev skladišč za opremo in konstrukcije 
z omejenim dostopom, ki ga nadzira kustos za razstave 

II.A.10. Investicije: Programska oprema za popis in 
označevanje osnovnih sredstev 
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II.B. Graditi dobro izobražen, informiran, 
motiviran, ustvarjalen in odgovoren kolektiv 
MAO 
 

II.B.1. Upravljanje: Redno izvajanje in vsebinsko 
nadgrajevanje koordinacijskih sestankov z zaposlenimi 

II.B.2. Upravljanje: Vpeljava novih orodij in kanalov za 
komunikacijo med zaposlenimi 

II.B.3. Upravljanje: Izobraževanje zaposlenih na njihovih 
strokovnih področjih 

II.B.4. Upravljanje: Izobraževanje zaposlenih z novimi znanji, 
(npr. za vodenje projektov, upravljanje s časom) 

II.B.5. Redni program: Vzgoja pogodbenih animatorjev in 
asistentov kustosov 

II.C. Krepiti prepoznavnosti blagovne znamke 
MAO in podrejenih znamk BIO, Center za 
kreativnost in Future Architecture 

 

II.C.1. Redni program: Krepitev prepoznavnosti muzeja s 
promocijo arhitekture in oblikovanja ter z njima 
povezanih raziskav in pobud v regiji 

II.C.2. PR in Marketing: Strategija upravljanja z družbenimi 
omrežji MAO, BIO, FA, CzK (2020) 

II.C.3. PR in Marketing: Redno letno posodabljanje 
promocijskega materiala MAO 

II.C.4. PR in Marketing.: razvoj digitalnih viralnih vsebin v 
povezavi s programi in dejavnostmi MAO (tudi v 
povezavi z blogerji in influencerji) 

II.C.5. Future Architecture: izdelava navodil in standardov za 
organizacijo FA dogodka v partnerskih organizacijah 

II.C.6. Center za kreativnost: grajenje prepoznavnosti s 
ključnimi programi (Pop-Upstart, Prenos veščin, 
Kreativni pospeševalnik, vstopna točka za KKS v 
Sloveniji (www.czk.si, za podjetja, kreativce in nevladni 
sektor)) 

II.D. Širiti potenciale za rast lastnih prihodkov iz 
naslova prodaje proizvodov in storitev, 
donacij, sponzorstev in evropskih finančnih 
podpor 

 

II.D.1. PR in Marketing.: Raziskati nove možne tržne modele 
in partnerstva 

II.D.2. PR in Marketing: Redne letne predstavitve programa 
učiteljem v šolah 

II.D.3. PR in Marketing.: Redno spremljanje razpisov 
Kreativne Evrope in mednarodnih fundacij 

II.D.4. PR in Marketing: Co-marketinške aktivnosti za 
pridobivanje finančnih podpor in občinstva 

II.D.5. PR in Marketing: zagon Kluba MAO, s klubskimi 
karticami in ugodnostmi 

II.D.6. PR in Marketing: vodenje in kuriranje trgovine, 
označevanje, akcije, dogodki 

II.D.7. Redni program: razvoj izdelkov iz zbirke MAO za 
muzejsko trgovino  

II.D.8. Investicije: Nova oprema recepcije in trgovine  
II.D.9. Investicije: Načrtovanje razstavne opreme za možnost 

večkratne uporabe in reciklaže 

 

http://www.czk.si/
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III. Okrepiti zavedanje o pomenu nacionalne 
dediščine arhitekture in oblikovanja za 
Slovenijo in povečati njen mednarodni doseg. 

 

Strateški cilji 
• Dokončna inventarizacija zbirke 
• Spletna dostopnost zbirke 
• Povečanje števila uporabnikov spletnih vsebin 
 

Strateški projekt 
• Spletna aplikacija za javno pregledovanje in uporabo digitalizirane zbirke 
 

Strateški kazalniki 
• Število inventariziranih predmetov 
• Število predmetov na ogled na razstavah in na spletu 
• Število registriranih uporabnikov spletnih strani 
• Število prenosov gradiv s spletne strani 
•  

III.A. Zvišanje dostopnosti zbirk MAO za vse 
javnosti, danes in v prihodnosti 

 

III.A.1. Zbirka: Dvig digitalne inventarizacije: 10.000 
predmetov do leta 2024 
- 7.350 arhitekturna zbirka 
- 1.150 vizualne komunikacije 
- 500 zbirka oblikovanja 
- 1.000 zbirka fotografije 

III.A.2. Zbirka: Ureditev javnega spletnega dostopa in 
možnosti brskanja po digitalni inventarni knjigi 

III.A.3. Zbirka: Poglobljene študije sklopov gradiva v okviru 
raziskovalno-razstavnih projektov doma in v tujini 

III.A.4. Zbirka: Manjše, hitre, raziskovalne razstave predmetov 
iz zbirk MAO v Kapeli, ki se skozi zbirko odzivajo na 
trenutne pereče teme v arhitekturi in oblikovanju 

III.A.5. Zbirka: Stalna razstava predmetov iz zbirke v 
Khislovem stolpu na gradu Fužine 

III.A.6. Investicije: depoji, delovni depo, stalna razstava, 
čitalnica za pregled gradiv 

III.A.7. Investicije: modularna oprema za manjše razstave 

III.B. Celovito nadgrajevanje svetovno 
najpomembnejše in najobsežnejše zbirke 
slovenske arhitekture in oblikovanja  

 

III.B.1. Zbirka: Načrt za aktivno pridobivanje gradiva za 
zapolnitev vrzeli 

III.B.2. Zbirka: Politika rednega evidentiranja in pridobivanja 
del sodobnih oblikovalcev in arhitektov 

III.B.3. Zbirka: Načrt za aktivno pridobivanje in hranjenje 
tekstilij in izdelkov modernega oblikovanja 

III.B.4. Zbirka: Zniževanje deleža muzealij v zbirkah, ki so 
nepopolno digitalizirane 
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III.C. Z raznolikimi predstavitvami zbirk sporočati 
pomembnost zbirk za prihodnost 
 

III.C.1. Zbirka: Digitalizirana zbirka na voljo obiskovalcem in 
raziskovalcem na spletni strani muzeja 

III.C.2. Zbirka: Redno predstavljanje zbirk skozi osrednje 
razstave muzeja 

III.C.3. Zbirka: Urejanje depojev, redno pospravljanje / 
dezinsekcija / deratizacija 

III.C.4. Zbirka: Izvajanje preventivne konzervacije muzejskih 
predmetov 

III.C.5. Zbirka: Redno restavriranje in konserviranje muzealij v 
pristojnih ustanovah 

III.C.6. Zbirka: Urejanje digitalne inventarne knjige, 
zagotovitev varnostne kopije 

III.C.7. Redni program: Priprava in izvedba novih didaktičnih 
gradiv 
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IV. Zagotavljati edinstvene izkušnje obiskovalcem 
in partnerjem ter izmenjavo pomembnih 
znanj in informacij o arhitekturi in 
oblikovanju. 

 

Strateški cilji 
• Povečanje števila obiskovalcev 
• Povečanje števila aktivno vključenih v oblikovanje programov 
• Medijska poročila in odzivi na dogodke MAO 
 

Strateški projekt 
• Dokončanje obnove Gradu Fužine in ureditev manjkajočih prostorov ter okolice 
• Odprt program ob 50 letnici muzeja 
 

Strateški kazalniki 
• Število obiskovalcev  
• Število prodanih izvodov katalogov MAO 
• Število prejetih zunanjih pobud za program muzeja 
• Število medijskih poročil o dogodkih MAO 
 

IV.A. Muzej, ki ga soustvarjajo vsi, zaposleni, 
ustvarjalci, obiskovalci, sodelavci in partnerji 
 

IV.A.1. Redni program: osrednji razstavni projekti: 
- 100 let ljubljanske šole za arhitekturo (2020)  
- 150 let rojstva Jožeta Plečnika in 50 let MAO (AML): 

oblikovanje odprtega programa z odprtim pozivom 
javnosti (2022) 

IV.A.2. Redni program: Projektni prostor, redni letni poziv za 
leto vnaprej 

IV.A.3. Redni program: Posebni dnevi v parku: mednarodni 
dan muzejev, poletna muzejska noč… 

IV.A.4. Investicije: Dokončanje obnove Gradu Fužine in 
ureditev manjkajočih prostorov in povezav  
- dostopnost muzeja za gibalno ovirane 
- nova vhodna avla 
- učilnica oddelka za izobraževanje 
- stalna razstava 
- depoji 

IV.A.5. Investicije: vzdrževanje: park in dvorišče, klopi, ograje, 
zelenje, ekološki otok 

IV.A.6. Investicije: Razsvetljava parka, priključki za oder v 
parku, dostop do Ljubljanice 

IV.A.7. Investicije: Ureditev dostopnosti in pripomočkov za 
ranljive skupine  
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IV.B. Razstave in dogodki, ki obiskovalce 
navdihujejo z novim znanjem o prostorih, 
zgradbah, predmetih in vizualnih sporočilih 
iz njihovega življenja. 
 

IV.B.1. Redni program: osrednji razstavni projekti: 
- Ljudje prostori in predmeti, iz fototek MAO (2022) 
- Slovenski arhitekti v Jugoslaviji in svetu (2022) 
- Edvard Ravnikar (2024) 
- Postmodernizem v Sloveniji (2024) 
- Matjaž Vipotnik, oblikovalec (po 2024) 

IV.B.2. UNESCO Jože Plečnik: Izobraževalni program na temo 
Plečnikove arhitekture 

IV.B.3. Izobraževanje: Izobraževanje na terenu, vodeni ogledi 
"Arhitektura v živo" 

IV.C. Program, ki podpira razmišljanje in 
raziskovanje o izzivih in odgovornosti 
arhitekture in oblikovanja pri soočanju s 
ključnimi trajnostnimi, etičnimi, političnimi, 
družbenimi in kulturnimi problemi za 
prihodnost človeštva. 
 

IV.C.1. Redni program: razstave: 
- Made In, pripovedi obrti in oblikovanja (2020) 
- Interier (2020) 
- Oblikovanje komunikacij v digitalnem svetu (2023) 
- Trajnostni koncepti mest in držav (po 2024) 
- Metode dela in eksperimenti za napredek (po 2024) 

IV.C.2. Future Architecture: Ustvarjalna izmenjava, osrednji 
dogodek platforme FA (2020, 2021, 2022, 2023, 2024) 

IV.C.3. Future Architecture: Dela mladih mednarodnih 
avtorjev v osrednjem programu MAO 

IV.C.4. Center za kreativnost: rezultati platforme (2023) 
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X. Organizacija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delo v MAO je organizirano v 3 enotah: Zbirke in dogodki, Razvoj in obiskovalci ter 
Uprava. Delo in poslovanje MAO vodi direktor. Vodstvo MAO poleg direktorja 
lahko sestavlja še pomočnik direktorja za področje strokovnega dela ali za 
področje poslovanja. O potrebnosti pomočnika odloči svet muzeja za vsak mandat 
direktorja posebej.  
 
Ministrstvo za kulturo zagotavlja sredstva za 15 delovnih mest, 2 dodatni delovni 
mesti MAO pokriva z lastnimi prihodki iz prodaje in 13 delovnih mest s prihodki iz 
evropskih projektov. Nekatera občasna dela, kot so tehnična pomoč pri 
postavljanju razstav in čuvanje razstav, MAO pokriva s študentskimi zaposlitvami, za 
različna dela v programski produkciji pa najema tudi pogodbene sodelavce. V 
okviru potreb MAO ponuja možnosti za prostovoljno delo pri obdelavi 
dokumentacije v muzejskih zbirkah in pri delu z obiskovalci. 
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Muzej za arhitekturo in oblikovanje  
Rusjanov trg 7 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
 
Svet muzeja 
Nika Drakulič, predsednica 
Brane Ribič 
Barbara Rovere 
dr. Marko Jaklič 
dr. Bogo Zupančič 
 
Uprava 
Matevž Čelik Vidmar, direktor 
mag. Anja Zorko, pomočnica direktorja, vodja Centra za kreativnost 
Tanja Vergles, tajništvo 
 
Enota Zbirke in dogodki 
dr. Cvetka Požar, vodja enote, kustosinja za vizualne komunikacije 
Maja Vardjan, vodja programa, kustosinja za arhitekturo in oblikovanje 
Maja Šuštaršič, vodja Bienala oblikovanja, kustosinja za razstave 
Nikola Pongrac, tehnični vodja programa, kustos za razstave 
Nika Novak, kustosinja dokumentalistka 
dr. Bogo Zupančič, kustos za arhitekturo 
dr. Primož Lampič, kustos za fotografijo 
Špela Šubic, kustosinja za industrijsko oblikovanje 
Neli Grafenauer, vodja knjižnice 
Saša Štefe, koordinatorica projektov 
Maruša Dražil, arhivska tehnica 
Maruša Kuret, organizator animator 
Katarina Nahtigal, tehnični koordinator 
 
 
 
 
 

Enota Razvoj in obiskovalci 
mag. Anja Zorko, vodja enote, pomočnica direktorja 
Mika Cimolini, vodja programa Centra za kreativnost 
Milan Dinevski, vodja projekta Future Architecture 
Nataša Celec, vodja marketinga 
Alenka Klun, odnosi z javnostmi 
Maja Kovačič, koordinatorica projektov 
Natalija Lapajne, kustosinja pedagoginja 
Elizabeta Petruša Štrukelj, kustosinja pedagoginja 
Helena Potokar, muzejska informatorka 
Matjaž Rozina, tehnik 
Tadej Golob, tehnik 
Nikola Brajnik, tehnični koordinator 
 
Projektna pisarna Maribor 
Marko Podjavoršek, vodja projektov 
Urška Krivograd, koordinatorica projektov 
Saša Žafran, tehnični koordinator 
 

 
Ljubljana, 29. november 2019  
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