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Poslovno poročilo  
 

1. Splošni del 
 
Predstavitev javnega zavoda 
 

Naziv muzeja: Muzej za arhitekturo in oblikovanje 

Naslov: Rusjanov trg 7, Ljubljana 

Matična številka: 5052106000 

Davčna številka: SI14219468 

Številka podračuna pri UJP: 01100-6000034749 

E-pošta: mao@mao.si 

Spletna stran: www.mao.si 

Telefon: 01 5484 270 

Mobilni telefon direktorja: 041 816 453 

Direktor: dr. Bogo Zupančič 

 

Opis sedanjega položaja  

Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) posluje v skladu z naslednjimi predpisi:  
- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ur. l. št. RS 39/10, 9/16, 50/16 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ZUJIK, Ur. l. RS, št. 96/2002 in spremembe, od 6.2.2010 

ZUJIK-C Ur. l. RS, št. 4/2010   
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) Ur. l. RS, št. 16/2008, (ZVKD-1A) Ur. l. RS 123/2008, Uredba o 

vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje službe na področju varstva premične kulturne dediščine in 
določitvi državnih muzejev, Ur. l. RS 97/2000, št. 103/2000, 105/2001, 16/2008-ZVKD-1, Pravilnik o vodenju 
inventarne knjige premične kulturne dediščine, Ur. l. RS 122/2004, 16/2008-ZVKD-1 

- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) 
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21) 
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 

15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A in 202/21 – odl. US) 
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 

69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 

59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 
95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21) 

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20) 
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) 
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 

55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) 
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – 

ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP) 
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 

158/20 in 3/22 – ZDeb) 
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 

79/18) 
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 

95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18) 
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 

39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 
46/17, 2/17 – popr., 80/18, 160/20 in 88/21) 
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- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture 
(Uradni list RS, št. 85/10) 

- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) 
- Zakon o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/06 in 86/09) 
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 

80/12) 
- Zakon o javni rabi slovenščine (Uradni list RS, št. 86/04 in 8/10) 

 
Naloge in poslanstvo muzeja opredeljuje Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej za arhitekturo in 
oblikovanje, (Ur. l. št. RS 39/10, 9/16, 50/16).  
 
Financiranje dejavnosti muzeja na podlagi predloženega programa in finančnega načrta zagotavlja Ministrstvo 
za kulturo. Del dejavnosti MAO financira iz sredstev pridobljenih na trgu, s trženjem prostorov za dogodke, 
oddajo prostorov, prodajo vstopnic in muzejsko trgovino. Pomemben del dejavnosti zavod financira tudi z 
naslova evropskih projektov in kohezijskih sredstev. 
 
Muzej posluje v gradu Fužine, ki je s pripadajočimi zemljišči v lasti Republike Slovenije. 
Za namen izvajanja platforme Center za kreativnost ima muzej v najemu tudi dislocirano pisarno z manjšim 
razstavnim prostorom v Mariboru. 

 

Predstavitev vodstva  

Vodstvo Muzeja za arhitekturo in oblikovanje na podlagi Sklepa o ustanovitvi predstavlja direktor.  
Direktor javnega zavoda MAO: dr. Bogo Zupančič 
Pomočnik direktorja: Nejc Avbelj 
Vodja centra za kreativnost: mag. Anja Zorko 
Vodja BIO27: Anja Radović 
 
 

 

Predstavitev organov javnega zavoda   

Direktor javnega zavoda MAO: dr. Bogo Zupančič 
Svet javnega zavoda MAO:  
- predstavniki ustanovitelja: Nande Korpnik (predsednik sveta MAO), Aleš Prijon, Mateja Panter 
- predstavnik delavcev muzeja: dr. Cvetka Požar 
- predstavnik uporabnikov oz. zainteresirane javnosti: dr. Igor Sapač 

 

Predstavitev dejavnosti  

MAO je osrednja slovenska organizacija za dediščino s področja arhitekture (krajinske arhitekture, urbanizma), 
oblikovanja, vizualnih komunikacij in fotografije. Muzej je prostor namenjen vzpodbujanju ustvarjalnosti, 
izmenjavi idej in znanja ter razumevanju preteklosti in prihodnosti arhitekture, oblikovanja in fotografije. Svoje 
poslanstvo muzej utemeljuje na podlagi zbirk s področja arhitekture, (krajinske arhitekture, urbanizma), 
industrijskega oblikovanja, vizualnih komunikacij in fotografije, ki jih dopolnjuje na osnovi zbiralne politike. 
Svoje poslanstvo na področju raziskovanja muzej opravlja z organizacijo razstav, predavanj, strokovnih in drugih 
dogodkov ter izdajanjem publikacij. Muzej izvaja mednarodno dejavnost s sodelovanjem v mednarodnih 
projektih, z izmenjavo dogodkov in aktivnim sodelovanjem v organizacijah, ki pokrivajo področja delovanja 
muzeja. 

 

Obseg delovanja  

Muzej za arhitekturo in oblikovanje hrani in nadgrajuje stalno zbirko, ki obsega arhitekturne risbe, fotografije, 

modele, izdelke oblikovanja ter drugo dokumentarno gradivo, povezano z arhitekturo, oblikovanjem in 

fotografijo. Poleg vzdrževanja in predstavljanja stalne zbirke muzej prireja občasne razstave, strokovna 

srečanja, izobraževalne in druge dogodke s področja arhitekture, oblikovanja in fotografije.  
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Razstave muzeja v letu 2021: 

Stalna razstava 

1. Predmet in zbirka (dopolnitev v začetku leta 2021), 14. 11. 2019–31. 12. 2021 

Lastne razstave 

1. edu.arh: Prakse arhitekturnega izobraževanja, 29. 10. 2020–20. 6. 2021 

2. Svet znotraj: oblikovanje modernih interierjev, 1930–danes, 8. 7.—28. 11. 2021 

3. IŠČEM STANOVANJE … Sto let organizirane stanovanjske gradnje, 19. 10. 2021—31. 1. 2022 

4. Jože Brumen: modernistični oblikovalec in umetniški erudit, 16. 12. 2021–24. 4. 2022 

5. Nika Zupanc: Stoli, 22. 10. 2020–14. 2. 2021 

6. Niko Kralj – Od matrice do igrače, 8. 9. 2020–14. 2. 2021 

7. Stare fotografske tehnike: Primerki Oddelka za fotografijo MAO, 18. 2.–6. 6. 2021 

8. Arhitekt Ivan Jager in Ljubljanska šola za arhitekturo, 10. 6.—10. 10. 2021 

Gostujoče razstave 

1. VOJTEH, 25. 2.–16. 5. 2021 

2. Nonument Group: Razstava je na terenu, 25. 5.–25. 7. 2021 

3. Doma z betonom, 15. 6.—30. 9. 2021  

4. Mere udobja, 14. 10. 2021—31. 1. 2022 

Stalna razstava v dislocirani enoti - Center za kreativnost Maribor 

1. Made in Slovenia, 2018 (posodobitev 2020 in 2021) – še traja  

Lastne razstave v dislocirani enoti - Center za kreativnost Maribor 

1. Pop-Upstart: Pazljivo, lomljivo, 15. in 16. 07. 2021 
2. DESIGN DINING, 4. 10.-31. 12. 2021 

Gostovanja MAO razstav v drugih institucijah 

1. Paviljon Republike Slovenije na 17. mednarodni razstavi arhitekture La Biennale di Venezia - SKUPNO V 

SKUPNOSTI: Sedemdeset let zadružnih domov kot družbene infrastrukture, 22. 5.–21. 11. 2021 

2. Plečnikova Ljubljana, 27. 10. –21. 11. 2021, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa – FLUL, 

Lizbona, Portugalska 

3. Made In: pripovedi obrti in oblikovanja/Made In: Design and Craft Narratives, 4. 10. 2020–14. 2. 2021, 

Werkraum bregenzerwald, Andelsbuch, Avstrija  

4. Made In: pripovedi obrti in oblikovanja/Made In: Design and Craft Narratives,  4. 11.–12. 12. 2021, 

Kunstgewerbemuseum of the Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Nemčija. 

Gostovanja CZK razstav v drugih institucijah 

1. [Tunel 29] – Oblikovanje za postapokaliptični svet, 5.–10. 9. 2021 

2. DESIGN DINING, 24. 9.–3. 10. 2021 

3. Adorno: VOYAGE 2.-4. 7. 2021 
4. Nika Zupanc: Stoli v Zagrebu, 16. 4. 2021 

5.–30. Prihodnost bivanja / Living in the Future, je gostovala na 25. lokacijah po Evropi v času predsedovanja 
RS. 
Izvajanje projektov financiranih z EU sredstvi  

1. Center za kreativnost, 2017–2022 

2. Future Architecture Platform, 1. 11. 2017–31. 10. 2021 

3. Made in: pripovedi obrti in oblikovanja, 1. 10. 2018–1. 2. 2021 
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2. Posebni del – poročilo o izvedbi programa 
 
I. SKLOP 
 

Evidentiranje v letu 2021 

Skupno število evidentiranih predmetov 370 

Število evidentiranih zaokroženih zbirk na terenu 1 

Število predmetov v akcesiji na dan 31.12. 2021: 72.453 predmetov 

Število novih predmetov v akcesiji v letu 2021: 152 predmetov 

 

Dokumentiranje – število inventariziranih predmetov  

Število vseh predmetov premične kulturne dediščine, ki so bili vpisani v inventarno knjigo muzeja (do 
31.12.2021): 41.586 predmetov 

Število vseh predmetov premične kulturne dediščine, ki so bili vpisani v inventarno knjigo muzeja v letu 2021: 
1.023 predmetov       

 

Digitalizacija zbirk kulturnih vsebin 

Skupno število digitalno inventariziranih predmetov do 
31.12.2021 

41.586 
 

Skupno število digitalno inventariziranih predmetov v letu 
2021 

1.023 

 

Skupno število predstavljenih inventariziranih predmetov 
na spletni strani muzeja (vključno s podatki o predmetu in 
besedilno interpretacijo) do 31.12.2021 

101  

Število na novo predstavljenih inventariziranih predmetov 
na spletni strani muzeja (vključno s podatki o predmetu in 
besedilno interpretacijo) v letu 2021 

101 

 

Število digitaliziranih enot v letu 2021 (Pojasnilo: enota je knjiga, slika, film, ne pa število scanov) 

Skupno digitaliziranih enot objavljenih v Europeani do 
31.12.2021 

0 

Število digitaliziranih enot objavljenih v Europeani v letu 
2021 

0 

Število predmetov na portalu Spletna galerija  

Leto zadnje prenove spletne strani muzeja 2021 

Kratka pojasnila k realizaciji zastavljenih ciljev pri izvajanju nalog:  
Dokumentiranje zbirk 
V letu 2021 smo nadaljevali s prednostno obravnavo inventarizacije arhitekturne zbirke, ob tem pa smo 
inventarizirali tudi dela v ostalih zbirkah. Zaradi nadaljevanja pandemije in odrejenega dela od doma, smo tudi 
v tem letu prilagodili načrt inventarizacije zbirk danim razmeram, a kljub temu za 7% presegli cilj 
inventarizacije vseh zbirk MAO. Za vse zbirke MAO je bilo v letu 2021 načrtovanih 960 inventariziranih enot, 
realiziranih je bilo 1.023 enot. Sicer je bilo skupno digitaliziranega gradiva iz zbirk (inventarizacija, akcesija) in 
dokumentacije (fototeka, slikovna, tekstovna in digitalna dokumentacija) MAO digitalizirano v programu 
Kronosu skupno 5.666 enot gradiva. Med drugim so bile dosežene vse faze inventarizacije: ustrezno vsebinsko 
in fotografsko dokumentiranje, vnos v program Kronos, označitev inventarnih številk na predmetih, ustrezna 
preventivna konzervacija predmetov ter ustrezno deponiranje predmetov. V avgustu in septembru 2021 je 
potekala delna reorganizacija zbirke industrijskega oblikovanja, zaradi predvidene prenove gradu Fužine v letu 
2022, kjer je zbirka tudi deponirana. 
 
Oddelek za arhitekturo 
V letu 2021 se je nadaljevala digitalizacija obširne zapuščine fotografa Janeza Kališnika. Projekt digitalne 



 
6 
 

obdelave arhiva fotografa Janeza Kališnika je potekal med septembrom in decembrom 2021. V ta namen smo 
angažirali dva zunanja sodelavca. Fotografije iz omenjene zapuščine so v večji meri že obdelane, zato je bil pri 
urejanju zapuščine fokus predvsem na obdelavi črno-belih in barvnih negativov oz. pozitivov, ki se vsebinsko 
nanašajo na področje arhitekture in oblikovanja. Gradivo je profesionalno skenirano, digitalno obdelano in 
zaščiteno po vseh muzejskih standardih. Skupno je bilo v fototeko od 2.619 fotografij vnesenih 2.211 enot 
Kališnikove zapuščine. Projekt se bo nadaljeval tudi v letu 2022. 

Od skupno digitaliziranih 3.932 predmetov arhitekturne zbirke (inventarna knjiga, akcesija) in dokumentacije 
(fototeka, slikovna, tekstovna in digitalna dokumentacija), smo inventarizirali 484 predmetov od letno 
načrtovanih 660 enot. Inventariziralo se je gradivo iz arhiva revije Sinteza, del zapuščine fotografa Janeza 
Kališnika, fotografsko gradivo iz personalnih map posameznih arhitektov. Prav tako se je digitalno inventariziral 
preostanek zapuščine arhitekta Stanka Kristla. V decembru 2021 smo pričeli s klasificiranjem in digitalizacijo 
zapuščine arhitekta Vlasta Kopača, ki se po programu nadaljuje v leto 2022. Pri zbirki arhitekture smo digitalno 
dokumentirali skupno 113 enot gradiva iz zapuščine arhitektov Iva Spinčiča, Stanka Kristla in Vlasta Kopača. Ob 
tem se je vso gradivo fotografiralo in skeniralo ter osnovno grafično korigiralo. 

Med raziskovanjem arhivov za razstavo Svet znotraj: oblikovanje modernih interierjev, 1930–danes smo 
evidentirali arhiv arhitekta Miloša Bonče, ki obsega številne originalne načrte in fotografije. Med njimi so tudi 
ključna dela slovenske arhitekture 20. stoletja kot so načrti Trgovske hiše in Trgovskega paviljona v Šiški. 
Evidentirali smo tudi obsežen arhiv fotografij projektov arhitekta Branka Kocmuta ter arhiv z originalnimi 
načrti, skicami in fotografijami arhitektov Magde Kocmut in Ivana Kocmuta. Med raziskovanjem smo 
evidentirali tudi posamezne projekte oz. predmete (skice, načrte) iz arhivov arhitektov Vojteha Ravnikarja, 
Jurija Kobeta, Metoda Prijatelja, Primoža Jeze, Tadeja Glažarja in Roka Žnidaršiča.   
 
Med raziskovanjem za razstavo Iščem stanovanje … Sto let organizirane stanovanjske gradnje smo evidentirali 
in kot donacijo pridobili maketo prvega dela soseske Nove Fužine iz l. 1981 in del arhiva nekdanje krajevne 
skupnosti Nove Fužine. Pri dedinji arhitekta Bogdana Finka Moniki Fink Serša smo evidentirali tudi načrte in 
fotografije zadruge Progres / vrstnih hiš na Langusovi arhitekta Marka Šlajmerja in sodelavcev. 
 
Oddelek za oblikovanje 
V letu 2021 je grafični oblikovalec Peter Skalar za zbirko vizualnih komunikacij podaril 77 knjig, ki jih je 
oblikoval. V procesu priprav na razstavo grafičnega oblikovalca Jožeta Brumna smo za zbirko pridobili 20 knjig, 
ki jih je oblikoval, in 3 druge predmete, ki so bili del njegovih dveh celostnih grafičnih podob (ČZP Delo in Hotel 
Golf). Za razstavo Svet znotraj: oblikovanje modernih interierjev, 1930–danes smo pridobili 20 revij Sodobno 
gospodinjstvo, ki so izšle med letoma 1954 in 1959. Revije smo uvrstili v zbirko vizualnih komunikacij, saj je 
naslovnice revije oblikovala arhitektka Branka Tancig in predstavljajo pomemben dosežek sodobnega 
povojnega grafičnega oblikovanja v Sloveniji. Inventarizirali smo tudi 216 del grafičnega oblikovalca Zdravka 
Papiča iz obdobja sedemdesetih, osemdesetih in devetdesetih let. 
 
Ob pripravah na razstavo Svet znotraj: oblikovanje modernih interierjev, 1930–danes smo pridobili originalno 
kuhinjo Branke Tancig iz 50. let 20. stoletja.  
 
V načrtu je bilo evidentiranje del Ljerke Finžgar, ki pa je v začetku leta umrla. S svojci smo skušali vzpostaviti 
stik, a do gradiva še nismo prišli. Akcesija v preteklem letu je rezultat podrobnega pregleda vseh predmetov in 
dokončne odločitve o uvrstitvi predmetov s prej nedorečenim statusom v zbirko, torej so bili inventarizirani. 
Inventarizirani so tudi novo pridobljeni predmeti, stol Ribbon Nike Zupanc in štirje modni dodatki Lare Bohinc. 
Inventariziranih predmetov je enkrat več, kot smo planirali. Žal še nismo inventarizirali načrtov Bibe Bertok, saj 
še vedno nimamo odgovora MzK o možnosti odkupa. 591 fotografij iz dokumentacijskih map o industrijskih 
oblikovalcih smo skenirali in vnesli v Fototeko programa Kronos.  
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Stroški digitalizacije in inventarizacije v 2021 Financer MK Drugi viri 
(v EUR) 

SKUPAJ 

  (v EUR) (v EUR) 

1. Nakup opreme    

A3 skener z možnostjo skeniranja negativov 3.780,63  3.780,63 

     

SKUPAJ 3.780,63  3.780,63 

2. Stroški dela    

Zunanji sodelavci (za  2 izvajalcev) 13.242,80  13.242,80 

Plačilo preko študentskega servisa (za___________izvajalcev)    

SKUPAJ 13.242,80 0 17.023,43 

3. Licence oz. pogodbe za posodabljanje in vzdrževanje 
programov 

   

vpišejo se licence in izvajalci po pogodbah    

Dimenzija, d. o. o. - 5 licenc za program Kronos, 2  

4.199,58  4.199,58 
licenci »administrator«, 1 licenca »uporabnik« ter  

dnevno arhiviranje baze podatkov, uporabniški modul  

»Publisher« 

     

     

SKUPAJ 4.199,58 0,00 4.199,58 

SKUPAJ 1. in 2. in 3. 21.223,01 0,00 21.223,01 

    

    

 

Konserviranje in restavriranje v letu 2021 
 

Število konserviranih muzejskih 
predmetov (v prilogi seznam): 

za lastno zbirko 27 

od tega arheoloških predmetov  

v drugih delavnicah  

SKUPAJ 27 

Število restavriranih (prepariranih) 
muzejskih predmetov (v prilogi 
seznam): 

za lastno zbirko 11 

za druge naročnike  

SKUPAJ 11 

v drugih delavnicah 11 

 

Proučevanje in interpretacija premične kulturne dediščine ter sodelovanje z znanstveno izobraževalnimi 
ustanovami doma in v tujini v letu 2021 

 Področje  Naslov  Nosilec Naziv sodelujoče institucije 

1 oblikovanje  Maja Vardjan, Cvetka Požar, 
Pripovedi obrti in oblikovanja: 
kuriranje sodelovanj med 
obrtniki in oblikovalci, 
predavanje v okviru vaj iz 

Oddelek za 
etnologijo 
kulturno 
antropologijo, 
Filozofska 
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Etnologije Slovenije 2 na 
Oddelku za etnologijo in 
kulturno antropologijo, 14. 4. 
2021.  

fakulteta 

2 oblikovanje Maja Vardjan, Cvetka Požar, 
Kuriranje sodelovanj med 
obrtniki in oblikovalci, 
predavanje na simpoziju 
Sodobnost tradicionalnih 
rokodelskih in obrtniških znanj in 
dejavnosti, Oddelek za etnologijo 
in kulturno antropologijo, FF, 31. 
5. 2021. 

Oddelek za 
etnologijo 
kulturno 
antropologijo, 
Filozofska 
fakulteta 

 

3 oblikovanje Maja Vardjan, Cvetka Požar, 

Designing modern interiors: how 

architecture and design influence 

our living conditions, predavanje 

na simpoziju 

MUSEOEUROPE/ICOM 2021, 

Živeti v Evropi/Living in Europe, 

Pokrajinski muzej Maribor, 14.–

15. 10. 2021 

Pokrajinski muzej 
Maribor, ICOM 

 

4 oblikovanje Maja Vardjan, Cvetka Požar, 
predavanje in mentoriranje v 
okviru delavnice Sodelovanje z 
nosilci dediščine pri raziskovanju 
in predstavljanju dediščine, 
Služba za premično dediščino in 
muzeje, 18. in 25. 11. 2021 

Služba za 
premično 
dediščino in 
muzeje, NMS 

 

5 oblikovanje Cvetka Požar, Razvoj plakata v 
Sloveniji med letoma 1945 in 
1990, vabljeno predavanje za 
študente FDV, 10. 11. 2021. 

Fakulteta za 
družbene vede, 
Oddelek za 
komunikologijo, 
Katedra za tržno 
komuniciranje in 
odnose z 
javnostmi 

 

6 oblikovanje Cvetka Požar, »Oblikovanje kot 
soustvarjalec družbenega 
napredka v povojnih letih v 
Sloveniji«, prispevek v zborniku 
Niko Kralj, pionir industrijskega 
oblikovanja, SM in MAO, 
Ljubljana 2021, str. 13–28. 

Slovenska matica, 
MAO 

 

7 oblikovanje Maja Vardjan, Cvetka Požar, 
Katjuša Kranjc, zasnova in 
vodenje konference Svet znotraj: 
Interier kot sestavni del 
arhitekture in družbe ter njegova 
prihodnost, MAO, 9. 11. 2021 

MAO  

8 arhitektura Maja Vardjan, predavanje  Avtomatik  
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Metamorphoses of the Kiosk 
K67, Mednarodna poletna šola 
Informal City, Temporal 
Autonomous Utopia, Koper, 3. 9. 
2021 

delovišče 
 

9 arhitektura Maja Vardjan, Kaj je merljivo v 
arhitekturi, moderiranje 38. 
mednarodne konference 
Piranski dnevi arhitekture, 
Portorož, 27. 11. 2021 

Obalne galerije 
Piran, Galerija 
Dessa 

 

10 arhitektura Maja Vardjan, Ostati ženska v 
poklicu, izzivi arhitektk in 
inženirk, moderiranje okrogle 
mize, Plečnikova hiša, Ljubljana, 
8. 9. 2021 

Zbornica za 
arhitekturo in 
prostor 

 

11 arhitektura Maja Vardjan, sodelovanje v 
strokovni skupini za pripravo 
razstave v okviru projekta 
Plečnik 150, preučevanje opusa 
Jožeta Plečnika in njegove 
aktualnosti za sedanjost 

Muzej in galerije 
mesta Ljubljane 

Fakulteta za arhitekturo, 
Muzej za arhitekturo in 
oblikovanje 

12 oblikovanje Maja Vardjan, Disruptivna 
kreativnost, Milano Design Week 
2021 in Made In Slovenia, 
članica strokovne žirije za izbor 
del, Ljubljana, oktober in 
november 2021 

Center za 
kreativnost 

Muzej za arhitekturo in 
oblikovanje 

13 industrijsko 
oblikovanje 

Špela Šubic (ur.), Barbara Predan 
(ur.), Niko Kralj, Pionir 
industrijskega oblikovanja, SM in 
MAO, Ljubljana 2021 

Slovenska matica 
(SM) in MAO 

 

14 arhitektura  Predavanje: A city with Plečnik‘s 
signiture  
Natalija Lapajne 
 

Ministrstvo za 
kulturo RS in 
Ministrstvo za 
zunanje zadeve RS 

Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa – 
FLUL, 
MAO 

15 izobraževanje, 
arhitektura, 
oblikovanje 

Predavanje: Ali sooblikujem 
prostor prihodnosti? 
Natalija Lapajne, MAO 
 

Ministrstvo za 
kulturo, 
Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport, 
Cankarjev dom 

Kulturni bazar (Center 
arhitekture Slovenije – Igriva 
arhitektura, 
Podnebni arhitekti!, Muzej 
za arhitekturo in 
oblikovanje) 

16 oblikovanje Natalija Lapajne, članica  žirije za 
7. mednarodni natečaj Festival 
lesa 2021  

Festival lesa Festival lesa, Občina 
Kočevje, 
Gimnazija in srednja lesarska 
šola Kočevje 

18 arhitektura Milan Dinevski, Tanja Vergles, 
Saša Štefe in Matevž Čelik, 
vodenje 12. koordinacijskega 
sestanka na temo prihodnje 
strategije delovanja platforme 
Future Architecture, Online, 11. 
3. 2021 

MAO / Online Društvo Tretaroka, Museum 
of Architecture in Wroclaw, 
BINA - Beogradska 
internacionalna nedelja 
arhitekture, Fondazione 
MAXXI, HDA - Haus der 
Architektur, Copenhagen 
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Architecture Festival, Tirana 
Architecture Week, 
Trienal de Arquitectura de 
Lisboa, dpr-barcelona, 
DAISAI - Asocijacija Istarskih 
Arhitekata, Bureau N, 
CANaction, S AM Swiss 
Architecture Museum, 
Kosovo Architecture 
Festival, Calouste 
Gulbenkian Foundation, 
Fundacio Mies van der 
Rohe, Eesti 
Arhitektuurimuuseum, Oslo 
Architecture Triennale, VI 
PER Gallery, Architektūros 
fondas, Theatrum Mundi, 
Royal Academy of Arts, 
Tbilisi Architecture Biennial, 
BETA City, Days of 
Architecture Sarajevo, 
Gotenborg City Triennial, 
Architektuul. 

17 arhitektura Bogo Zupančič, Matevž Čelik, 
Milan Dinevski, Tanja Vergles, 
Maša Špiler in Saša Štefe, 
zasnova platforme Future 
Architecture, moderiranje 
tridnevne Future Architecture 
2019 Creative Exchange 
konference, ki je potekala online 
z naslovom Landscapes of Care 
(Focus Talks, Matchmaking 
Conference), Ljubljana/Online, 
3.–5. 3. 2021 

MAO/Online Enako kot zgoraj  
+ 
Assemble, Xavier Troussard 
in New European Bauhaus, 
Marie-Louise Richards, 
Merve Bedir, Paolo Patelli, 
Maite Borjabad, Johnny 
Leya, Armina Pilav 

18 oblikovanje Natalija Lapajne »Igrače iz zbirke 
oblikovanja MAO ter poskus 
revitalizacije in popularizacije 
igrače Nika Kralja«, prispevek v 
zborniku Niko Kralj, pionir 
industrijskega oblikovanja, SM in 
MAO, Ljubljana 2021, str.115.-
132. 

Slovenska matica, 
MAO 

Slovenska matica 

 

Kratka pojasnila k realizaciji zastavljenih ciljev izvajanja nalog: evidentiranje, dokumentiranje – inventarizirani 
predmeti, konserviranje in restavriranje ter proučevanje in interpretacija premične kulturne dediščine ter 
sodelovanje z znanstveno izobraževalnimi ustanovami doma  in v tujini v letu 2021. 
 
Dokumentiranje zbirk 
V letu 2021 smo nadaljevali s prednostno obravnavo inventarizacije arhitekturne zbirke, ob tem pa smo 
inventarizirali tudi dela v ostalih zbirkah. Zaradi nadaljevanja pandemije in odrejenega dela od doma, smo tudi v 
tem letu prilagodili načrt inventarizacije zbirk danim razmeram, a kljub temu za 7% presegli  inventarizacijo vseh 
zbirk MAO. Za vse zbirke MAO je bilo v letu 2021 načrtovanih 960 inventariziranih enot, realiziranih je bilo 1.023 
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enot. Sicer je bilo skupno digitaliziranega gradiva iz zbirk (inventarizacija, akcesija) in dokumentacije (fototeka, 
slikovna, tekstovna in digitalna dokumentacija) MAO digitalizirano v programu Kronosu skupno 5.666 enot 
gradiva. Med drugim so bile dosežene vse faze inventarizacije: ustrezno vsebinsko in fotografsko 
dokumentiranje, vnos v program Kronos, označitev inventarnih številk na predmetih, ustrezna preventivna 
konzervacija predmetov ter ustrezno deponiranje predmetov. V avgustu in septembru 2021 je potekala delna 
reorganizacija zbirke industrijskega oblikovanja, zaradi predvidene prenove gradu Fužine v letu 2022, kjer je 
zbirka tudi deponirana. 
 
Oddelek za arhitekturo 
V letu 2021 se je nadaljevala digitalizacija obširne zapuščine fotografa Janeza Kališnika. Projekt digitalne 
obdelave arhiva fotografa Janeza Kališnika je potekal med septembrom in decembrom 2021. V ta namen smo 
zaposlili dva zunanja sodelavca. Fotografije iz omenjene zapuščine so v večji meri že obdelane, zato je bil pri  
urejanju zapuščine fokus predvsem na obdelavi črno-belih in barvnih negativov oz. pozitivov, ki se vsebinsko 
nanašajo na področje arhitekture in oblikovanja. Gradivo je profesionalno skenirano, digitalno obdelano in 
zaščiteno po vseh muzejskih standardih. Skupno je bilo v fototeko od 2.619 fotografij vnesenih 2.211 enot 
Kališnikove zapuščine. Projekt se je podaljšal v leto 2022. 

Od skupno digitaliziranih 3.932 predmetov arhitekturne zbirke (inventarna knjiga, akcesija) in dokumentacije 
(fototeka, slikovna, tekstovna in digitalna dokumentacija), smo inventarizirali 484 predmetov od letno 
načrtovanih 660 enot. Inventariziralo se je gradivo iz arhiva revije Sinteza, del zapuščine fotografa Janeza 
Kališnika, fotografsko gradivo iz personalnih map posameznih arhitektov. Prav tako se je digitalno inventariziral 
preostanek zapuščine arhitekta Stanka Kristla. V decembru 2021 smo pričeli s klasificiranjem in digitalizacijo 
zapuščine arhitekta Vlasta Kopača, ki se po programu nadaljuje v leto 2022. Pri zbirki arhitekture smo digitalno 
dokumentirali skupno 113 enot gradiva iz zapuščine arhitektov Iva Spinčiča, Stanka Kristla in Vlasta Kopača. Ob 
tem se je vso gradivo fotografiralo in skeniralo ter osnovno grafično korigiralo. 

Med raziskovanjem arhivov za razstavo Svet znotraj: oblikovanje modernih interierjev, 1930–danes smo 
evidentirali arhiv arhitekta Miloša Bonče, ki obsega številne originalne načrte in fotografije. Med njimi so tudi 
ključna dela slovenske arhitekture 20. stoletja kot so načrti Trgovske hiše in Trgovskega paviljona v Šiški. 
Evidentirali smo tudi obsežen arhiv fotografij projektov arhitekta Branka Kocmuta ter arhiv z originalnimi načrti, 
skicami in fotografijami arhitektov Magde Kocmut in Ivana Kocmuta. Med raziskovanjem smo evidentirali tudi 
posamezne projekte oz. predmete (skice, načrte) iz arhivov arhitektov Vojteha Ravnikarja, Jurija Kobeta, Metoda 
Prijatelja, Primoža Jeze, Tadeja Glažarja in Roka Žnidaršiča.   
 
Med raziskovanjem za razstavo Iščem stanovanje … Sto let organizirane stanovanjske gradnje smo evidentirali in 
kot donacijo pridobili maketo prvega dela soseske Nove Fužine iz l. 1981 in del arhiva nekdanje krajevne 
skupnosti Nove Fužine. Pri dedinji arhitekta Bogdana Finka Moniki Fink Serša smo evidentirali tudi načrte in 
fotografije zadruge Progres / vrstnih hiš na Langusovi arhitekta Marka Šlajmerja in sodelavcev. 
 
Oddelek za oblikovanje 
V letu 2021 je grafični oblikovalec Peter Skalar za zbirko vizualnih komunikacij podaril 77 knjig, ki jih je oblikoval. 
V procesu priprav na razstavo grafičnega oblikovalca Jožeta Brumna smo za zbirko pridobili 20 knjig, ki jih je 
oblikoval, in 3 druge predmete, ki so bili del njegovih dveh celostnih grafičnih podob (ČZP Delo in Hotel Golf). Za 
razstavo Svet znotraj: oblikovanje modernih interierjev, 1930–danes smo pridobili 20 revij Sodobno 
gospodinjstvo, ki so izšle med letoma 1954 in 1959. Revije smo uvrstili v zbirko vizualnih komunikacij, saj je 
naslovnice revije oblikovala arhitektka Branka Tancig in predstavljajo pomemben dosežek sodobnega povojnega 
grafičnega oblikovanja v Sloveniji. Inventarizirali smo tudi 216 del grafičnega oblikovalca Zdravka Papiča iz 
obdobja sedemdesetih, osemdesetih in devetdesetih let. 
 
Ob pripravah na razstavo Svet znotraj: oblikovanje modernih interierjev, 1930–danes smo pridobili originalno 
kuhinjo Branke Tancig iz 50. let 20. stoletja.  
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V načrtu je bilo evidentiranje del Ljerke Finžgar, ki pa je v začetku leta umrla. S svojci smo skušali vzpostaviti stik, 
a do gradiva še nismo prišli. Akcesija v preteklem letu je rezultat podrobnega pregleda vseh predmetov in 
dokončne odločitve o uvrstitvi predmetov s prej nedorečenim statusom v zbirko, torej so bili inventarizirani. 
Inventarizirani so tudi novo pridobljeni predmeti, stol Ribbon Nike Zupanc in štirje modni dodatki Lare Bohinc. 
Inventariziranih predmetov je enkrat več, kot smo planirali. Žal še nismo inventarizirali načrtov Bibe Bertok, saj 
še vedno nimamo odgovora MzK o možnosti odkupa. 591 fotografij iz dokumentacijskih map o industrijskih 
oblikovalcih smo skenirali in vnesli v Fototeko programa Kronos.  
 
Konserviranje in restavriranje 
Za razstavo oblikovalca Jožeta Brumna smo za zbirko MAO pridobili pleteni stol, ki ga je oblikoval na začetku 
šestdesetih let 20. stoletja. Stol je bil poškodovan, zato smo ga dali restavrirati. Ob tej priložnosti smo dali 
restavrirati tudi 6 grafično oblikovalskih del (knjige, revije, plakati) Jožeta Brumna, ki so zahtevala zgolj manjše 
posege.  
 
V Narodnem muzeju Slovenije so nam restavrirali tri steklene predmete Janje Lap, ki bodo predvidoma v kratkem 
sprejeti v našo zbirko.  
 
V okviru razstave Iščem stanovanje … Sto let organizirane stanovanjske gradnje smo restavrirali eno najstarejših 
maket v zbirki, maketo Vrstnih hiš iz l. 1934 Franceta Tomažiča, ki je bila precej poškodovana. Maketo smo 
razstavili v okviru razstave in ji priskrbeli zaščitni pokrov iz pleksi stekla.  
 
Proučevanje in interpretacija 
V sodelovanju s Slovensko matico smo izdali znanstveno monografijo, v kateri so zbrani prispevki predavateljev na 
simpoziju ob 100 letnici rojstva Nika Kralja. Med avtorji so kar tri kustosinje iz MAO. 
 
Kustosinji razstave Made in: pripovedi obrti in oblikovanja sta v letu 2021 izvedli več vabljenih predavanj o temi 
povezovanja obrtnikov in oblikovalcev, s katero sta se aktivno ukvarjali v okviru v letu 2021 zaključenega EU 
projekta.  
 
V spremljevalnem delu potujoče razstave Plečnikova Ljubljana, je kustosinja razstave pripravila dve predavanji na 
Filozofski fakulteti Univerze v Lizboni (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa – FLUL) o delih Jožeta 
Plečnika; z naslonitvijo na nacionalne identitete kot tudi v iskanju vzorov v antični arhitekturi. 
 
Po načelih gibanja »novega evropskega Bauhausa« smo pri predstavitvi strokovnim delavcem na kulturnem 
bazarju dali poseben poudarek trajnosti, dostopnosti, podnebnim spremembam in estetiki, ki so tudi glavni 
temelji gibanja. Izvedli predstavitve in izkustvene delavnice za možne implementacije v izobraževalni proces. 

 
 
II. SKLOP 
 
Predstavljanje premične kulturne dediščine javnosti – razstavni projekti  

 
Navodilo: 
najprej vpisujete naslove tistih realiziranih razstav, ki so navedeni v odločbi ministrstva; če ste ob realizaciji 
spremenili naslov razstave in ta ni isti kot v prijavi (vsebina pa je ista) spremenjen naslov vpišite v oklepaju 
 

Predmeti premične kulturne dediščine, ki so razstavljeni – dostopni na ogled javnosti Št. predmetov 
premične kulturne 
dediščine 

• na stalni razstavi v vašem muzeju 198 

• na stalni razstavi v dislocirani enoti vašega muzeja 20 

• na lastnih občasnih razstavah v vašem muzeju v letu 2021 746 
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• na vaših razstavah, ki so gostovale  v drugih muzejih v letu 2021 249 

• na razstavah drugih ustanov, ki so bile na ogled v vašem muzeju v letu 2021 48 

• v izposoji drugim javnim zavodom oz. pravnim osebam za daljše obdobje 2 

• v izposoji drugim javnim zavodom oz. pravnim osebam za leto 2021 23 

 

Obstoječe stalne razstave v matični muzejski stavbi 

Št. Naslov razstave Leto postavitve Leto zadnje 
posodobitve in 
dopolnitve 

1 Predmet in zbirka, 14. 11. 2019–31. 12. 2021 2019 2021 

 

Obstoječe stalne razstave v dislocirani enoti 

Št. Naslov razstave Leto postavitve Leto zadnje 
posodobitve in 
dopolnitve 

1 Made in Slovenia, Center za kreativnost Maribor, 2018 

(posodobitev 2020 in 2021) – še traja  

2018 2021 

 

Nove lastne občasne razstave  v letu 2021 v matični muzejski stavbi  
 

Št. Naslov razstave Št. obiskovalcev 

1 edu.arh: prakse arhitekturnega izobraževanja 29. 10. 2020–20. 6. 2021 3.172 

2 Svet znotraj: oblikovanje modernih interierjev, 1930–danes 8. 7.–28. 11. 2021 2.954 

3 IŠČEM STANOVANJE … Sto let organizirane stanovanjske gradnje, MAO in na 
lokacijah v javnem prostoru Ljubljane 19. 10. 2021–31. 1. 2022 

1.763 

4 Jože Brumen: modernistični oblikovalec in umetniški erudit, 16. 12. 2021–24. 4. 
2022  

188  
(do 31. 12. 2021) 

5 Nika Zupanc: Stoli 22. 10. 2020—14. 2. 2021 953 

6 Niko Kralj – Od matrice do igrače 8. 9. 2020—14. 2. 2021 818 

7 Stare fotografske tehnike: Primerki Oddelka za fotografijo MAO 18. 2.—6. 6. 2021 1.060 

8 Arhitekt Ivan Jager in Ljubljanska šola za arhitekturo 10. 6.—10. 10. 2021 2.379 

SKUPAJ 13.287 

 

Nove lastne občasne razstave  v letu 2021 v dislocirani enoti 

Št. Naslov razstave Kraj postavitve Število 
obiskovalcev* 

1 Pop-Upstart: Pazljivo, lomljivo, 15. in 16. 07. 2021 

 

Partizanska cesta 
11, Maribor 

120 

2 DESIGN DINING, 4. 10.-31. 12. 2021 Partizanska cesta 
11, Maribor 

50 

SKUPAJ 170 

* število obiskovalcev vpišete le, če obisk po posameznih razstavah tudi evidentirate 
 

Gostovanja vaših razstav v drugih institucijah v letu 2021 (Navodilo: vpišete gostovanje vaše razstave v drugi 
ustanovi) 

Št. Naslov razstave Institucija, kraj in država gostovanja 

1 Paviljon Republike Slovenije na 17. mednarodni razstavi arhitekture 

La Biennale di Venezia - SKUPNO V SKUPNOSTI: Sedemdeset let 

zadružnih domov kot družbene infrastrukture, 22. 5.–21. 11. 2021 

La Biennale di Venezia, Benetke, 
Italija 
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2 Plečnikova Ljubljana, 27. 10. –21. 11. 2021 
(Razstava je plod sodelovanja MAO in MGML pod okriljem MK) 

Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa – FLUL, Lizbona, 
Portugalska 

3 Made In: pripovedi obrti in oblikovanja/Made In: Design and Craft 
Narratives, 4. 10. 2020–14. 2. 2021 

Werkraum bregenzerwald, 
Andelsbuch, Avstrija 

4 Made In: pripovedi obrti in oblikovanja/Made In: Design and Craft 
Narratives, 4. 11.–12. 12. 2021 

Kunstgewerbemuseum of the 
Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden skupaj z the Applied Arts 
Schneeberg, Faculty of the 
University of Applied Sciences 
Zwickau, Nemčija 

5 [Tunel 29] – Oblikovanje za postapokaliptični svet, 05. sep–10. sep 
2021 

SuperstudioPiu, Milano Design 
Week, Italija 

6 DESIGN DINING, 24. sep - 3. okt 2021 Vienna Design Week, Dunaj, Avstrija 

7 Adorno: VOYAGE 2.-4. jul 2021 Grad Otočec, Slovenija 

8 Nika Zupanc: Stoli v Zagrebu, 16. apr 2021 City Plaza, Zagreb, Hrvaška 

9 Prihodnost bivanja / Living in the Future, 5. mar-21. maj 2021 Designforum Wien, Avstrija 

10 Prihodnost bivanja / Living in the Future, 27. maj–6. jun 2021 SKICA Berlin, Berlin design Week, 
Nemčija 

11 Prihodnost bivanja / Living in the Future, 1. jun–30. jun 2021 Konzulat Republike Slovenije v 
Stuttgartu? 

12 Prihodnost bivanja / Living in the Future, 20. jun–4. jul 2021 Lapidarum, Kosovo Museum, 
Priština 

13 Prihodnost bivanja / Living in the Future,16. jun–24. jun 2021 Shenkar College of Engineering and 
Design, Tel Aviv / Izrael 

14 Prihodnost bivanja / Living in the Future,/ 1. jul–8. jul 2021 Jerusalem design week, Jeruzalem, 
Izrael 

15 Prihodnost bivanja / Living in the Future,15. jul–15. avg 2021 The A.M. Qattan Foundation, 
Ramala, Palestina 

16 Prihodnost bivanja / Living in the Future,14. jul–23. jul 2021  Destil Creative Hub, Tirana, Albanija 

17 Prihodnost bivanja / Living in the Future, 26. jul–6. avg 2021 N Gallery Hotel, Korča, Albanija 

18 Prihodnost bivanja / Living in the Future, 9. avg–20. avg 2021 Kube, Gjirokaster, Albanija 

19 Prihodnost bivanja / Living in the Future,25. jun–20. jul 2021 Museu de Arte, Brasilia 

20 Prihodnost bivanja / Living in the Future, 5.avg - 26.avg 2021 Utadeu, Faculdad de  artes y 
disegno, Bogota, Kolumbija 

21 Prihodnost bivanja / Living in the Future, 21.-26. sep 2021 Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb 
Design Week, Hrvaška 

22 Prihodnost bivanja / Living in the Future, 10. okt 2021 - 28. nov 
2021 

Grad Kischel, Design Without 
Borders, Budimpešta, Madžarska 

23 Prihodnost bivanja / Living in the Future,16.–24. okt 2021 Microlab, Dutch design Week, 
Eindhoven, Nizozemska 

24 Prihodnost bivanja / Living in the Future, 10. sep– 20.sept,2021 Cerkev sv. Pavla, Kotor, Črna Gora 

25 Prihodnost bivanja / Living in the Future,22. sep– 6.okt. ,2021 Moderna Galerija,  Podgorica, Črna 
Gora 

26 Prihodnost bivanja / Living in the Future, 8. sep–15. sep 2021 Paris design week, Francija 

27 Prihodnost bivanja / Living in the Future, 4. okt–17. okt 2021 Galerije DEPOO, Bolgarija 

28 Prihodnost bivanja / Living in the Future,15. nov-21. nov 2021 MELBA Design Festival, Bolgarija 

29 Prihodnost bivanja / Living in the Future, 14. okt–1. nov 2021 Galerija Sklenak, Praga, Češka 

30 Prihodnost bivanja / Living in the Future, 1. dec–15. dec 2021 galerija NLB, Skopje, Severna 
Makedonija 

31 Prihodnost bivanja / Living in the Future, 5. nov–11. nov 2021 Muzej zgodovine Kijev, Ukrajina 
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32 Prihodnost bivanja / Living in the Future, 28. okt–11. nov 2021 Galerija Salon 77, Niš, Srbija 

33 Prihodnost bivanja / Living in the Future, 22. nov–10. dec 2021 Univerza Complutense, Madrid, 
Španija 

 

Razstave drugih ustanov v vašem muzeju – medinstitucionalne razstave v letu 2021 
Navodilo: vpišete gostovanje razstave drugega muzeja/ustanove v vašem muzeju 

Št. Naslov razstave Pripravil razstavo  Država 

1 VOJTEH, 25. 2.—16. 5. 2021 RAVNIKAR GALLERY 
SPACE 

Slovenija 

2 Nonument Group: Razstava je na terenu 25. 5.—25. 7. 
2021 

Nonument Group Slovenija 

3 Doma z betonom, 15. 6.–30. 9. 2021 Fakulteta za 
arhitekturo, Ljubljana 

Slovenija 

4 Mere udobja, 14. 10. 2021—31. 1. 2022 Tina Rugelj, u.d.i.a., 
Fakulteta za 
arhitekturo, Ljubljana 

Slovenija 

 

Projekti po pogodbah za zunanje naročnike v letu 2021 
In PROJEKTI PO NAROČILU MINISTRSTVA ZA KULTURO 

Št. Naslov projekta Naročnik  Termin 

1 Predstavitev Slovenije na Arhitekturnem bienalu v Benetkah: 
Paviljon Republike Slovenije na 17. mednarodni razstavi 
arhitekture La Biennale di Venezia - SKUPNO V SKUPNOSTI: 
Sedemdeset let zadružnih domov kot družbene infrastrukture 

Ministrstvo za 
kulturo 

22. 5.–21. 11. 2021 

2 Strokovna koordinacija nominacije del arhitekta Jožeta 
Plečnika za vpis na UNESCO Seznam svetovne dediščine 

Ministrstvo za 
kulturo 

1.1.–31.12. 2021 
 

3 Digitalno inoviranje Plečnikove dediščine v Ljubljani in regiji 
Osrednja Slovenija 

Turizem Ljubljana 1.4.–30.5. 2021 

 

Projekti financirani in sofinancirani iz sredstev EU 

Št. Naslov projekta Nosilec projekta in trajanje 
projekta 

Država 

1 Platforma Center za kreativnost MAO 2017–2022, pristojno 
Ministrstvo za kulturo, RS 
in ESRR 

Slovenija 

2 Future Architecture Platform Muzej za arhitekturo in 
oblikovanje, 01.11.2017 – 
31.10.2021 

Ljubljana, Slovenija; Beograd, Srbija; 

Lizbona, Portugalska; Barcelona, 

Španija; Pula, Hrvaška; Rim, 

Italija;Gradec, Avstrija; Kopenhagen, 

Danska; Talin, Estonija;Berlin, 

Nemčija;Tirana, Albanija;Kijev, 

Ukrajina;Wroclaw, Poljska;Priština, 

Kosovo;Basel, Švica; London, Velika 

Britanija; Tbilisi, Gruzija; Oslo, 

Norveška; Praga, Češka; Vilnius, 

Litvanija; Utreht, Nizozemska; Paris, 

Francija; Sarajevo, Bosna in 

Hercegovina; Timišvara, Rumunija;  

3 Made in: pripovedi obrti in 
oblikovanja 

Muzej za umetnost i obrt, 
Zagreb, 1. 10. 2018–1. 2. 
2021 

Zagreb, Hrvaška; Ljubljana, Slovenija; 
Beograd, Srbija; Andelsbuch, Avstrija 
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Programi in projekti za otroke - pedagoški program v letu 2021 

Št. Naslov programa  Število 
ponovitev 

Število 
obiskovalcev 

Leto prve 
izvedbe 

 Pedagoške delavnice    

1 Urbano – ubrano, 15. 5. 2021 
Ob razstavi edu.arh: prakse arhitekturnega izobraževanja 

1 5 2021 

2 Konstrukcije, 23. 5. 2021 
Ob razstavi edu.arh: prakse arhitekturnega izobraževanja 

1 2 2021 

3 Okamenele živali in pročelja hiš, 6.6.2021 
Delavnica je del programa, ki obeležuje svetovni dan art 
nouveau (10. junij). 

1 10 2021 

4 Ko se srečata ekologija in poezija, 4.7.2021 
Ob stalni razstavi Predmet in zbirka 

1 6 2019 

5 Ustvarjalna delavnica Arhitektura – znotraj 
5. 9. 2021, ob razstavi Svet znotraj: oblikovanje modernih 
interierjev, 1930–danes 

1 3 2021 

6 Stol skozi čas, 19. 9. 2021, ob razstavi Svet znotraj: 
oblikovanje modernih interierjev, 1930–danes 

1 4 2018 

7 Arhitekt Ivan Jager in Japonska, PMŠA 1 13 2021 

8 Izza zidov, 17. 10. 2021, ob razstavi Svet znotraj: 
oblikovanje modernih interierjev, 1930–danes 

1 2 2021 

9 Svetlobna telesa – igra s svetlobo in papirjem, 14. 11. 
2021, ob razstavi Svet znotraj: oblikovanje modernih 
interierjev, 1930–danes 

1 7 2018 

10 Moje mesto, moja soseska, 28. 11. 2021, ob razstavi  
IŠČEM STANOVANJE … Sto let organizirane stanovanjske 
gradnje 

1 3 2015 

11 Izza zidov ali kaj imata skupnega arhitektura in zvok, 
12. 12. 2021, ob razstavi Svet znotraj: oblikovanje 
modernih interierjev, 1930–danes 

1 3 2021 

12 MiniMao igrarije ob razstavi Interier 
- gradivo na razstavi in na spletu 

6  2021 

13 Poletna mala šola arhitekture (PMŠA) 

- celotedenski izobraževalni program: 23. 8.—27. 8. 2021 
od 8.00–17.00 
Teme: Kulturna dediščina in vrhunci slovenske arhitekture 
in oblikovanja, Oblikovanje modernih interierjev, Arhitekt 
Ivan Jager in ljubljanska šola za arhitekturo, Arhitektura v 
živo – moje mesto 
Vodstva in ustvarjalne delavnice. 

5 18 PMŠA od 2016; 
 
Nove vsebine 
2021 

14 Kulturni bazar 
Ustvarjalnice, promocija izobraževalnih programov MAO 
in Poletne male šole arhitekture 

1  2009 

15 Najavljena vodstva za vrtce in šole: 
Vodstva po stalni razstavi Predmet in zbirka in po razstavi 
Svet znotraj Svet znotraj: oblikovanje modernih 
interierjev, 1930–danes z delavnicami  

3 66 2021 

16 Najavljena vodstva za vrtce in šole: 
Vodstvo po gradu Fužine z delavnico Ko gradiček postane 
velik je grad 

6 155 2011 

17 Arhitektura v živo za najavljene skupine OŠ (1. in 2. 1 42 2015 
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triada):  Nabrežja Ljubljanice in mostovi 

18 Rojstni dan v MAO (z različnimi tematski delavnicami) 2 38 2010 

19 Povezovanje z lokalno skupnostjo, ustvarjalne delavnice 
v okviru Evropskega tedna mobilnosti v sodelovanju s ČS 
Moste 

4 157 2021 

20 Svetovni dan družine, 15. 5. 2021 
Ustvarjalna delavnica 

1 5 2017 

20 Svetovni dan otroka 
Ustvarjalna delavnica: Moje stanovanje, 20. 11. 2021 

1 5 2021 

SKUPAJ 41 544 Skupaj novih 
programov v 
letu 2021: 12 

 

Programi in projekti za mladino - pedagoški program v letu 2021 

Št. Naslov  programa  Število 
ponovitev 

Število 
obiskovalcev 

Leto prve 
izvedbe 

1 Stavbna zgodovina gradu Fužine, voden ogled 
(zadnja triada OŠ) 

2 36 2011 

2 Voden ogled razstave Svet znotraj: oblikovanje modernih 
interierjev, 1930–danes 

19 466 2021 

3 Voden ogled razstave Svet znotraj: oblikovanje modernih 
interierjev, 1930–danes in pedagoška delavnica (Interier, 
Zgodovina stola…) za učence zadnje triade in dijake 

7 274 2021 

4 Voden ogled razstave Predmet in zbirka 7 236  

5 Voden ogled razstave Predmet in zbirka in pedagoška 
delavnica (Konstrukcije, Zgodovina stola..poklici: arhitekt, 
oblikovalec, kustos) za učence zadnje triade in dijake 

5 118 2021 

6 AVŽ – secesijska Ljubljana 4 86 2007 

7 AVŽ – Plečnikova Ljubljana 7 267 2007 

8 AVŽ – Mostovi in nabrežja Ljubljanice, z ladjico 4 136 2015 

SKUPAJ 55 1.619 Skupaj novih 
programov v 
letu 2021: 3 

 

Programi za odrasle - andragoški program v letu 2021 

Št. Naslov programa  Št.ponovite
v 

Št. obisk-
ovalcev 

Leto prve 
izvedbe 

 Arhitektura v živo:    

1 Stara tehnika – prvih 50. let Šole za arhitekturo v Ljubljani, 
Arhitektura v živo / 31. 3. 2021, Andrej Hrausky  

1 8 2021 

2 Fakulteta za arhitekturo, Arhitektura v živo /.21. 4. 2021, ponovitev 
12. 5,, dekan FA izr. prof. dr. Matej Blenkuš 

1 10 2021 

3 Trg republike 
Arhitektura v živo / 26. 5. 2021, Dr. Matej Nikšič (UIRS) 

1 19 2021 

4 Islamski versko-kulturni center, Arhitektura v živo / 30. 6. in 
ponovitev 23. 7.2021,, Matija Bevk 

2 105 2021 

5 S kolesom od Must do Špice, Arhitektura v živo / 16. 9. 2021,  1 18 2020 

6 Delavski dom Trbovlje, Arhitektura v živo / 29. 9. 2021, Nika Grabar 1 21 2021 

7 Kulturni dom Španski borci, Arhitektura v živo / 21. 10. 2021, 
Maruša Zorec 

1 18 2021 

8 Nove Fužine, Arhitektura v živo / 11. 11. 2021, Andraž Keršič 1 26 2021 
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9 Kulturni in kongresni center Cankarjev dom 
Arhitektura v živo / 17. 11. 2021, Tomaž Krušec 

1 22 2021 

10 Interierji Ljubljanskega gradu: prenova in revitalizacija, 1969–
2021, Arhitektura v živo / 24. 11. 2021, Majda Kregar 

1 15 2021 

 Dnevi odprtih vrat:    

11 Kulturni praznik, 8. 2.:, Pet vodstev po razstavah v MAO 5 206 2021 

12 Dan Primoža Trubarja: Stavbna zgodovina gradu Fužine, 8. 6. 2021 1 5 2010 

13 Mednarodni dan muzejev, 18. 5., Tri vodstva po razstavah v MAO 3 25 2021 

14 Svetovni dan nove umetnosti, 10. 6. 2021, Vodstvo po secesijski 
Ljubljani in ustvarjalna delavnica za otroke 

1 15 2015 

15 POLETNA MUZEJSKA NOČ, 19. 6.: 
Vodstva po razstavah, dogodki v parku MAO, dogodki na dvorišču 
MAO, otroške ustvarjalne delavnice, DJ koncert, tek, delavnice za 
odrasle, predstavitve … 

13 800 2021 

16 Mednarodni dan otroka, ustvarjalna delavnica, vodena ogleda 
razstav in predstavitev 

1 39 2021 

17 Ta veseli dan kulture, 3. 12. 
Tri vodstva po razstavah v MAO in MiniMao igrarije 

2 20 2021 

 Javna vodstva:    

18 Vodstva po razstavi edu.arh: Prakse arhitekturnega izobraževanja, 
Danica Sretenović, Boštjan Vuga, Maja Šuštaršič 

10 135  2021 

19 Voden ogled razstave Stoli Nike Zupanc, Mika Cimolini 1 18 2021 

20 Vodstva po razstavi VOJTEH, Eva Simončič 2 19 2021 

21 Voden ogled razstave Nonument Group: Razstava je na terenu, Neja 
Tomšič, Martin Bricelj Baraga, Nika Grabar in Miloš Kosec 

2 26 2021 

22 Vodstva po razstavi Svet znotraj: oblikovanje modernih interierjev, 
1930–danes, Cvetka Požar, Maja Vardjan, Katjuša Kranjc 

6 159 2021 

23 Voden ogled razstave Iščem stanovanje… Sto let organizirane 
stanovanjske gradnje, Ajda Bračič, Miloš Kosec 

2 18 2021 

24 Vodeni ogledi razstave Svet znotraj… v sodelovanju s portalom Vse 
bo v redu Zavarovalnice  
Program vodstev: 20., 25., 28. 11 2021 
Cvetka Požar, Maja Vardjan, Katjuša Kranjc 

4 44 2021 

25 Vodeni ogled razstave Jože Brumen: modernistični oblikovalec in 
umetniški erudit, Petra Černe Oven in Cvetka Požar 

1 12 2021 

26 Vodeni ogledi razstave Stare fotografske tehnike, Primož Lampič 1 13 2021 

27 Vodeni ogledi razstave Doma z Betonom, študenti Fakultete za 
arhitekturo 

3 80 2021 

28 Vodeni ogledi Stavbna dediščina gradu Fužine, Katarina Metelko 7 51 2021 

 Vodstva za najavljene skupine:    

29 Voden ogled razstave Edu.arh za študente Multimedije, Višja 
strokovna šola – Academia, Maribor 

1 32 2021 

30 Voden ogled razstave Svet znotraj: oblikovanje modernih 
interierjev, 1930–danes, za profesorje Krajinske arhitekture 

1 12 2021 

31 Voden ogled Plečnikove Ljubljane za tuje učitelje osnovnih šol 
(projekt Erasmus) 

1 6 2021 

 Povezovanje z lokalno skupnostjo:    

32 S kolesom od Must do Špice, Rok Žnidaršič;Dogodek v okviru 
Evropskega tedna mobilnosti v sodelovanju s Četrtno skupnostjo 
Moste 

1 18 2021 

33 Dan odprtih vrat MAO, 21. 9. 2021  
Vodeni ogledi razstav, v okviru Evropskega tedna mobilnosti v 

3 36 2021 
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sodelovanju s ČS Moste 

34 Okrogla miza in pogovor s prebivalci Četrtne skupnosti Moste 
(Fužine), v okviru razstave IŠČEM STANOVANJE, 4.11.2021 

1 30 2021 

 Predstavitve    

35 Uradno odprtje Paviljona Republike Slovenije na 17. mednarodni 
razstavi arhitekture La Biennale di Venezia, spletno javljanje iz 
Benetk. Virtualni sprehod po razstavi, pogovor s kuratorsko ekipo: 
Blaž Babnik Romaniuk, Martina Malešič, Rastko Pečar, Asta Vrečko 
in komisarjem z Matevžem Čelikom; Pogovor / 21. 5. 2021 

1 180 2021 

36 Predstavitev instalacije Mere udobja, Vodstvo 3 29 2021 

 Predstavitve knjig:    

37 SKUPNO V SKUPNOSTI: Prestavitev knjige in projekcija filma, 
Pogovor / 27. 5. 2021 

1 37 2021 

38 Niko Kralj, pionir slovenskega oblikovanja: predstavitev 
monografije Pogovor / 12. 10. 2021 

1 24 2021 

39 Online Predstavitev knjige Vrt in prispodoba 
Pogovor / 26. 11. 2021, v sodelovanju z Biotehniško fakulteto 

1 304 2021 

40 Galerija za eno noč (Svetlobna gverila): Neresnični kresovi // Pod 
golim nebom, Ljubljana in Kamnik, MAO- grajski park, 18. 9. 2021 

1 150 2021 

 Konference:    

41 Online Future Architecture Creative Exchange konferenca: 
Landscapes of Care, 3.–5.03.2021 

3 2.111 2021 

42 Razstava je zaprta, sodobnost je odprta 
Pogovor ob zaključku razstave edu.arh: Prakse arhitekturnega 
izobraževanja, 15. junij 2021 

1 658 2021 

43 Simpozij ob razstavi Svet znotraj: Interier kot sestavni del 
arhitekture in družbe ter njegova prihodnost, 9. 11. 2021: 

1 1.160 2021 

 Center za kreativnost    

44 KONFERENCA CzK #3 ob lansiranju razpisa 
2. december 2021, 10:00 – 13:30, MAO 

1 155 2021 

45 Izobraževanja ob razpisu Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij 
– CzK 2022, 26. nov−17. dec 2021, na spletu 

9 148 2021 

46 Delavnica: Kako pripraviti poslovni načrt: 7. december 2021 1 93 2021 

47 Delavnica: Kako pripraviti video predstavitev: četrtek, 9. december, 
2021 

1 97 2021 

48 Predstavitev sklopa A3 na GZS, 6. dec 2021, GZS, Ljubljana 1 35 2021 

49 Kreativni Pospeševalnik: Svetovalnica: Anita Česnik Mažgon, 22. okt 
2021 | Na spletu 

1 7 2021 

50 KP: Prodaja na Etsy, 19. okt 2021 |Na spletu 1 55 2021 

51 KP: Svetovalnica: Alja Horvat, 18. in 22. jun 2021 | Na spletu 1 8 2021 

52 KP: Sodelovanja in partnerstva - Alja Horvat, 15. jun 2021 | Na 
spletu 

1 35 2021 

53 KP: Blagovna znamka – komu, kaj in kako?, 18. maj 2021 | Na spletu 1 60 2021 

54 KP: Svetovalnica: Masha Mazi, 21. maj 2021 | Na spletu 1 7 2021 

55 KP: Svetovalnica: Nina Tanhofer, 8. in 16. apr 2021 | Na spletu 1 12 2021 

56 KP: Strategija družbenih omrežij, 6. apr 2021 | 14:00 | Na spletu 1 85 2021 

57 KP: Svetovalnica: Majda Dodevska, 26. feb 2021 | 10:00 | Na spletu 1 8 2021 

58 KP:PR za kreativce, 16. feb 2021 | 14:00 | Na spletu 1 70 2021 

59 KP:Digitalizacija prodaje, 14. jan 2021 | 14:00 | Na spletu 1 65 2021 

60 Prenos veščin: Matea Benedetti, 9. dec 2021 | 19:00 | MAO+na 
spletu 

1 49 2021 
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61 Prenos veščin: PRO OTOK: Kako do odmevne TV ali spletne serije?, 
6.–8. okt 2021 | 11:00 | MAO 

1 79 2021 

62 Prenos veščin: NIZKOOGLJIČNE STAVBE, 10. jun 2021 | 13:00 | MAO 
in na spletu 

1 62 2021 

63 Prenos veščin: Miha Turšič, 1. in 2. apr 2021 | 19:00 | Na spletu 1 70 2021 

64 Prenos veščin: Dino Kužnik, 26. feb in 2. mar 2021 | 18:00 | Na 
spletu 

1 80 2021 

65 Nove prakse, nova orodja: Arhitekti do 40, 1.2.3. predavanja, 17., 
24., 31.3., na spletu 

1 300 2021 

66 Konferenca: Kulturni turizem in dediščina, 21.–23. okt 2021 | MAO 1 121 2021 

67 Kreativni inkubator - vsak teden od februarja do maja 2021 1 20 2021 

68 Predstavitev razpisa Design Dining (22.4.2021) 1 115 2021 

69 KONFERENCA Future Unlocked! 
12.-15. sep 2021 | Cankarjev dom, Ljubljana 
koprodukcija z European Creative Industries Summit (#ECIS21), 
Creativeforum.si in Center za kreativnost, pod pokroviteljstvom 
Predsedovanja Slovenije Svetu EU. 

4 879 2021 

SKUPAJ 134 9.449 
Število 
udeleženc
ev 
dogodkov 
v MAO, na 
spletu in 
na drugih 
lokacijah 

Skupaj 
novih 
programov 
v letu 202: 
64 

 

Posredovanje informacij o kulturni dediščini – izdajanja periodike, katalogov in vodnikov v letu 2021 

 Avtor  Naslov Naklada 

1 Boštjan Vuga (ur.) edu.arh: prakse arhitekturnega 
izobraževanja/edu.arh: practices in architectural 
education, Muzej za arhitekturo in oblikovanje 

 
750  

2 Mika Cimolini (ur.), Jeff 
Bickert (ur.) 

Tunel XXIX: tunel 29: oblikovanje za postapokaliptični 
svet, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Center za 
kreativnost 

 
500 

3 Mika Cimolini (ur.), Jeff 
Bickert (ur.) 

Tunnel XXIX: tunnel 29: design for a post-apocalyptic 
world, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Center za 
kreativnost 

 
500 

4 Mika Cimolini (ur.) Made in Slovenia [catalogue/katalog] 1.000 

5 Robert Ilovar (ur.), Ajda 
Schmidt (ur.) 

Oblikovanje vrednosti: vrednost in učinki oblikovanja 
vidnih sporočil ter dejavniki, ki vplivajo nanje, 
Fundacija Brumen in Muzej za arhitekturo in 
oblikovanje, Center za kreativnost 

 
 
400 

6 Barbara Predan (ur.), Špela 
Šubic (ur.) 

Niko Kralj, pionir industrijskega oblikovanja: "Čudna 
je človekova narava, da si želi vedno nekaj drugega, 
kar ima.", Slovenska Matica in Muzej za arhitekturo 
in oblikovanje 

 
 
400 

7. Blaž Babnik Romaniuk, 
Martina Malešič, Asta 
Vrečko, Anja Delbello, Aljaž 
Vesel, Jana Jocif, Andreja 
Šalamon 

The common in community: seventy years of 
cooperative centres as social infrastructure/Skupno v 
skupnosti: sedemdeset let zadružnih domov kot 
družbene infrastrukture, Muzej za arhitekturo in 
oblikovanje 

 
 
 
700 
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8. Ana Kučan (ur.), Mateja 
Kurir (ur.) 

Vrt in prispodoba, Muzej za arhitekturo in 
oblikovanje in Biotehniška fakulteta 

 
400 

9. Milan Dinevski (ur.), Damjan 
Kokalevski (ur.) 

Future architecture book, Muzej za arhitekturo in 
oblikovanje 

 
500 

 

Kratka pojasnila k realizaciji zastavljenih ciljev izvajanja nalog: predstavljanje premične kulturne dediščine 
javnosti – razstavni projekti, pedagoški in andragoški program, izdajanje publikacij 
STALNA RAZSTAVA V MAO 
Predmet in zbirka 
Razstava Predmet in zbirka, ki je bila prvič postavljena leta 2019 se je izkazala za pomemben atraktor širše 
javnosti ter šolske in univerzitetne populacije. S svojim neposrednim in inovativnim pristopom je požela 
navdušenje, kustosom pa omogočila, da zbirko MAO predstavljamo v kontekstu širšega kulturno-družbenega 
dogajanja ter vsebino vodstva prilagajamo potrebam in zanimanjem posamezne skupine. Zbirka, predstavljena na 
način kabineta čudes, je omogočala predstavitev večjega števila eksponatov na relativno majhni površini, ki smo 
jo imeli na voljo za postavitev stalne razstave. Razstava je izpostavljala razmerje med zbirko muzeja kot celoto in 
njenimi posameznimi deli ter je za razliko od kronološko in hierarhično organiziranih predstavitev muzejski zbirk 
spodbujala drugačen način videnja in interpretiranja predmetov, zato je služila kot enkratno orodje za interakcijo 
z javnostjo. 
Razstava je skupaj s 26. bienalom oblikovanja - BIO 26 | Skupno znanje, prejela Valvasorjevo nagrado za enkratne 
dosežke. V letu 2021 smo z zamenjavo 20 predmetov razstavo aktualizirali in osvežili.   
 
LASTNE OBČASNE RAZSTAVE V MAO 
edu.arh: Prakse arhitekturnega izobraževanja, 27. 10. 2020–31. 5. 2021 

Razstava edu.arh: Prakse arhitekturnega oblikovanja (glavni kustos: Boštjan Vuga, izvršna kustosinja: Danica 
Sretenović, kustosinja svetovalka Maja Vardjan) je bila zasnovana kot generator razmisleka o  
instituciji arhitekturnega izobraževanja ter možnostih njenih strukturnih, vsebinskih in prostorskih reakcij na 
sodobno družbeno realnost. Razstava je tematizirala prostorske značilnosti ljubljanske Fakultete za arhitekturo 
(FA) ter predstavila izbor izjemne produkcije njenih študentov in diplomantov. Osrednji del razstave je bil prikaz 
alternativnih praks in odvodov od konvencionalnega načina poučevanja, ki so bili prikazani s sedmimi praksami 
arhitekturnega izobraževanja od leta 1960 do danes. Tesno sodelovanje kustosev z multidisciplinarno skupino 
Ansambel je vodilo do atraktivne postavitve, ki je bila zasnovana prav za prostore muzeja. Z vključevanjem izjav 
študentov FA ter mednarodnih profesorjev je razstava pritegnila raznovrstno občinstvo. Zaradi epidemiološke 
situacije je smo naredili tudi 21-minutni video edu.arh, ki je simulacija vodenega ogleda razstave ter pomeni 
povezavo med informacijo in doživetjem na razstavi in v katalogu. V letu 2021 je bil izdan katalog, med 
spremljevalnimi dogodki izstopa zaključni dogodek z dvema okroglima mizama.  
 
Svet znotraj: oblikovanje modernih interierjev, 1930–danes, 8. 7.–28. 11. 2021 
Razstava Svet znotraj (kustosinje: Cvetka Požar, Maja Vardjan in Katjuša Kranjc) je prvič v večjem obsegu pri nas 
obravnavala interier kot predmet sistematičnega raziskovanja in ovrednotenja. Pri tem ga ni omejevala na 
opremljanje prostora, ampak je interier vzpostavila kot sestavni del arhitekture in družbe. Razstava, razdeljena na 
pet tem Nove kulture bivanja, Telo in prostor, Zunaj/Znotraj, Celostna okolja in Fluidnost, je temeljila na obsežni 
večletni raziskavi, ki je rezultirala v izbor cca. 80 projektov oziroma idej, ki so vplivale na razvoj interierja pri nas. 
Poleg izbranih interierjev je predstavila tudi širše dogajanje, od razstav, publikacij, raziskav, itd. Razstava je 
obravnavala tudi petnajstih sodobnih projektov in s tem izpostavila, da se dediščina modernega interierja 
nadaljuje tudi v 21. stoletju, pri čemer je za razliko od prve polovice 20. stoletja, ko je bil interier tudi predmet 
družbenih in političnih agend, danes notranjost stavb predvsem izraz lastne individualnosti in pluralizma 
življenskih stilov. Razstava je bila zasnovana procesno, saj so se njene tematike dopolnjevale in razvijale na 
odmevnem simpoziju Svet znotraj: Interier kot sestavni del arhitekture in družbe, v pripravi je tudi obsežna 
publikacija.   
 
Iščem stanovanje ... Sto let organizirane stanovanjske gradnje, MAO in javni prostor po Ljubljani, 19.10. 2021-
31. 1. 2022 
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Razstavo, zasnovano kot pregled s kontekstualizacijo različnih oblik organizirane stanovanjske gradnje na 
prostoru današnje Republike Slovenije v zadnjih sto letih, smo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje pripravili na 
pobudo in s podporo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Kustosi dr. Bogo Zupančič, Ajda Bračič, Andraž 
Keršič in dr. Miloš Kosec so razstavo zasnovali kot manjši dokumentacijski center z izvirnimi muzealijami v 
prostorih muzeja in kot razsežno mrežo sedmih razstavnih postaj v javnem prostoru Ljubljane. Epidemičnim 
pogojem in tematiki stavb in sosesk prilagojena postavitev je prvič enakovredno obravnavala oblike, tipologije in 
arhitekturne jezike treh na prvi pogled neprimerljivih obdobij: 1921-1941, 1945-1991 in 1991-2021. Razstava je s 
primerjalno metodologijo razkrila veliko bogastvo preteklih arhitekturnih tipologij, uporabniških in organizacijskih 
vzorcev ter predvsem različnih prilagoditev zasnov nenehno spreminjajočim se stanovanjskim razmeram. 
Obenem je s serijo pogovorov z arhitekti, politiki, raziskovalci in predstavniki civilne družbe, iz katerih sta nastala 
javno dostopna film in podcast, razstava postala tudi platforma za javno razpravo o prihodnjih raznolikih oblikah 
javne oz. organizirane stanovanjske gradnje. Za razstavo je v medijih, strokovni javnosti in splošni javnosti vladalo 
veliko zanimanje, ki se je odražalo tudi na dobrem obisku spremljevalnega programa. 
 
Jože Brumen: modernistični oblikovalec in umetniški erudit, 16. 12. 2021–24. 4. 2022 
Razstavo Jožeta Brumna, arhitekta, kiparja, pedagoga enega najvplivnejših pionirjev grafičnega oblikovanja v 
Sloveniji, sta pripravili dr. Petra Černe Oven, ki je opravila raziskavo in skupaj z dr. Cvetko Požar pripravila 
razstavo. Razstavo pa smo pripravili v sodelovanju s partnerskima organizacijama Fundacijo Brumen in društvom 
Pekinpah. Na razstavi je prikazanih 280 projektov. Namen razstave je bil pokazati raznovrstno delo tega plodnega 
ustvarjalca in pokazati neverjetno kvaliteto slovenskega oblikovanja v Jugoslaviji v tem obdobju. Iz obsežnega 
opusa smo glede na kriterije razstave izbrali najpomembnejše mejnike v Brumnovi karieri z vseh področij, od 
oblikovanja celostnih grafičnih podob, knjig, plakatov, kakor tudi s področja arhitekture in likovne umetnosti, kar 
se nanaša na njegovo najzgodnejše ustvarjalno obdobje, kjer se je že pokazal kot izjemno nadarjen, ambiciozen in 
plodovit ustvarjalec. Na razstavi prevladujejo originalna dela (tudi njegovo zgodnje delo) tako končni izdelki kakor 
tudi zasnove, kar je dodana vrednost te razstave, saj smo s tem lahko prikazali zahteven proces dela grafičnega 
oblikovalca v pred digitalni dobi, ko je tehnologija tiska zahtevala veliko znanja in ni dopuščala napak. Za razstavo 
vlada veliko zanimanje tako med obiskovalci kot v medijih.  
 
Nika Zupanc: Stoli, 22. 10. 2020–14. 2. 2021 
Na razstavi, ki jo je pripravil Center za kreativnost, je bila predstavljena mednarodno uveljavljena slovenska 
oblikovalka Nika Zupanc. Nika Zupanc je svojo prepoznavnost zgradila z oblikovanjem za priznane blagovne 
znamke, kot so Dior, Natuzzi, Moooi, Qeeboo, Moroso, Sé itn. Odločitev, da se na razstavi osredotočimo samo na 
stole je nastala iz želje predstaviti razvoj Nikinega oblikovanja skozi čas. Po razstavi v Muzeju za arhitekturo in 
oblikovanje v Ljubljani so stoli, ki jih je Nika Zupanc oblikovala za različne znane blagovne znamke, bili postavljeni 
na ogled tudi hrvaškemu občinstvu. Razstava je gostovala v prostorih poslovnega centra City Plaza. Kustosinja: 
Mika Cimolini 
 
Niko Kralj – Od matrice do igrače, 8. 9. 2020–14. 2. 2021 
Arhitekt in oblikovalec Niko Kralj je MAO zapustil bogat opus svojih del.  Kustosinja razstave Natalija Lapajne je v 
grajski kapeli postavila na ogled del njegovega oblikovanja, ki je širši javnosti neznan. Razstavljene so bile skice, 
načrti, dokumentarno gradivo in prototip za sistem lesenih igrač. Konstrukcijska igrača žal ni šla nikoli v 
proizvodnjo, a smo v muzeju zaznali potencial za možne prihodnosti. Dedinjo in lastnico avtorskih pravic smo 
zaprosili za dovoljenje, da izdelamo 0 serijo replik in znotraj pedagoškega procesa preverimo uporabnost izdelka. 
Povezali smo se z Gimnazijo in srednjo lesarsko šolo Kočevje ter Festivalom lesa iz Kočevja, kjer so izdelali 
protopip, za uporabo na muzejskih delavnicah. Izdelek razvijajo naprej in bo morda kmalu zaživel na tržišču. 
 
Stare fotografske tehnike: Primerki Oddelka za fotografijo MAO, 18. 2.–6. 6. 2021 
Fotografska zbirka Oddelka za fotografijo je v MAO nastala ob takratni sodobni produkciji, prva dva primerka, 
izdelana v starih, danes večinoma opuščenih fotografskih tehnikah pa sta prišla vanjo z odkupom jeseni leta 2010. 
Kustos dr. Primož Lampič je na razstavi prikazal enajst podob. Od črno-belih tehnik so zastopani po en primerek 
dagerotipije, panotipija, puharotipija in tri ferotipije, med barvnimi pa po en dufaycolor in duxochrom. Del 
razstave je bil posvečen tudi sodobnim prizadevanjem za oživitev starih tehnik, ki jih je zlasti pospešil prodor 
digitalne fotografije. Razsatva je bila postavljena v kapeli gradu Fužine. 



 
23 

 

 
Arhitekt Ivan Jager in Ljubljanska šola za arhitekturo 10. 6.—10. 10. 2021 
Razstava ob 150-letnici rojstva slovensko-ameriškega arhitekta Ivana (Johna) Jagra (1871–1959) je poudarila 
pomen arhitekta za slovensko-ameriško arhitekturno zgodovino in se navezala na praznovanje 100. obletnice 
Fakultete za arhitekturo v Ljubljani. Prvič so bili javnosti predstavljeni rokopisi in besedila, povezana s 
korespondenco arhitekta z Jožetom Plečnikom, Edvardom Ravnikarjem, mecenom Valenčičem in drugimi kot tudi 
strokovna literatura z Jagrovimi opombami, ki jo je Jager pošiljal študentom in profesorjem na Oddelek za 
arhitekturo Tehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kustosa razstave sta bila Natalija Lapajne in dr. Bogo 
Zupančič. 
 
SLOVENSKA PREDSTAVITEV NA 17. MEDNARODNI RAZSTAVI ARHITEKTURE LA BIENNALE DI VENEZIA: Skupno v 
skupnosti, Sedemdeset let zadružnih domov kot družbene infrastrukture, 22. 5. – 21. 11. 2021; Kustosi: Blaž 
Babnik Romaniuk, Martina Malešič, Rastko Pečar, Asta Vrečko 
Razstava je izpostavila razsežnost projekta zgraditve zadružnih domov v danih zgodovinskih, prostorskih in 
organizacijskih okoliščinah, tako na začetku gradnje kot danes. Tema zadružnih domov ponuja možnosti za 
razumevanje, kako lahko vzpostavimo notranje javne prostore kot družbeno infrastrukturo, ki bo krepila 
svobodno združevanje, sporazumevanje in opolnomočenje. Ob razstavi je izšla dvojezična publikacija.Beneški 
bienale si je ogledalo 298.600 obiskovalcev. 
 
27. BIENALE OBLIKOVANJA 
    V letu 2021 so se intenzivno odvijale aktivnosti za 27. bienale oblikovanja, ki bo z naslovom BIO27 
Supervernakularno - Oblikovanje za regenerativno prihodnost v MAO na ogled med 26. 5. in 29. 9. 2022. Izbrana 
je bila kustosinja BIO 27 (Jane Withers), objavljen je bil koncept razstave, poziv za sodelovanje na BIO 27, izbrani 
so bili udeleženci bienala, mentorji produkcijske platforme, svetovalni odbor, razstavljavci in spremljevalni 
projekti BIO 27. Dogovorjena so bila tudi ključna partnerstva s slovenskimi deležniki in strokovnjaki. 
    BIO27 Supervernakularno bo razstavno - produkcijski projekt, ki bo povezal dejavnosti MAO, BIO in CZK. 
Razstava bo prikazala nova in obstoječa dela oz. projekte, ki prihajajo iz lokalnega in mednarodnega prostora. 
Poudarek bo na slovenskih udeležencih – oblikovalcih, ustvarjalcih, raziskovalcih, obrtnikih in proizvajalcih. 
Raziskovalni, interdisciplinarni in medkulturni projekt Supervernakularno je zamišljen kot zbirka zgodb, 
pripovedovanih skozi študije primerov. Ob oblikovalskih projektih se bodo obiskovalci seznanili z vrsto izbranih 
projektov, ki bodo potekajo v živo ter prikazali potencial, ki ga ima vernakularni pristop pri reševanju regionalnih 
in globalnih problemov v primerjavi z drugimi sodobnimi pristopi k podnebnim spremembam.  
    Glavno razstavo sestavljajo štirje tematski sklopi (Uvod, Hekanje tradicije, Preoblikovanje sistemov ter Pobude 
skupnosti), ki so raziskani skozi pet različnih vidikov z glavnimi projekti mednarodno priznanih 
oblikovalcev/arhitektov: gradnja (Atelier Luma, FR ), trajnost razstavne produkcije (Kellenberger & White, CH/UK), 
hrana (Carolien Niebling, NL/CH), voda (Shneel Malik, IN/UK) in arhitektura (Adam Štěch, CZ). Razstava bo znotraj 
razstavnih sklopov predstavila več kot 60 projektov - poleg produktov, objektov, novih idej, materialov in 
sistemov tudi uspešne lokalne in globalne projekte.  
   Pet slovenskih multidisciplinarni skupin je novembra 2021 začelo z delom v okviru produkcijske platforme BIO 
27. Poudarek je na oblikovanju, ki se odziva na lokalne potrebe in kontekste, projekti črpajo iz lokalnih razmer, 
virov in materialov: 
1. Mentorica Carolien Niebling z izbrano skupino Robida.plus razvija projekt z naslovom Siti z Žiti. 

Multidisciplinarna skupina bo ustvarila kuharsko knjigo o svetu žitaric, ki bo pozabljena žita znova postavila 
na prehranski zemljevid. Raziskala bo bogato kulturno, kmetijsko in kulinarično izročilo Slovenije ter vrnila, 
modernizirala in preoblikovala njene jedi z vrsto mamljivih receptov, ki jih bodo pospremile poučne zgodbe o 
njihovi zgodovini. 

2. Mentor Adam Štech z izbrano skupino Garnitura razvija projekt z naslovom Zgodbe moderne arhitekture. 
Projekt bo zgodovinske in teoretične raziskave povezal z oblikovanjem izdelkov, razstav in komunikacij. 

3. Mentorica Shneel Malik z izbrano skupino Pjorkkala razvija projekt z naslovom Voda - oblikovanje 
biovernakularnega. Projekt bo razvil prototip, ki bo pripravljen za integracijo v naše obstoječe skupnosti. 
Oblikovalci bodo uporabili oblikovalska orodja, ki povezujejo človeka z naravo. 

4. Mentorji Kellenberger White in Sophie Thomas s povabljeno skupino Futuring razvijajo projekt z naslovom 
Trajnostna kulturna produkcija. Ekipa bo sodelovala s kuratorsko ekipo, mentorji grafičnega oblikovanja in 
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svetovalci za trajnost, svetovalnim odborom in raziskovalcem MAO ter oblikovalci razstave, grafičnimi in 
digitalnimi oblikovalci.  

5. Mentorji Atelier LUMA in BC Materials s povabljeno skupino Krater razvijajo projekt z naslovom K zemlji. 
Projekt bo predstavljal platformo in nadgradil aktualne raziskave arhitekture in gradnje s tehniko butane 
zemlje v Sloveniji in po svetu. 

 
GOSTUJOČE RAZSTAVE V MAO: 
VOJTEH, 25. 2.—16. 5. 2021 
Ob deseti obletnici smrti arhitekta Vojteha Ravnikarja je RAVNIKAR GALLERY SPACE (kustosinji razstave: Piera 
Ravnikar, Kristina Ravnikar; asistentka kustosinj: Eva Simonič) priredil razstavo, za katero so umetniška dela 
prispevale avtorice in avtorji različnih ustvarjalnih ozadji, ki so na razstavi skozi svoj medij interpretirali figuro 
Vojteha Ravnikarja; razstava je tako zasnovana z mislijo nanj in njemu v spomin. Raznoliko skupino umetnic in 
umetnikov so sestavljali vizualni umetniki, arhitekti ter grafični oblikovalci - Ravnikarjevi prijatelji in sodelavci, ki 
se svojega kolega in mentorja spominjajo skozi osebne meditacije, pa tudi predstavniki srednje generacije, ki 
arhitekta osebno niso poznali.  
 
Nonument Group: Razstava je na terenu, 25. 5.–25. 7. 2021 
V Projektnem prostoru je Nonument Group postavil razstavo, ki so jo pomenljivo poimenovali: Razstava 
je na terenu. Osredotočili so se na vprašanje fenomena nonument, s čimer označujejo arhitekturo, 
spomenike, javne prostore in infrastrukturo, katerih pomen se je spremenil kot posledica družbenih ali  
političnih sprememb. Razstava je bila uvod v delo umetniško -raziskovalne skupine skozi predstavitev 
registra nonumentov in izvedenih umetniških intervenci j ter napoved dogodkov na terenu. Raziskovalno-
umetniški kolektiv Nonument Group, ki ga sestavljajo Neja Tomšič, Martin Bricelj Baraga, Nika Grabar in Miloš 
Kosec, je ob razstavi na terenu izvedel tri dogodke: zvočno vožnjo po TGH-64, terensko delavnico Bloudkova 
skakalnica in zaključni dogodek s pogovorom v Belvedere, Vila Bled. 
 
Doma z betonom, 15. 6.–30. 9. 2021 
Razstava Doma z betonom je nastala na Fakulteti za arhitekturo na pobudo Muzeja za ahitekturo za oblikovanje, 
ki je fakulteto povezal s podjetjem Salonit Anhovo. Skupaj z Zevnik Labom je bila organizirana študentska 
oblikovalska delavnica na kateri so raziskovali potenciale betona kot taktilnega materiala za manjše, vsakdanje 
predmete za dom. Delavnice se je udeležilo 21 študentov, ki so v okviru Seminarja Perović razvili 12 izdelkov ter 
20 zasnov. Rezultati delavnice in proces, ki je pripeljal do izvedbe so bili razstavljeni v vhodni avli muzeja. Projekt 
kot tudi njegova domišljena predstavitev v javnosti je primer tvornega povezovanja gospodarstva z izobraževalno 
in kulturno institucijo.  
 
Mere udobja, 14. 10. 2021—31. 1. 2022 
Tina Rugelj, arhitektka in notranja oblikovalka je obletnico svojega delovanja obeležila s praktičnim prenosom 
znanja na generacijo mladih arhitektov, ki se s prvimi oblikovalskimi in arhitekturnimi izzivi šele srečujejo. V okviru 
delavnice Mere udobja, ki je potekala v sodelovanju s študenti Fakultete za arhitekturo v Ljubljani v somentorstvu 
s profesorico Anjo Planišček, je nastala unikatna lesena inštalacija, ki obiskovalcem omogoča, da sami preizkusijo 
najpomembnejša prostorska razmerja v domu ter lažje razumejo oblikovalske rešitve.Tridimenzionalna lesena 
maketa je bila postavljena na notranjem dvorišču MAO. Obiskovalcem je omogočala, da v živo preizkusijo 
razmerja v prostoru ter se seznanijo z oblikovalskimi izzivi in rešitvami. 
 
GOSTOVANJA MAO RAZSTAV V DRUGIH INSTITUCIJAH: 
Made in: Pripovedi obrti in oblikovanja, 4. 10. 2020–14. 2. 2021 (Andelsbuch, Avstrija), 4. 11.–12. 12. 2021 

(Schneeberg, Nemčija) 

Evropski projekt Made in – Craft and Design Narratives (partnerji: Werkraum Bregenzerwald/AU, OAZA in 
MUO/HR, Mikser in Nova Iskra/SR, MAO in CzK/SI), katerega namen je revitaliziranje tradicionalnih obrti, 
izobraževanje oblikovalcev o materialni in nematerialni dediščini ter ustvarjanje novega, izvirnega in 
trajnostnega sodobnega oblikovanja, je bil zaradi pandemije Covida-19 podaljšan do 1. 2. 2021. Razstava, ki je 
bila v letu 2020 zelo odmevna in dobro obiskana v MAO, je  
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že konec septembra 2020 potovala v Andelsbuch v Avstrijo, kjer je bila v prostorih Werkraum Bregenzerwalda 
odprta med 4. 10. 2020 in vse do 14. 2. 2021. Nato je potovala v Nemčijo v Dresden, kjer so jo v soorganizaciji 
Muzeja za uporabno umetnost Dresden odprli 4. 11. 2021 na Akademiji za uporabno umetnost v Schneebergu. 
Razstava je bila odprta do 12. 12. 2021.   
 
Prihodnost bivanja / Living in the Future, marec – december 2021 
Potujoča razstava Prihodnost bivanja, ki je nastala kot plod sodelovanja med Centrom za kreativnost, 
Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za kulturo RS in slovenskimi predstavništvi v tujini, je bila eden 
večjih promocijskih dogodkov slovenskega predsedovanja Svetu EU v letu 2021. Predstavili smo jo na kar na 25 
lokacijah in dogodkih, posvečenih oblikovanju in kreativnemu gospodarstvu. Na razstavi je predstavljenih 90 
izdelkov, ki so prejeli znak odličnosti »Made in Slovenia«. Kolekcija predstavlja napore Centra za kreativnost, 
povezovati, promovirati, podpirati in razvijati kulturni in kreativni sektor v Sloveniji ter ga aktivneje povezati z 
gospodarstvom, znanostjo in izobraževanjem.  
 
[Tunel 29] – Oblikovanje za postapokaliptični svet - Milano Design Week, 5.–10. 9. 2021 
V scenariju, ki smo ga  predstavili na Milanskem tednu oblikovanja z izborom 30-ih izdelkov slovenskih 
ustvarjalcev, je naše naravno okolje uničeno, zdaj živimo v Tunelu 29. Na podlagi odprtega poziva izbrani izdelki 
predvidevajo temno prihodnost, postindustrijsko distopijo, kjer življenje vztraja le še v strogo nadzorovanem 
umetnem okolju, napolnjenem s pohištvom, ki smo si ga sami naredili iz reciklirane plastike, lesa invazivnih 
rastlinskih vrst in nabranih odpadnih kovin, preživeli pa v izolaciji gojimo svojo hrano. Kako se prizadevanja za 
spopadanje s takšno resničnostjo odražajo v oblikovanju za jutri? Razstavo si je v času tedna oblikovanja na 
lokaciji v Superstudiu, Via tortona 27 ogledalo 30718 obiskovalcev, od tega 856 novinarjev, ki so objavili 27 
člankov. 
 
DESIGN DINING - Vienna Design Week, 24. 9.–3. 10. 2021 
Po otvoritvenem kulinaričnem dogodku v Mariboru smo se s predstavitvijo slovenskega oblikovalskega pogrinjka 
preselili na Dunaj, kjer smo v okviru VIENNA DESIGN WEEK-a v sodelovanju s Slovenskim kulturno-informacijskim 
centrom v Avstriji (SKICA) organizirali skupinsko razstavo novonastalih izdelkov ter dve pop-up večerji. Razstava je 
nastala v produkciji Centra za kreativnost.  
 
Adorno: VOYAGE, 2.–4. 7. 2021 (Grad Otočec) 
Kustosinji Anja Radović in Urška Krivograd sta izbrali deset slovenskih oblikovalcev mlajše generacije in njihovih 
unikatnih kosov ali kosov v omejeni nakladi za prvo nacionalno predstavitev na spletni platformi Adorno, ki sicer 
svoje delovanje dopolnjuje tudi s številnimi predstavitvami na večjih oblikovalskih dogodkih po svetu. Izbor 
konceptualno izhaja iz zgodbe Popotovanje po svoji sobi (Voyage autour de ma chambre), ki jo je leta 1790 med 
42-dnevnim hišnim priporom napisal Xavier de Maistre. Avtor je izolacijo izkoristil za raziskovanje in 
dokumentiranje svoje sobe v obliki potopisa. S priredbo ideje za današnji čas – kjer pa je število dni v našem 
primeru preseglo že okroglo leto – smo želeli pokazati, kako smo se, ko smo morali svoje domove spremeniti v 
hibridne prostore, podali na potovanje skozi lastna stanovanja, hiše, balkone in dvorišča. Izbrani izdelki namreč 
nagovarjajo k razmisleku o procesih, materialih, oblikah, praktičnih in estetskih funkcijah. Ko premišljujemo o 
našem odnosu do izdelkov, oblikovalci vse bolj poudarjajo načine izdelave, kjer so v vsak vidik produkcije vključeni 
v praktičnem smislu in razvijajo lastna orodja ali postopke za svoje izdelke v omejeni nakladi. 
 
Plečnikova Ljubljana, 27. 10. –21. 11. 2021, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa – FLUL, Lizbona, 

Portugalska 

Razstava je plod uspešnega sodelovanja MK, MAO in MGML. Na Portugalskem je gostovala na pobudo 
veleposlanice Republike Slovenije. V atriju Filozofske fakultete Univerze v Lizboni (Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa – FLUL) smo 27. oktobra 2021 izvedli otvoritev, ki pa je hkrati sovpadla s predsedovanjem 
Slovenije Evropski Uniji kot tudi 30. obletnico samostojnosti in ji dala še večji pečat. Vsekakor je največjo težo dala 
prav umestitev Plečnikovih del na seznam UNESCO kulturne in naravne dediščine. Kustosinja razstave Natalija 
Lapajne je na fakulteti izvedla tudi dve predavanji o Jožetu Plečniku in njegovem miljéju ter mestu, ki nosi njegov 
podpis; z naslonitvijo na nacionalne identitete kot tudi v iskanju vzorov v antični arhitekturi. 
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PROJEKTI FINANCIRANI IZ EU SREDSTEV 
 

Center za kreativnost (CzK) 
Od leta 2017 je MAO izvajalec nacionalnega projekta Center za kreativnost (CzK), ki nadgrajuje dolgoletno 
delovanje muzeja in vzpostavlja interdisciplinarno platformo za podporo kulturnega in kreativnega sektorja (KKS) 
v Sloveniji. Center za kreativnost (CzK) je interdisciplinarna platforma, ki povezuje, promovira, predstavlja in 
podpira dejavnosti in razvoj kulturnega in kreativnega sektorja (KKS) v Sloveniji. S svojimi programi spodbuja 
opolnomočenje potencialov družbene in ekonomske vrednosti sektorja ter ga aktivneje povezuje z 
gospodarstvom, znanostjo, izobraževanjem in drugimi sektorji. Naložbo sofinancirata EU iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Republika Slovenija.  

Platforma CzK, je do konca leta 2021 v svoje programe vključila kar 496 podjetij iz kreativnega sektorja, od tega je 
novo vključenih podjetij v letu 2021 - 110.  

Udeleženci so se vključili v več kot 90 izobraževalnih delavnic in sklopov, seminarjev, mednarodnih konferenc, ter 
se udeležili 270 svetovanj in 114 mentoriranj. 

V letu 2021 smo organizirali izobraževalne vsebine, zasnovali smo inkubator za 20 podjetij iz KKS in izvajali 
podporo Ministrstvu za kulturo pri razpisu »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za Kreativnost 
2021« (JR CzK 2021). 

Sodelovali smo pri organizaciji konference  Future Unlocked, ki smo jo pripravili z European Creative Industries 
Summit (#ECIS21), Creativeforum.si in Center za kreativnost, pod pokroviteljstvom Predsedovanja Slovenije Svetu 
EU. European Creative Industries Summit (ECIS) je letna konferenca, ki jo organizira Evropska kreativna poslovna 
mreža (European Creative Business Network oz. ECBN). 
Pogovori so se osredotočili na vpliv kulturnih in kreativnih sektorjev na zeleno tranzicijo, družbene inovacije in 
gospodarsko rast, poudarjali vlogo kulture pri krepitvi zunanjepolitičnega delovanja, spodbujanju razumevanja in 
ozaveščanja aktualnih družbenih in okoljskih vprašanj. Konferenca je zbrala predstavnike iz več kot 30 držav, 
evropskih institucij in mednarodnih organizacij. Na ogled v Cankarjevem domu je bila tudi razstava Prihodnost 
bivanja, organizirali smo Creative tour Ljubljana in študijski izlet za udeležence na Primorsko. 

Sodelovali smo pri prvih aktivnostih za zagon 27. bienala oblikovanja (BIO 27). Nadgrajevali smo  mentorske baze 
ter nadaljevali z dopolnjevanje promocijske razstave Made in Slovenia, ki je še vedno na ogled v Projektni pisarni 
CzK v Mariboru ter na spletu. Sodelovali smo tudi s podjetjem Rutar, ki je izdelke iz tega nabora uvrstilo v svoj 
prodajni program. Hkrati smo iz te razstave razvili koncept znaka odličnosti Made in Slovenija in razstav v času 
predsedovanja Slovenije EU - Prihodnost bivanja, ki smo jih predstavili na 25 lokacijah v sodelovanju z MZZ in MK 
ter diplomatskimi predstavništvi Slovenije. Spletna ponudba izdelkov, ki so prejeli znak odličnosti Made in 
Slovenija obsega že 90 v Sloveniji izdelanih in oblikovanih izdelkov. Hkrati pa smo izvedli poziv in izbor za nove 
izdelke, ki jih bomo prvič predstavili na tednu oblikovanja v Milanu junija 2022. 

Izvajali smo naslednje izobraževalne programe za podjetja in kreativce: 

Kreativni pospeševalnik 
Nadaljevanje sklopa izobraževanj o podjetniških specializiranih kreativnih vsebinah, namenjenih različnim ciljnim 
skupinam kreativnega ekosistema. Teme se prilagajajo trenutnim potrebam in trendom. Predavatelji so gostje iz 
tujine kot tudi CzK mentorji. Na ta način se mentorji predstavijo podjetjem. Povezovanje skupnosti skozi 
izobraževanja. Izobraževanje za mentorje (o specifikah kreativnega sektorja), razvoj in gradnja spletne učilnice, 
kjer so na voljo materiali za podjetne kreativce od A-Ž. Predavanja in svetovalnice so večinoma opravljajo po 
spletu. Skupno se je programa udeležilo okoli 400 udeležencev. 

Kreativni inkubator  
Odprti poziv za vsa kreativna podjetja, s posebnim poudarkom na podjetja, ki so se prijavila na CzK razpis, vendar 
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niso dobila odobrenega financiranja. Izbor 20 podjetij, s katerimi se dela individualno in se jim nudi predavanja, 
prilagojena glede na njihove potrebe (poleg KP predavanj), individualna svetovanja z različnimi mentorji ter 
določanje enega vodilnega mentorja za vsako podjetje, ki bo ta podjetja tudi bolj podrobno spremljal. Cilj 
inkubatorja je opremit podjetja s točno določenimi in specifičnimi znanji, ki jih potrebujejo in se jim individualno 
posvetit. Trimesečni intenziven program strukturirane mentorske podpore, ki zagotavlja spodbudno okolje za 
(nadaljnji) razvoj kreativnih podjetij ter tako povečuje njihove možnost uspeha na trgu skozi: 15  izobraževalnih 
delavnic, 10 mentorskih ur / podjetje, 5 ekspertnih svetovalnih ur / podjetje, spletno učilnico, zaključni Demo dan 
(pitching pred investitorji), predstavitev na PODIM konferenci - se je udeležilo 20 izbranih podjetij. 

Prenos veščin 
Prenos veščin je namenjen predstavljanju izkušenj in kariernih poti uveljavljenih kreativcev in poslovnežev, ki 
delujejo v kulturno-kreativnem sektorju. S Prenosom veščin spodbujamo prenos znanj in omogočamo vpogled v 
dogajanje v posameznih kulturnih segmentih na globalnih tržiščih. v letu 2021 smo izvedli 6 prenosov veščin, ki se 
jih je udeležilo več kot 500 gledalcev preko spleta ter 80 udeležencev v živo. V okviru programa smo izvedli 21 
svetovanj kreativcem. 

Kulturni turizem in dediščina 
Kreativne dejavnosti, kultura in kulturna dediščina se nam nenehno ponujajo kot nove priložnosti pri razvoju 
konkurenčnih prednosti kraja. Turistične destinacije s kulturnimi in kreativnimi  vsebinami, povezane z lokalnim 
prebivalstvom ter vso ostalo ponudbo, ki jo nudijo sodobnemu popotniku, so bile teme razmišljanj in razprav na 
konferenci Kulturni turizem in dediščina. Konferenca je ponudila priložnost za srečanje deležnikov na področju 
razvoja slovenskega kulturnega turizma in trajnostne uporabe dediščine ter krepitev potenciala in  
multidisciplinarnost dejavnosti kulturnega in kreativnega sektorja. Dogodek je odpiral aktualne teme s področja 
razvoja turizma, sodelovanja kulturnih in kreativnih dejavnosti ter javnih institucij s področja kulture.  

Partnerska mreža 
Partnersko mrežo se je za leto 2021 na podlagi javnega poziva uvrstilo 26 partnerjev, s katerimi smo sklenili 
koprodukcijsko sodelovanje. Partnerski podporni programi, ki jih izvajajo ustvarjalna stičišča in strateški partnerji 
in kreativni hubi, ki delujejo na področju KKS in s svojimi programi zagotavljajo razvoj na področju arhitekture, 
oblikovanja, knjige, glasbe, plesa, gledališča idr. S partnersko mrežo CzK smo v letu 2021 organizirali več kot 60 
dogodkov in izobraževanj, ki se jih je udeležilo več kot 6000 udeležencev. 

Partnerji v letu 2021: Lokal Patriot, Radio Študent, Trajna, Zavod TRI-P, ID20, Zavod En Knap, CKI Maribor, 
Univerza v Novi Gorici,  Društvo Hiša, Prostorož,  Pekinpah, Gledališče Glej, Soto,Galerija Photon,Beletrina,  Film 
Factory, Fundacija Brumen,  Asociacija, Outsider, Kino Otok,SIGIC, Inštitut za transmedijski dizajn, UGM, Ravnikar 
Gallery Space, Motovila, Poligon. 

Po prejemu nacionalne nagrade European Enterprise Promotion Award za leto 2021 za spodbujanje podjetništva 
v Sloveniji se je Center za kreativnost v konkurenci 450 prijaviteljev iz 28 držav uvrstil med najboljše 3 institucije v 
Evropski Uniji v kategoriji Promocija podjetniškega duha. 

CZK LASTNE STALNE RAZSTAVE V DISLOCIRANI ENOTI 

Z razstavo Made in Slovenia, ki je na ogled v Projektni pisarni CzK v Mariboru že od maja 2018, predstavljamo 
dobre prakse slovenskih oblikovalcev in podjetij, ki delujejo v kreativnem sektorju. Na razstavi predstavljamo 
izdelke, ki so jih oblikovali slovenski oblikovalci, večinoma so tudi proizvedeni v Sloveniji. Dopolnjujemo jo z vedno 
novimi inovativnimi izdelki, njihov razvoj pospešujemo tudi skozi delovanje Centra za kreativnost. Ustvarjamo 
kolekcijo, ki bo prepoznana kot dobro slovensko oblikovanje, ki promovira trajnostna načela ter prispeva k 
sodelovanju med kreativnim in gospodarskim sektorjem z namenom družbenega napredka, razvoja inovativnih 
izdelkov, storitev in dvigu prepoznavnosti slovenskih blagovnih znamk. Razstava predstavlja tudi korak naprej do 
uporabnikov teh izdelkov in novo priložnost, da se v slovenskih domovih pogosteje znajdejo kreacije slovenskih 
ustvarjalcev. Vsi izdelki so prav tako dostopni na spletni strani. 
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CZK LASTNE OBČASNE RAZSTAVE V DISLOCIRANI ENOTI 

Pop-Upstart  

V sklopu Pop-Upstart dogodkov, ki jih prirejamo v Projektni pisarni CzK v Mariboru, se s svojimi novimi produkti 
na razstavi predstavljajo mladi oblikovalci iz različnih področij kreativnega in kulturnega sektorja. Na razstavi Pop-
Upstart: Pazljivo, lomljivo smo gostili mlajšo generacijo oblikovalcev keramike, po izboru Anje Radović, vodje 
Bienala oblikovanja pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Predstavili so se: Natura Morta (Anamarija 
Dimovska), Kolektiv DVA, Float (Matic Lovšin), Ami Ceramics (Anamarija Bukovec), ZANAMIZO (Kristina Pucko), 
Salto Dionys (Rok Oblak) & Zavetišče za zavržene rastline. . Pestrost tehnik, ki se uporabljajo za obdelavo 
materiala je tista, ki je vodila k izboru ustvarjalcev. Preko individualiziranih in inovativnih produkcijskih pristopov 
pri uporabi in obdelavi materiala oblikovalci razvijajo funkcionalne in dekorativne keramične izdelke različnih 
volumnov. 

DESIGN DINING 
Prehranjevanje je od vekomaj obredno in tesno povezano z oblikovanjem, pa naj bo to vsakodnevni ritual ali pa 
posebna, senzorična izkušnja s konceptom. Zgodbi oblikovanja in kulinarike smo zato v projektu z naslovom 
DESIGN DINING: slovenski oblikovalski pogrinjek, povezali v edinstveno gastronomsko doživetje avtorja Jakoba 
Pintarja, chefa v restavraciji TaBar, v sodelovanju z izbranimi oblikovalci. Oblikovalsko in kuharsko miselnost, v 
katerih prepoznavamo skupne vrednote – lokalno, trajnostno, izkustveno in obredno – smo združili v 9-hodni 
vegetarijanski meni, v katerem se predstavlja devet oblikovalcev in oblikovalskih kolektivov s svojo novo, 
omejeno serijo unikatnih kosov za pogrinjek, ki smo jih razstavili v projektni pisarni v Mariboru. 

Future Architecture Platform, 1. 11. 2017–31. 10. 2021 
MAO je za Evropsko komisijo opravljal vlogo koordinatorja platforme Future Architecture (»Prihodnost 
arhitekture«, FuturA) v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Platforma je potekala že od leta 2015, od leta 2017 
pa je MAO kot vodja platforme in nosilec projekta na razpisu EU Ustvarjalna Evropa Platforme 2017 prejel 
financiranje za nadaljnja štiri leta. 31. 10. 2021 se je šestletni projekt zaključil. 
 
Future Architecture je bila pan-Evropska platforma arhitekturnih muzejev, arhitekturnih festivalov in 
producentov, ki so skozi razstave, konference, delavnice in publikacije sodelujočih organizacij širši javnosti 
približevali ideje o pomenu arhitekturne dediščine za prihodnost mest in arhitekture. Pri tem so bili v programu 
izpostavljeni mladi talentirani ustvarjalci različnih disciplin. 28 uveljavljenih arhitekturnih ustanov in organizacij po 
vsej Evropi je ustvarilo pan-Evropski program, ki je dosegel 2.000.000 obiskovalcev in omogočil mladim 
ustvarjalcem predstavitev projektov na razstavah, konferencah, delavnicah, v knjigi in na spletu. Platforma je 
kompleksna vprašanja arhitekture predstavlja na vsem razumljiv način in se zavzemala za bolj trajnostno 
življenjsko okolje.  
 
V letu 2021 je platforma Future Architecture aktivno vključila 51 idej in 127 mladih kreativcev v evropski 
arhitekturni program, ki je bil sestavljen iz 2 razstav, 3 konferenc, 26 delavnic, 36 ciklusov predavanj, 3 poletnih 
šol, 12 publikacij, 2 performansov in 2 virtualnih okolij. V 16 evropskih mestih in na spletu so se zvrstili naslednji 
dogodki: 
- 15.11.2020 - 15.01.2021 / Call for Ideas 2021: Landscapes of Care  

Sodelujoči: 457 ideje, 918 ustvarjalcev iz 63 različnih držav. 
- 26.02.2020 – Premierno predvajanje 27 kratkih filmov preko Future Architecture Rooms kot najava in pred 

dogodek za centralno konferenco Creative Exchnage 2021: Landscapes of Care. Sodelujoči: 27 izbranih 
avtorjev na letnem pozivu za ideje 2021 (glej Emerging Creatives); 

- 3. – 5.03.2021 / Creative Exchange 2021: Landscapes of Care, MAO / Online. Sodelujoči: Focus Talks – Amica 
Dall - Assemble (Barcelona, Španija / London, UK), Xavier Troussard - New European Bauhaus (Bruselj, 
Belgija), Marie-Louise Richards (Stockholm, Švedska), Merve Bedir (Istanbul, Turčija), Paolo Patelli 
(Amsterdam, Nizozemska) Maite Borjabad (Čikago, USA) Johnny Leya (Bruselj, Belgija), Armina Pilav (Delft, 
Nizozemska); 

- Matchmaking conference – Emerging Creatives – Erika Henriksson (Trondhaim, Norveška), Gabriela Aquije in 
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Mayar El Bakry (Zürich, Švica/Dessau, Nemčija), skupina Sanatorium Premium: Konstantin Budarin, Sofia 
Saveleva Timur Zolotoev, Daria Kravchuk in skupina Kultura: Aleksandr Zinovev, Irina Shmeleva, Konstantin 
Budarin (Moskva, Rusija/Rotterdam, Nizozemska), Magdalena Havlová (Praga, Češka), Carlos Lanuza Jarquín 
(Barcelona, Španija), Monika Marinova (Burgas, Bolgarija), skupina PUZZLE: Valbona Fejza, Irena Damjanoska, 
Adelina Fejza, Sanja Avramoska in Brankica Dogazanska (Skopje, Makedonija), skupina OASI: Álvaro Alcázar 
Del Águila, Roser Garcia Llidó, Eduard Llargués i Asensio in Sergio Sangalli Borrego (Donostia, Španija), Willem 
Hubrechts (Bruselj, Belgija), Julia Udall, Alex De Little, Jon Orlek, Joe Gilmore in Richard Cook (Sheffield, 
Velika Britanija), skupina Santos: Joana Bernardes, Ines Sanz Pinto, Joana Ribeiro in Maria Ribeiro (Lizbona, 
Portugalska), Anna Ulrikke Andersen (Halden, Norveška), skupina Materia Prima: Erika Loana in Gabriela 
Sisniega (Mexico City, Mehika), skupina fem_arc: Océane Réveillac, Amelie Schindler, Insa Streit, Lara 
Stöhlmacher, Lucía Gauchat Schulte, Aslı Varol in Ana Rodriguez Bisbicus (Berlin, Nemčija), Frani O'Toole 
(Čikago, Združene države Amerika), Verena von Beckerath, Niklas Fanelsa, Momoko Yasaka, Maximilian von 
Zepelin in Jens Franke (Weimar, Nemčija), Alexander Auris (Bruselj, Belgija), Menna Agha, Mário Barros in 
Diogo Henriques (Aalborg, Danska), skupina Col.lectiu Punt 6: Blanca Valdivia (Barcelona, Španija), skupina 
Nomaos: Yue Mao, Polina Veidenbakh, Naomi van Dijck, Ksenia Kopalova, Rachel Bacon, Nataly Lakhtina, 
Maria Malkova, Vera Mennens in Radha Smith (Delft, Nizozemska), Juan Gonzalez del Cerro in Jorgelina 
Zabert (Barcelona, Španija), skupina L'Atelier Senzu: David Dottelonde in Wandrille Marchais (Paris, Francija), 
skupina OAZA: Nina Bačun (Zagreb, Hrvaška), skupina a la sauvette: Luis Bautista Harris, Pablo Castillo Luna, 
Ernesto Ibáñez Galindo in Héctor Suárez González (Las Palmas de Gran Canaria, Španija), skupina UN-Office: 
Xiaoyang Fang, Siqi Ding in Yuanpei Zhuang (New York, Združene države Amerika), skupina Edit: Alberte 
Lauridsen, Alice Meyer, Hannah Rozenberg, Marianna Janowicz, Svitlana Lavrenchuk, Saijel Taank in Sophie 
Williams (London, Velika Britanija), skupina Soft Agency: Gilly Karjevsky in Rosario Talevi (Berlin, Nemčija); 
Members moderating – Oslo Architecture Triennale, Oslo/NO, S AM, Basel/CH, Copenhagen Architecture 
Festival, Kopenhagen/DK, Architektūros fondas Vilnius/LT, Estonian Museum of Architecture, Tallinn/EE, 
BINA Belgrade International Architecture Week, Beograd/RS, Lisbon Architecture Triennale, Lizbona/PT, 
Forecast, Berlin/DE, Tirana Design Week, Tirana/AL, VI-PER Gallery Prague/CZ, Museum of Architecture in 
Wrocław, Wrocław/PL, Fundació Mies van der Rohe, Barcelona/ES, Kosovo Architecture Festival, 
Prishtina/XK,  dpr-barcelona, Barcelona/ES, James Taylor-Foster in Matevž Čelik. 

- 01.03. – 31.10.2021 / Future Architecture Library, dpr-barcelona (Barcelona, Španija); Sejem knjige Future 
Architecture – kustosinja Chiara Dorbolò (Madrid, Španija); 
Knjiga Landscapes of Care – avtorji skupina Nomaos: Yue Mao, Polina Veidenbakh, Naomi van Dijck, Ksenia 
Kopalova, Rachel Bacon, Nataly Lakhtina, Maria Malkova, Vera Mennens in Radha Smith (Delft, Nizozemska); 
Knjiga Borders of care – avtor Carlos Lanuza Jarquín (Barcelona, Španija). 

- 06. – 16.05.2021 / Barcelona Architecture Week, Fundació Mies van der Rohe (Barcelona, Španija); 
Sodelujoči: Carlos Higinio Esteban in Arturo Romero (Madrid, Španija / Freiburg, Nemčija), Verena von 
Beckerath, Niklas Fanelsa, Momoko Yasaka, Maximilian von Zepelin in Jens Franke (Weimar, Nemčija), 
Sarantis Georgiou (Thessaloniki, Grčija), skupina Soft Agency: Gilly Karjevsky in Rosario Talevi (Berlin, 
Nemčija), Anna Ulrikke Andersen (Halden, Norveška). 

- 20.05. – 31.10.2021 / Serija predavanj in publikacija Architecture as a Tool for Care, VI PER Gallery (Praga, 
Češka); Predavanje Edit: Honey, I'm Home! – sodelujoči skupina Edit: Alberte Lauridsen, Alice Meyer, Hannah 
Rozenberg, Marianna Janowicz, Svitlana Lavrenchuk, Saijel Taank in Sophie Williams (London, Velika 
Britanija); Predavanje Erika Henriksson: Making-with – sodelujoči: Erika Henriksson (Trondheim, Norway); 
Publikacija Planning and Building Methods – sodelujoča skupina Architecture uncomfortable workshop: 
Lukács Szederkényi, Ghyczy Dénes Emil in Zsoldos Anna (Budimpešta, Madžarska). 

- 01.06. – 13.09.2021 / Poletna šola Architecture Film Summer School, MAXXI (Rim, Italija); Sodelujoči: 
skupina Edit: Alberte Lauridsen, Alice Meyer, Hannah Rozenberg, Marianna Janowicz, Svitlana Lavrenchuk, 
Saijel Taank in Sophie Williams (London, Velika Britanija), Emma Hirsk (Stockholm, Švedska), skupina 
fem_arc: Océane Réveillac, Amelie Schindler, Insa Streit, Lara Stöhlmacher, Lucía Gauchat Schulte, Aslı Varol 
in Ana Rodriguez Bisbicus (Berlin, Nemčija), Meghan Ho-Tong, Lucienne Bestall in Matty Roodt (Cape Town, 
Južna Afrika), Regner Ramos (San Juan, Portoriko). 

- 04.06. – 26.09.2021 / Serija predavanj in delavnica Gothenburg City Triennial 2021, Gothenburg City Triennial 
(Gothenburg, Švedska); Sodelujoči: Alexander Auris (Bruselj, Belgija), Gabriela Aquije in Mayar El Bakry 
(Zürich, Švica/Dessau, Nemčija). 
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- 19.06.2021 / Simpozij The Space We Share, S AM Swiss Architecture Museum (Basel, Švica); Sodelujoči: 
Magdalena Havlová (Praga, Češka), skupina Temporary Office: Yee Foo (Vincent) Ali in Douglas Lee (New 
York, Združene države Amerika), skupina Ruimteveldwerk: Pieter Brosens, Brecht Van Duppen, Sander Van 
Duppen in Pieter Meuwissen (LAVA) (Bruselj, Belgija), skupina PARKS: Julia Marie Englert, Dorothee Halbrock, 
Johanna Padge in Nuriye Tohermes (Hamburg, Nemčija), Monika Marinova (Burgas, Bolgarija). 

- 21. – 25.06.2021 / Serija pogovorov Design Biotop 2021: Conversations on Sustainability and (Self)Care, 
Design Biotop (Ljubljana, Slovenia / Online); Sodelujoči: Anna Ulrikke Andersen (Halden, Norveška). 

- 1.07. – 30.09.2021 / Serija pogovorov, poletna šola in delavnica Film x Architecture: Exploring the 
Intersection of Film and Landscape architecture from a designers' perspective, Copenhagen Architecture 
Festival (Kopenhagen, Danska); Poletna šola - Film x Architecture Summer School; Žurnal – CAFx; Festival – 
Copenhagen Architecture Festival; Sodelujoči: skupina OAZA: Nina Bačun (Zagreb, Hrvaška), skupina fem_arc: 
Océane Réveillac, Amelie Schindler, Insa Streit, Lara Stöhlmacher, Lucía Gauchat Schulte, Aslı Varol in Ana 
Rodriguez Bisbicus (Berlin, Nemčija), skupina Soft Agency: Gilly Karjevsky in Rosario Talevi (Berlin, Nemčija), 
Anna Ulrikke Andersen (Halden, Norveška). 

- 01. – 30.09.2021 / Festival Young Talent Architecture Award 2020, Fundació Mies van der Rohe (Benetke, 
Italija): Sodelujoči: Carlos Higinio Esteban in Arturo Romero (Madrid, Španija / Freiburg, Nemčija). 
01.09. – 31.10.2021 / Serija predavanj The House We Need, Estonian Museum of Architecture (Tallinn, 
Estonija); Sodelujoči: Erika Henriksson (Trondhaim, Norveška), skupina L'Atelier Senzu: David Dottelonde in 
Wandrille Marchais (Paris, Francija), skupina Sanatorium Premium: Konstantin Budarin, Sofia Saveleva Timur 
Zolotoev, Daria Kravchuk in skupina Kultura: Aleksandr Zinovev, Irina Shmeleva, Konstantin Budarin (Moskva, 
Rusija/Rotterdam, Nizozemska), skupina Soft Agency: Gilly Karjevsky in Rosario Talevi (Berlin, Nemčija), Erich 
Weiss in Irma Arribas (Barcelona, Španija) 

- 10.09. – 20.10.2021 / Delavnice Movement Forum, Theatrum Mundi (London, Velika Britanija / Paris, 
Francija / Lizbona, Portugalska); Sodelujoči: skupina Santos: Joana Bernardes, Ines Sanz Pinto, Joana Ribeiro 
in Maria Ribeiro (Lizbona, Portugalska), skupina fem_arc: Océane Réveillac, Amelie Schindler, Insa Streit, Lara 
Stöhlmacher, Lucía Gauchat Schulte, Aslı Varol in Ana Rodriguez Bisbicus (Berlin, Nemčija), Takako Hasegawa 
(London, Velika Britanija), skupina a la sauvette: Luis Bautista Harris, Pablo Castillo Luna, Ernesto Ibáñez 
Galindo in Héctor Suárez González (Las Palmas de Gran Canaria, Španija), skupina Soft Agency: Gilly Karjevsky 
in Rosario Talevi (Berlin, Nemčija). 

- 13.09. – 3.10.2021 / Serij predavanj in delavnice Alter-Nation: Kosovo Architecture Festival 2021, Kosovo 
Architecture Foundation (Prishtina, Kosovo); Sodelujoči: Alexander Auris (Bruselj, Belgija), Menna Agha, 
Mário Barros in Diogo Henriques (Aalborg, Danska), skupina Materia Prima: Erika Loana in Gabriela Sisniega 
(Mexico City, Mehika), Rafi Segal, Marisa Morán Jahn in Ernst Valery (Cambridge, Združene države Amerika), 
Carlos Lanuza Jarquín (Barcelona, Španija), skupina Local: Elida Mosquera, Jerome Picard, Matthieu Boustany 
in Benoist Desfonds (Bergen, Norveška), skupina DEPÓLIS: Konstantina Tzemou, Tommaso Bernabò Silorata 
in Ninoslav Krgovic (Atene, Grčija), Rosa Rogina (Zagreb, Hrvaška), Frani O'Toole (Čikago, Združene države 
Amerika). 

- 15.09. – 06.10.2021 / Delavnice in predavanj Sensing Urban Matter: Fantasies of Seamless Interoperability, 
Architektūros fondas (Vilna, Litva); Sodelujoči: skupina Furiistudio: Diego Martín Sánchez in Noemí Gómez 
Lobo (Tokio, Japonska), Ivana Králíková (Spånga, Švedska), Austin Wade Smith (New York, Združene države 
Amerika), skupina Pararaum: Meng Li in Linda Zhang (Zürich, Švica), Nico Alexandroff (London, Velika 
Britanija), skupina Towards Atmospheric Care: Hanna Husberg in Agata Marzecova (Stockholm, 
Švedska/Tallinn, Estonija). 

- 17. – 26.09.2021 / Poletna šola BINA Summer Film School: If These Walls Could Talk, BINA Belgrade 
International Architecture Week (Beograd, Srbija); Sodelujoči: Julia Udall, Alex De Little, Jon Orlek, Joe 
Gilmore in Richard Cook (Sheffield, Velika Britanija), Dea Widya (Bandung, Indonezija), skupina Spolka: 
Viktória Mravčáková, Lýdia Grešáková, Zuzana Tabačková, Zuzana Révészová in Katarína Onderková (Košice, 
Slovaška), skupina OAZA: Nina Bačun (Zagreb, Hrvaška), Anna Ulrikke Andersen (Halden, Norveška). 

- 27.09. – 10.10.2021 / Delavnice Tirana Design Week 2021: Health & Wellbeing in the Post-Pandemic City, 
Univerza POLIS (Tirana, Albanija); Sodelujoči: skupina UN-Office: Xiaoyang Fang, Siqi Ding in Yuanpei Zhuang 
(New York, Združene države Amerika), skupina Col.lectiu Punt 6: Blanca Valdivia (Barcelona, Španija), skupina 
PUZZLE: Valbona Fejza, Irena Damjanoska, Adelina Fejza, Sanja Avramoska in Brankica Dogazanska (Skopje, 
Makedonija), skupina OASI: Álvaro Alcázar Del Águila, Roser Garcia Llidó, Eduard Llargués i Asensio in Sergio 
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Sangalli Borrego (Donostia, Španija), Monika Marinova (Burgas, Bolgarija). 
- 12.10. – 11.12.2021 / Razstava Chronic Conditions: Body and Building, Lisbon Architecture Triennale 

(Lizbona, Portugalska); Sodelujoči: Anna Ulrikke Andersen (Halden, Norveška), skupina L'Atelier Senzu: David 
Dottelonde in Wandrille Marchais (Paris, Francija). 

- 15. – 17.10.2021 / Festival Driving the Human: Seven prototypes for eco-social renewal, Forecast (Berlin, 
Nemčija); Sodelujoči: Julia Udall, Alex De Little, Jon Orlek, Joe Gilmore in Richard Cook (Sheffield, Velika 
Britanija), skupina a la sauvette: Luis Bautista Harris, Pablo Castillo Luna, Ernesto Ibáñez Galindo in Héctor 
Suárez González (Las Palmas de Gran Canaria, Španija), skupina Soft Agency: Gilly Karjevsky in Rosario Talevi 
(Berlin, Nemčija). 

- 28.10.2021 / Delavnica Oslo Architecture Triennale - Autumn Programme 2021: Neighbourhood Stories, 
Oslo Architecture Triennale (Oslo, Norveška); Sodelujoči: skupina Santos: Joana Bernardes, Ines Sanz Pinto, 
Joana Ribeiro in Maria Ribeiro (Lizbona, Portugalska), Alexander Auris (Bruselj, Belgija), Gabriela Aquije in 
Mayar El Bakry (Zürich, Švica/Dessau, Nemčija), Carlos Higinio Esteban in Arturo Romero (Madrid, Španija / 
Freiburg, Nemčija), skupina OAZA: Nina Bačun (Zagreb, Hrvaška).  

 
PROJEKTI PO NAROČILU MINISTRSTVA ZA KULTURO 
 
Vpis Plečnikovih del na UNESCO Seznam svetovne dediščine  
V prvi polovici leta je delovna skupina pripravila dodatna pojasnila za potrebe evalvacije nominacije vodene s 
strani Mednarodnega sveta za spomenike in spomeniška območja (ICOMOS): Scope of the nominated series, 
Transverse axes related to the land and water axes, Neigbouring buildings that became part of Plečnik's designs, 
Links between the urban centre and the suburbs, Boundaries of the buffer zone/legal protection, Number of 
component parts, Landscape designs, Urban development, Name of the nomination. V prvi polovici leta so prav 
tako potekala dela za spremembo in dopolnitev Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za 
kulturne spomenike državnega pomena (Uradni list RS, št. 51/09, 88/14, 19/16, 76/17 in 17/18). V formalnem 
postopku evalvacije predloga nominacije del arhitekta Jožeta Plečnika na Seznam svetovne dediščine UNESCO je 
evalvacijska komisija opozorila na potrebne spremembe pri varovanju posameznih spomenikov in njihovih 
vplivnih območij. Območja so bila ponovno ovrednotena v sodelovanju z delovno skupino za nominacijo pri 
Ministrstvu za kulturo.  
ICOMOS evalvacija je bila uspešna. Na podlagi strokovnega vrednotenja dosjeja, terenskega obiska in dodatnih 
informacij, ki jih je Slovenija posredovala, je ICOMOS potrdil utemeljenost predloga za vpis vseh predlaganih 
sestavnih delov nominacije na podlagi zahtevanih kriterijev. Julija je potekal ključni del Plečnikovega UNESCO 
nominacijskega projekta. Odbor za svetovno dediščino je na svojem 44. zasedanju, sledil priporočilu ICOMOSa in 
izbrana Plečnikova dela vpisal na seznam svetovne dediščine. Izbranim Plečnikovim delom v Ljubljani so z vpisom 
priznali tako imenovano izjemno univerzalno vrednost. Gre za izjemen uspeh v mednarodnem kontekstu, 
Plečnikova dediščina je dobila najvišje mogoče priznanje, za delovno skupino, ki jo vodilo Ministrstvo za kulturo, 
koordiniral pa MAO, pa predstavlja potrditev uspešnega dela v zadnjih letih in spodbudo za nadaljnje uspešno 
delo. Projekt priprave nominacije je predstavljal velik izziv za člane delovne skupine iz različnih področij. Uspešen 
vpis Plečnikovih del temelji na skupinskem delu, strokovnosti in preglednosti, saj je navkljub vsebinski zahtevnosti 
projekta snovalcem nominacije uspelo povezati vse ravni dediščine – od ohranjanja prek interpretacije in pravne 
zaščite do upravljanja. Delovni skupini je uspelo vzpostaviti tvorno sodelovanje s predstavniki najširšim krogom 
deležnikov povezanih s Plečnikovo dediščino. Predvsem pa je nominacija spodbudila k razmisleku in artikulaciji 
vrednot, ki jih ima Plečnikova dediščina za vse nas tudi v sodobnem času in jih z nominacijo predstavljamo svetu. 
 
V sladu z zavezami do UNESCO Odbora in zahtev ICOMOSa smo začeli z nadaljnjimi aktivnostmi. Začela se je 
priprava na vpeljevanje sistema presoje vplivov (Heritage Impact Assessmet), dopolnilnih informacij (prilagajanje 
spremembam po odločitvi UNESCO Odbora), sodelovanje s Plečnikovo delovno skupino na ZVKDS in sodelovanje 
pri izvajanju nalog iz posameznih načrtov upravljanja (Rimski zid na Mirju). 
 
PEDAGOŠKI IN ANDRAGOŠKI PROGRAM 
Navkljub epidemiološki situaciji in omejitvah pri izvajanju dogodkov, smo beleželi zelo dober obisk dogodkov, ki 
smo jih izvedli v sklopu našega programa. V letu 2021 smo v MAO smo izvedli: 
- 108 dogodkov za odrasle – od tega je Center za kreativnost izvedel 45 dogodkov. 
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- 55 dogodkov za mladino  
- 41 dogodkov v okviru pedagoškega programa.  
- 12 ogledov arhitekture ali urbanističnih ureditev v živo. 
- 14 dogodkov za lokalno skupnost. 
 
V sklopu programa namenjenega predšolski in šolski mladini smo nadgradili že uveljavljene programe kot so 
vodeni ogledi razstav, tematske delavnice in vodstva po mestu (secesijska Ljubljana, Plečnikova ljubljana, Mostovi 
in nabrežja Ljubljanice) za različne starostne skupine s tim. MiniMao igrarijami na spletu, kot zabavne naloge, 
uganke, reševanke za učence in kot pripomoček mentorjem in učiteljem. Zaradi epidemiološke situacije v 
vzgojno-izobraževalnih zavodih (VIZ) smo zaznali velik upad šolske populacije med januarjem in aprilom ter 
novembrom in decembrom 2021 ter povečano povpraševanje v ostalih mesecih. Ob razstavi Niko Kralj – Od 
matrice do igrače smo se tesneje povezali z ekipo Festivala lesa, ki na našo pobudo »oživljajo« Kraljevo 
konstrukcijsko igračo oz. oblikovalsko kulturno dediščino, ki jo v muzeju hranimo in proučujemo. Z otroki Poletne 
male šole arhitekture smo imeli možnost preizkusiti prototipe. Vsako leto v sklopu PMŠA, ki traja ves teden (40 
ur) pripravimo pester nabor tem, ki je vezan na razstavni program. Najmlajši so se skozi igro zabavali in učili tudi v 
nedeljskih delavnicah, pripravili smo 12 različnih tem. Navkljub majhnemu številu udeležencev smo vztrajali. 
Povezovali smo se ponovno z lokalno skupnostjo na ravni šol kot tudi s širšo javnostjo. Žal je bilo tudi tujih 
fakultet in srednjih šol manj kot sicer. Beležimo izreden odziv študentov na vodenih ogledih razstave Svet znotraj: 
oblikovanje modernih interierjev, 1930–danes, predvsem Fakultete za arhitekturo in fakultete za design. Tovrstna 
vodstva obogatena s praktičnim delom so bile privlačne tudi za zadnjo triado OŠ in dijake. Posebej izpostavljamo 
sodelovanje s četrtno skupnostjo Moste - Polje v okviru Evropskega tedna mobilnosti s pestrim programom za 
različne ciljne skupine (vodstva po razstavah, arhitektura v živo, ustvarjalne delavnice za otroke). Ob koncu leta 
smo izpeljali tudi dogodek ob donaciji ČS Moste, makete prve in dela druge faze naselja MS 4, 5 Fužine iz leta 
1981 v arhitekturno zbirko, v okviru razstave IŠČEM STANOVANJE … Sto let organizirane stanovanjske gradnje.  
 
V letu 2021 je epidemiološka situacija predstavljala velik izziv tudi pri pripravi programov za odrasle. Kljub 
omejitvam smo zaznali veliko potrebo javnosti po udeležbi MAO razstav, dogodkov in prireditev. Našo ponudbo 
smo prilagodili okoliščinam, izvedli več online dogodkov, za večino dogodkov v živo smo sprejemali prijave, 
vodene oglede smo izvajali večkrat in za manjše skupine ljudi, pripravili virtualni ogled razstave edu.arh: Prakse 
arhitekturnega izobraževanja. Ob koncu razstave smo uspeli izpeljati pogovor v živo in preko spleta: Razstava je 
zaprta, sodobnost je odprta. V sklopu patforme MADE IN smo izvedli mednarodno konferenco Dialog oblikovanja 
in obrti #4 z uglednimi gosti, kot tudi simpozij ob razstavi Svet znotraj: Interier kot sestavni del arhitekture in 
družbe ter njegova prihodnost, prav tako v živo in preko spleta. V muzeju smo pripravili še predstavitev 
znanstvene monografije, posvečena pionirju slovenskega oblikovanja Niku Kralju, ki je nastala v sodelovanju MAO 
in Slovenske matice. Prav tako smo predstavili knjigo skupaj s projekcijo filma SKUPNO V SKUPNOSTI avtorjev 
Paviljona Republike Slovenije na 17. mednarodni razstavi arhitekture La Biennale di Venezia, medtem ko smo v 
maju izvedli uradno odprtje z virtualnim sprehodom po razstavi in pogovor z avtorsko ekipo. V sodelovanju z 
Biotehniško fakulteto, Univerze v Ljubljani smo pripravili pogovor z izbranimi avtorji in predstavili publikacijo Vrt 
in prispodoba.  
 
V preteklem letu so bila nedeljska vodstva dobro obiskana, v skladu z NIJZ pravili. Veliko število slušateljev smo 
beležili v programu Arhitektura v živo, na kar trinajstih lokacijah. S tovrstnim delom ohranjamo dobršen del stalne 
publike, pridobivamo pa tudi novo. AVŽ smo oplemenitili z razstavo IŠČEM STANOVANJE … Sto let organizirane 
stanovanjske gradnje, saj je bila postavljena na sedmih lokacijah v javnem prostoru po Ljubljani, kot tudi v MAO. 
Iskali smo odgovore na vprašanje, kaj je sodobno, zdravo, ekonomično, okolju prijazno, velikodušno in 
prilagodljivo stanovanje in se naslonili na številne realizirane vzore v prostoru okrog nas, pa tudi na kritično 
analizo spregledanih priložnosti. Med dnevi odprtih vrat muzeja izpostavljamo še poletno muzejsko noč, ki je 
nastala v sodelovanju s CZK in izpostavila pomen ter večji potencial kulturno kreativnega sektorja (KKS). 
 
MAO (zanj Tomaž Štoka) je strokovno sodeloval pri projektu »Digitalno inoviranje Plečnikove dediščine« med 
aprilom in majem 2021 ter za projekt opravil naslednja dela:  
• Priprava krajših opisnih tekstov posameznih objektov v zahtevanem obsegu naročila: Narodne in univerzitetne 
knjižnice, Plečnikovih Žal, Cerkve sv. Mihaela na Barju, Spomenika in grobnice borcem in žrtvam fašizma v 
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Polhovem Gradcu ter Pirnatove vile v Homcu,  
• Identifikacijo uresničenih Plečnikovih del v Ljubljani in regiji Osrednja Slovenija ter pripravo krajših opisnih 
tekstov v zahtevanem obsegu za dela Trnovski pristan, Čevljarski most, Tromostovje, Tržnice, Zapornice, Križanke, 
Vzajemna zavarovalnica, Peglezen, Plečnikova hiša, Cerkev sv. Mihaela v Mengšu, Trg pred cerkvijo sv. Petra v 
Komendi.  
• Izbor fotografskega in video gradiva,  
• Svetovanje pri umestitvi pogledov in umestitvi info točk na 360-stopinjskih fotografijah in 3D modelih 
Plečnikovih del (Narodne in univerzitetne knjižnice, Plečnikovih Žal, Cerkve sv. Mihaela na Barju, Spomenika in 
grobnice borcem in žrtvam fašizma v Polhovem Gradcu ter Pirnatove vile v Homcu). 
 
PUBLIKACIJE 
V MAO smo v letu 2021 izdali 9 publikacij. Ob razstavi Edu.arh, ki je bila na ogled v MAO, je izšel istoimenski 
katalog. Katalog The common in community/Skupno v skupnosti je izšel ob razstavi v slovenskem paviljonu na 17. 
arhitekturnem bienalu v Benetkah. MAO je izdal publikacije Centra za kreativnost ob razstavah izdelkov 
slovenskih oblikovalcev, ki so gostovale v tujini: Tunel 29: oblikovanje za postapokaliptični svet in Made in 
Slovenia. MAO je bil skupaj s Slovensko Matico sozaložnik znanstvene monografije Niko Kralj, pionir industrijskega 
oblikovanja. MAO je bil skupaj z Biotehniško fakulteto sozaložnik znanstvene monografije Vrt in prispodoba. 
Center za kreativnost je bil skupaj s Fundacijo Brumen sozaložnik publikacije Oblikovanje vrednosti: vrednost in 
učinki oblikovanja vidnih sporočil ter dejavniki, ki vplivajo nanje. MAO je ob zaključku evropskega projekta Future 
Architecture izdal zbornik Future architecture book. 

 

Realizacija promocijske dejavnosti muzeja, načini promocije in ocena doseženih ciljev 
 
ODNOSI Z JAVNOSTMI 
V letu 2021 smo izvajali promocijsko podporo in komunikacijo v Sloveniji in tujini za skupno 13 razstav ter 54 
drugih javnih programov in dogodkov z naslova redne muzejske dajvnosti v MAO, 31 razstav in 27 dogodkov v 
okviru Centra za kreativnost, ter 25 dogodkov in razstav z naslova projekta Future architecture.  
Večina promocijskih aktivnosti je tudi v letu 2021 potekala preko obstoječih spletnih in družbenih omrežij MAO, 
Future Architecture in CzK. 
Poleg dobre povezanost s primerljivimi institucijami in vpetosti v arhitekturno in oblikovalsko javnost doma in na 
tujem ter pomembno vlogo pri evropskih projektih (npr. vodenje platforme Future Architecture) MAO pri 
komunikaciji in promociji svojih projektov uporablja tudi odlične povezave z ostalimi institucijami in 
organizacijami, ki nam redno pomagajo pri nagovarjanju javnosti ob pomembenješih dogodkih, kot so otvoritve, 
razstave, debate, konference, predstavitve knjig, javna vodstva idr. 

• Pri promociji dogodkov dajemo velik poudarek na komuniciranje z javnostjo preko digitalnih kanalov, katerih 
pomen se je z epidemijo še okrepil.  

• Intenzivno promocijo naših razstav, dogodkov, konferenc in debat, dnevno izvajamo preko družbenih 
omrežij MAO, CzK in FA (Facebook, Instagram, Twitter), preko spletnih strani in e-novic.  

• V letu 2021 je MAO izdal ali bil soizdajatel 8 publikacij. 
Navkljub epidemiološki situaciji in omejitvah pri izvajanju dogodkov, smo beleželi zelo dober obisk razstav in 
dogodkov, ki smo jih izvedli v sklopu našega programa.  
 
Popularizacijski programi 

• Za popularizacijo programov MAO smo v organizaciji oddelka za izobraževanje in kustosov sodelovali na 
brezplačnih dnevih ob posebnih praznikih in tradicionalnih muzejskih akcijah: brezplačna prva nedelja v 
mesecu (vse leto), Teden družine, Mednarodni dan muzejev (maj), Poletna muzejska noč (junij), Kulturni 
praznik (8. februar), Ta veseli dan kulture (december) ...  

• Aktivno smo se pridružili medinstitucionalnim dejavnostim, kot je denimo Kulturni bazar. Nadaljujemo z 
uspešnimi mesečnimi ogledi Arhitektura v živo ter programi vodenih ogledov po arhitekturi 20. stoletja, 
Plečnikovi Ljubljani, Secesijski Ljubljani in izjemno uspešen program vodenih ogledov po arhitekturi glavnega 
mesta z ladjico, kot tudi vodenih ogledov po gradu Fužine, tudi v angleškem jeziku.  

• Dobro obiskane so tudi Nedelje v MAO - vodstva po razstavah z gosti in ustvarjalnice za otroke, katerih 
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tema se navezuje na aktualno razstavo. V poletnem času v predzadnjem tednu avgusta 2021 smo ponovno 
izvedli uspešno počitniško dejavnost pod naslovom Poletna mala šola arhitekture.  

• Skoraj vsa organizirana vodstva in aktivnosti za otroke so bila zapolnjena, nekatere smo morali zaradi 
povečanega zanimanje organizirati celo večkrat.  

• Skozi leto smo nekajkrat izpostavili novosti s področja arhitekture, oblikovanja in fotografije, povezane s 
tematikami aktualnih razstav ter prodkute slovenskih oblikovalcev, ki so na voljo v muzejski trgovini.  

• Na spletnih kanalih redno izpostavljamo novosti in dejstva o MAO zbirkah, kar so sledilci in obiskovalci 
spletnih kanalov izjemno toplo sprejeli. 

• Tudi v preteklem letu smo aktivno sodelovali z lokalno skupnostjo Fužine. Dvakrat smo izvedli Dan 
odprtih vrat MAO z vodstvi po razstavah v MAO in ustvarjalnimi delavnicami za ortoke in mladino. V 
sodelovanju s Četrtno skupnostjo Moste smo posebej vabili prebivalce te skupnosti.  

 
Dostopnost razstav, zbirk in programa   

• S številnimi brezplačnimi ogledi razstav, zbirk in programa, prilagojenega različnim starostnim skupinam 
ter skupinam z različnimi socialnimi izhodišči omogočamo večjo dostopnost našega programa. Brezplačne 
prve nedelje v mesecu, brezplačni vstopi ob posebnih kulturnih praznikih (Teden družin, Dnevi evropske 
kulturne dediščine idr.), Poletna muzejska noč, mednarodni dan muzejev, mednarodni dan arhitekture idr., 
brezplačen vstop za predšolske otroke, invalide, brezposelne, spremljevalce skupin, člane strokovnih združenj 
in druge.  

 
V letu 2021 so komunikacijo vsebin MAO v veliki meri krojile zdravstvene razmere. Zato smo še toliko večjo 
pozornosti namenili prenosu muzejskih vsebin ter ohranjanju stika z uporabniki prek spleta. V začetku 2021 smo 
lansirali prenovljeno muzejsko spletno stran, ki omogoča sodobno uporabniško izkušnjo, poudarek pa je na 
digitalizirani muzejski zbirki, ki obiskovalcem omogoča raziskovanje zbirke prek spleta. 
Kolikor je bilo to mogoče, smo naše programe in aktivnosti promovirali tudi na dogodkih v živo, kot so Kulturni 
bazar, Dnevi skupnosti Fužine ... Na dogodkih, ki so v okviru MAO potekali tujini (Milano Design, Beneški 
arhitekturni bienale, potujoča razstava Prihodnost bivanja, projekt Design Dining …). Občinstvo smo v veliki meri 
nagovarjali prek spleta – obstoječih spletnih strani in družbenih kanalov, ki jih upravlja MAO. Veliko pozornosti 
smo namenili segmentiranju baze naših naročnikov na e-sporočanje (več kot 20.000 naročnikov), da bi s čim bolj 
osredotočenimi sporočili dosegli čim bolj relevantne skupine ljudi, npr. mediji, mladi, strokovnjaki … 
 
Družbena omrežja in spletna komunikacija  
 
Spletne strani 
MAO je v letu 2021 upravljal z naslednjimi spletnimi stranmi: www.mao.si, www.bio.si, 
www.futurearchitectureplatform.org,  www.futurearchitecturerooms.org in www.czk.si. Spletne strani muzeja 
(MAO) www.mao.si, bienala oblikovanja (BIO) www.bio.si in stran Centra za kreativnost (CzK) www.czk.si so na 
voljo v angleščini in slovenščini, medtem ko sta spletni strani platforme Future Architecture (FA) zaradi narave 
projekta na voljo samo v angleščini.  
V 2021 je MAO zaključil z obsežnim projektom prenove spletne strani. Stara spletna stran, ki je bila izdelana v 
2010 in se od takrat ni posodabljala, ni več omogočala sodobne uporabniške izkušnje. Hkrati pa je zdravstvena 
kriza utrdila prepričanje o nujnosti digitalizacije in dostopnosti muzejske zbirke čim večjemu številu uporabnikov, 
tudi izven Slovenije. Nova spletna stran, ki je v uporabi od februarja 2021, daje poudarek na digitalizirano 
muzejsko zbirko, slikovno in tekstualno gradivu o posameznih kosih ter uporabniku omogoča enostavno 
raziskovanje in stik z zaposlenimi v muzeju.  
 

• Spletne strani MAO (podatki dne 31. 12. 2021) 

spletna stran uporabniki seje ogledi strani 

mao.si 28.460 44.410 96.713 

bio.si 6.538 7.493 11.726 

futurearchitectureplatform.org 284.416 412.677 782.405 

http://www.mao.si/
http://www.bio.si/
http://www.futurearchitectureplatform.org/
http://www.futurearchitecturerooms.org/
http://www.czk.si/
http://www.mao.si/
http://www.bio.si/
http://www.czk.si/
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Futurearchitecturerooms.org 10.511 15.758 41.368 

czk.si (vsa spletna mesta) 302.000 1.454.432 np 

SKUPAJ 632.105 1.934.761 932.212 

 
Družbena omrežja 
MAO kot nosilec različnih mednarodnih in domačih projektov upravlja in aktivno urejuje naslednje profile na 
družbenih omrežjih: Pod krovnimi profili MAO aktivno nastopamo na Facebooku, Twitterju, Instagramu, Flickru, 
Youtubu, medtem ko imajo posamezni projekti pod upravljanjem MAO tudi svoje samostojne profile: CzK je 
prisoten na Facebooku, Instagramu, Youtubu, Vimeu, platforma FA je aktivna na Facebooku, Instagramu, 
Twitterju in Youtubu. Projekt BIO je dostopen na Instagramu. V okviru slovenskega paviljona na Beneškem 
bienalu pa MAO na dve leti izmenično upravlja s profilom, ki je skupen ustvarjalcem umetniških in arhitekturnih 
bienalov (Moderni galeriji in MAO), letos smo za predstavitev slovenskega paviljona ustvarili tudi Instagram 
račun. 
 

• Družbena omrežja MAO (podatki dne 31. 12. 2021) 

Profili Št. sledilcev 2020 Št. sledilcev 2021 razlika 

Facebook 15.373 15.975 + 602 

Twitter 2.500 2.566 + 66 

Instagram 4.281 4.966 + 685 

Youtube np 363 np 

 

• Družbena omrežja CzK (podatki dne 31. 12. 2021) 

Profili Št. sledilcev 2020 Št. sledilcev 2021 razlika 

Facebook 8.122 8.857 735 

Instagram 2.531 3.211 680 

Youtube 114 164 50 

 

• Družbena omrežja FA (podatki dne 31. 12. 2021) 

Profili Št. sledilcev 2020 Št. sledilcev 2021 razlika 

Facebook 19.016 19.710 694 

Twitter 3.644 4.137 493 

Instagram 10.600 12.200 1.600 

Youtube 655 876 211 

 

• Družbena omrežja Slovenski paviljon na beneškem bienalu (podatki dne 31. 12. 2021) 

Profili Št. sledilcev 2021 

Facebook 3.463 

Instagram 383 

 

• Družbena omrežja BIO (podatki dne 31. 12. 2021) 

Profili Št. sledilcev 2021 

Instagram 1.415 

 

• Socialna omrežja skupaj (podatki dne 31.12.2021) 

Profili Skupaj 2021 

Facebook 47.945 

Twitter 6.703 

Instagram 22.175 
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Youtube 1.463 

 
Elektronsko sporočanje 
• Tedenske elektronske novičnike, ki najavljajo razstave in druge aktivnosti v MAO, dogodke in vodene oglede, 
knjižnične novosti, obvestila o natečajih, zanimive partnerske dogodke, kot tudi dogajanja in dogodke v okviru 
MAO projektov, kot sta platforma Future Architecture, BIO in CzK smo poslali 170-krat na skupno 20.000 
naslovov, prilagojeno različnim skupinam prejemnikov: slovenskim medijem, slovenski splošni javnosti, tujim 
medijem in tuji splošni javnosti, ter še natančneje segmentiranim skupinam, ki jih zaninajo specifična področja. 
• E-flux – objavili smo 5 mednarodnih najav v E-fluxu 
 
V medijih 
• Zabeležili smo 1462 objav v slovenskih medijih, ki se nanašajo na aktivnosti in dejavnost MAO.  
Tudi v tem letu smo nadaljevali z elektronskim zbiranjem medijskih objav (t. i. press clippingom), ki spremlja 
omembe MAO, BIO, CzK in platforme Future Architecture v slovenskih medijih. Zasledili smo 1462 objav v 
relevantnih spletnih, tiskanih, televizijskih in radijskih medijih ter še dodatno 240 tujih objav, ki se nanašajo 
platformo Future Architecture, slovensko predstavitev na beneškem arhitekturnem bienalu, potujočo razstavo 
Czk Prihodnost bivanja v različnih mestih po Evropi in BIO 27. 
• Na podlagi tega opažamo, da so se MAO in projekti muzeja v domačih medijih v povprečju pojavljali 4-krat na 
dan.  
• Skozi leto smo nadaljevali z vzdrževanjem uspešnih kontaktov z mediji, ki smo jim ponudili bogato gradivo o 
razstavah, posebna individualna vodstva in druga srečanja med sodelavci muzeja in kustosi ter producenti 
razstav.  
• Zabeležili smo več medijskih objav v povezavi s ključnimi razstavami v preteklem letu, kot so razstava Iščem 
stanovvanje … 100 let organizirane stanovanjske gradnje, Svet znotraj, Nonument Gropu: Razstava je na terenu, 
Slovenski paviljon na 17. beneškem arhitekturnem bienalu, vpis Plečnikovih del na seznam UNESCO.  
• Tuji novinarji so poročali o MAO, Czk, BIO in Future Architecture v Finacial Times, Artsthread, Strelka Magazine, 
Archdaily, Architectuul, Domus itd. 
• Muzejske aktivnosti redno objavljamo v spletnih napovedniki in portalih: redni vpisi dogodkov v 
Napovednik.com, Turizem Ljubljana, tuji spletni portali ter turistična in druga spletna mesta, kot so Arch Daily, 
Strelka Magazine, Dezeen, ArtsThread itd. 
 
Prisotnost na mednarodnih dogodkih in promocija MAO 
• Preko dogodkov, ki jih MAO kot vodja mednarodne platforme Future Architecture snuje s 26 partnerji iz 
platforme, je bila promocija Muzeja za arhitekturo in oblikovanje vzpostavljena v 17 državah in 25 dogodkih po 
vsej Evropi. 
• Promocija slovenkega oblikovanja je potekala tudi preko razstave Prihodnost bivanja, ki je nastala v produkciji 
MAO in CzK in je gostovala na 25 lokacijah in dogodkih, posvečenih oblikovanju in kreativnemu gospodarstvu, ki 
smo mu v Sloveniji posvetili letošnje leto in je gostovala v naslednjih državah: Južna Amerika (Bolivija, Brazilija in 
Argentina), po Evropi (Nemčija, Španija, Francija), na Balkanu (Kosovo, Albanija, Bolgarija, Srbija, Severna 
Makedonija), na Bližnjem vzhodu (Izrael, Palestina, Egipt) ter v Severni Ameriki (ZDA). Z razširjeno različico pa je 
svojo pot začela na Dunaju, ter  na tednih oblikovanja v Berlinu, Zagrebu, Milanu, Budimpešti in Londonu.• 
Sodelavci CzK so septembra na milano design predstavljali slovenske oblikovalske dosežke na razstavi Tunel 29, ki 
zaradi pandemije v  2019 ni bila realizirana, septembra pa so na tednu oblikovanja na Dunaju v okviru projekta 
Design Dining.  
 
V okviru promocijskih dejavnosti Centra za kreativnost sta bili v letu 2021 izvedeni dve večji pomembni kampanji: 
- KKS kampanja: Komunikacijska kampanja, ki je predstavljala raziskave CzK, s katero utemeljujemo pomen 

KKS tako znotraj samega sektorja kot v širši javnosti in med odločevalci je obsegala: objave, Fact-Checki in 
podcasti, Interaktivni video na spletni strani, interaktivna spletna stran ter zaključni dogodek: Vse najboljše, 
KKS!, ki smo ga izvedli v okviru Poletne muzejska noči v MAO. 

- Za namen promocije udeležbe slovenskih oblikovalcev na tednu oblikovanja v Milanu, smo sodelovali z 
italijansko agencijo Nicoletta Murialdo iz Milana. Iz njihovega obsežnega medijskega poročila je razvidno, da 
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se je na našo listo vpisalo 68 novinarjev, ki so objavili 27 člankov. 
 
MARKETING MAO 
 
V letu 2021 smo aktivno nadaljevali s promocijskimi in tržno komunikacijskimi aktivnostmi za razstave in druge 

javne programe in dogodke. MAO je navkljub epidemiološki situaciji tudi v letu 2021 nadaljeval sodelovanje s 

številnimi poslovnimi, medijskimi in drugimi partnerji ter podporniki dejavnosti muzeja.  

 

V zadnjih letih, predvsem zaradi epidemiološke situacije, vedno večjo težo pridobivajo digitalni kanali 

komuniciranja, tako je večina komunikacijskih aktivnosti tudi v letu 2021 potekala preko obstoječih spletnih in 

družbenih omrežij MAO in Future Architecture.  

• Ključne MAO razstave aktivno oglašujemo preko zunanjega oglaševanja na plakatnih mestih TamTam, 

digitalnih plakatih Europlakat, tiskanih sponzorskih oglasov v Mladini, objavami v Napovedniku.com in 

(občasno) na spletni strani Turizma Ljubljana.  

• Še posebej velik poudarek smo dali komuniciranju z javnostjo preko digitalnih kanalov komuniciranja, zato 

nadaljujemo s pripravo zanimivih digitalnih vsebin, na podlagi katerih želimo obiskovalcem približati naše 

dogodke, utrip na gradu Fužine in jih privabiti na ogled razstave v muzej. 

• Na ekranih v MAO (ob vstopu v grad in pred recepcijo muzeja) predvajamo aktualni seznam pomembnejših 

dogodkov tekočega meseca. 

• Ob razstavah smo izvedli označitve na gradu Fužine, pošiljali e-vabila na otvoritve; poslali izobraževalni 

program šolam in izobraževalnim institucijam, organizirali smo prvo online predstavitev za šole; pripravili 

slavnostne otvoritve in spremljevalne dogodke razstav in promocijo na dogodkih v tujini. 

• V programu prostovoljnega dela nadaljujemo s programom Kulturnega mediatorstva v sklopu katerega 

uspešno sodelujemo s prostovoljci.  

• Skozi leto smo nekajkrat izpostavili novosti, ki smo jih pridobili v knjižnico, s področja arhitekture, oblikovanja 

in fotografije, povezane s tematikami aktualnih razstav. 

• Na spletnih kanalih redno izpostavljamo novosti v MAO zbirkah, kar so sledilci in obiskovalci spletnih kanalov 

izjemno toplo sprejeli.  

• Na novo smo oblikovali tudi spletno trgovino, kjer je zaenkrat mogoče preko spleta kupiti kataloge, plakate in 

fotografije.  

• Še naprej omogočamo številne ugodnosti (kartice ugodnosti in popustov) in brezplačne oglede razstav, zbirk 

in programa – z brezplačnimi prvimi nedeljami v mesecu, brezplačnimi vstopi ob posebnih kulturnih praznikih 

(Teden družin, Dnevi evropske kulturne dediščine idr.), Poletni muzejski noči, mednarodnem dnevu muzejev, 

mednarodnem dnevu arhitekture idr., z brezplačnim vstopom za predšolske otroke, invalide, brezposelne, 

spremljevalce skupin, člane strokovnih združenj in druge.  

 
 
III. SKLOP  
 

Odkupi premične kulturne dediščine 

Pridobljen predmet - odkup Cena/vrednost (€) Financer * 

Stol ribbon – oblikovalka Nika Zupanc 101,42 MAO – lastna sredstva 

   

   

SKUPAJ 101,42  

*(vpiše se MK, drugi proračunski viri, sponzorji, donacija, lastna sredstva) 
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Kratka pojasnila k realizaciji zastavljenih ciljev pri izvajanju odkupov premične kulturne dediščine: 
MAO je predlagal odkup del arhitekta Marka Šlajmerja, arhitektke in oblikovalke Janje Lap, nekaj dokumentov 
arhitekta Edvarda Ravnikarja in fotografij fotografa Matjaža Kačičnika. Za večje odkupe nismo prejeli sredstev 
MzK, prav tako nismo imeli dovolj lastnih sredstev za odkupe le-teh. Iz lastnih sredstev smo odkupili le stol 
Ribbon oblikovalke Nike Zupanc, katerega cena ni bila visoka.  

•  

 

DODATEK:  
 

A. PROSTORI  

Podatki o količini m² novo pridobljenih prostorov v letu 2021 

Naslov: Površina (m²): Namembnost 
(depoji, razstavni prostor, 
delavnice, uprava…) 

Varovanje (fizično, 
elektronsko, 
kombinirano, ne) 

/ / / / 

    

    

SKUPAJ    

 

Zbirnik prostorov za izvajanje dejavnosti  
Navodilo: skupna površina prostorov v m² naj se ujema s tabelo »Popis objektov in 
prostorov« 

Površina v m² 

Razstavni prostori za stalne razstave 50 

Razstavni prostori za občasne razstave 700 

Prostori za poslovno dejavnost 370 

Prostori kustodiatov in dokumentacije 350 

Prostori za izvajanje pedagoške in andragoške dejavnosti 136 

Delavnice / 

Dislocirane enote – razstavna dejavnost / 

Depoji 139 

Muzejska trgovina 40 

Drugo  185 

SKUPAJ površina prostorov za vse dejavnosti 1970 

 

B. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME  

Investicijsko vzdrževanje s sredstvi MK – realizacija po odločbah za leto 2021 

Namen 
Višina namensko 
odobrenih sredstev MK 

Porabljena višina 
sredstev 

Opombe 

Vzdrževanje parka 1.469 1.469   

        

SKUPAJ 1.469,00 1.469,00   

 

Nakup opreme s sredstvi MK – realizacija po odločbi za leto 2021 

Namen 
Višina namensko 
odobrenih sredstev MK 

Porabljena višina 
sredstev 

Opombe 



 
39 

 

a) Oprema za vzpostavitev in izboljšanje sistema varovanja ter ureditev depojev: 

Depojski predalniki 2.512 2.512   

        

b) Oprema za restavratorske delavnice: 

        

        

c) Oprema za razstave: 

        

        

d) Nujna računalniška oprema (Navodilo: če ste opremo vpisali že pri točki digitalizacija je na tem mestu 
ne vpisujte več): 

Prenosni 
računalniki in 
delovne postaje  

15.253 15.253   

        

e) Drugo (navedite): 

drobni inventar 7.448 7.448   

oprema trgovine 6.787 6.787   

SKUPAJ 32.000 32.000   

 

Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme iz drugih virov 

Namen Vir 
Odobrena 
sredstva 

Porabljena višina sredstev Opombe 

Audio oprema CZK kohezija 804 804   

Prenosni 
računalniki 

CZK kohezija 1.921 1.921   

          

          

          

SKUPAJ 2.725 2.725   

 

 

 
 
 
 
C. ZAPOSLENI  
 

Število zaposlenih po področjih dejavnosti muzeja na dan 31.12.2021 
 

Dejavnost  Financer MK Drugi viri SKUPAJ 

Poslovna dejavnost Direktor 1  1 
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Pomočnik 
direktorja 

   

Služba za 
komunikacije 

1 1 2 

Finančni delavci    

Administrativni 
delavci 

1 5 6 

SKUPAJ – poslovna dejavnost 
 

3 6 9 

Tehnična služba Tehnični delavci 
(vzdrževalec, 
vratar, receptor, 
hišnik, varnostnik, 
kurir, čistilec)  

1 2 3 

Informatiki, dipl. 
inf. sistemski 
inženirji 

   

SKUPAJ – Tehnična služba 
 

1 2 3 

Strokovna 
dejavnost 

Kustosi 10  10 

Konservatorji, 
restavratorji 

   

Drugi strokovni 
delavci 

1  1 

SKUPAJ - Strokovna dejavnost 
 

11  11 

VSI SKUPAJ (poslovna dejavnost, tehnična 
služba, strokovna dejavnost)  

15 8 23 

 
 

Število zaposlenih glede na vrsto 
zaposlitve  na dan 31.12.2021 
 

Strokovni 
delavci 

Tehnična 
služba in 
informatika 

Uprava SKUPAJ 

a) Redno zaposleni za nedoločen čas: 10 3 2 15 

• od tega s krajšim delovnim 
časom: 

  1 1 

b) Število zaposlenih za določen čas: 1  6 7 

• od tega s krajšim delovnim 
časom: 

    

c) Občasno, projektno zaposleni po 
podjemni pogodbi (število izvajalcev na 
dan 3.1.2021) 

2 1  3 

• Skupno število vseh sklenjenih 
podjemnih pogodb v letu 2021 

    

• Od tega število sklenjenih 
podjemnih pogodb z osebami 
statusom samozaposlenega v 
kulturi v letu 2021 

    

d) Občasno, projektno zaposleni po  
pogodbi o avtorskem delu 

    

• Skupno število sklenjenih 
avtorskih pogodb v letu 2021 

   20 
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• Od tega število sklenjenih 
avtorskih pogodb z osebami s 
statusom samozaposlenega v 
kulturi v letu 2021 

   5 

e) Študentsko delo (število izvajalcev na 
dan 31.12.2021) 

    

• Skupno število vključenih 
študentov  v študentsko delo v 
letu 2021 

   33 

• Skupno število opravljenih ur 
študentskega dela v letu 2021 

   5051,5 

f) Prostovoljci, neplačani delavci (število 
izvajalcev na dan 31.12.2021) 

    

• Skupno število prostovoljcev v letu 
2021 

    

• Skupno število opravljenih ur 
prostovoljnega dela v letu 2021 

    

Število vključenih izvajalcev v javna dela v 
letu 2021 

    

 
 

Število zaposlenih v muzeju glede na starost  
Navodilo: vpiše se stanje zaposlenih, ki jih financira MK na dan 31.12.2021 
 

starostni razredi število vseh zaposlenih število zaposlenih - strokovna dejavnost 

          do 29 let 0 0 

od 30 do 39 let 4 4 

od 40 do 49 let 4 2 

od 50 do 59 let 5 4 

nad 60 let 2 1 

SKUPAJ 15 11 

 
Povprečna starost zaposlenih strokovnih delavcev 

48,33 

•  

 
 
D. DOSTOPNOST DO PREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE 
 

Dostopnost do kulturne dediščine gibalno in senzorno oviranim osebam 

Označite prostorske pogoje, ki jih muzej izpolnjuje: 
 dostop z dvigalom 

 klančine 

 primerne sanitarije za invalide 

 mobilna indukcijska zanka 

Razstave:  
 stalna razstava – naslov:__________________ 

 občasna razstava – naslov:________________ 

 načrtovana razstava– naslov:_______________ 



 
42 

 

Označite pogoje, ki jih navedeni razstavni projekti izpolnjujejo: 
 dovolj prostora med vitrinami in panoji, ki omogoča gibanje  

 razstavna vsebina prilagojena slepim (npr.: avdio vodnik po razstavi) 

 podnapisi v Braillovi pisavi 

 razstava dopolnjena s kopijami predmetov, ki jih je možno otipati 

 napisi (dodatni), ki omogočajo slabovidnim branje (ustrezen tisk: večje črne črke na beli podlagi) 

 razstavne vsebine prilagojene gluhim in naglušnim (npr.: avdio gradivo s podnapisi) 

 občasna vodstva s tolmačem za znakovni jezik 

 prilagojen spremljevalni program (pedagoško/andragoški program) 

 muzejske vsebine dostopne na spletni strani muzeja z zvočnim informacijami ali povečavami tudi slepim in 

slabovidnim  

 na spletni strani muzeja označeno (logotip), da so muzejske vsebine dostopne tudi gluhim in naglušnim 

 na vratih muzeja označeno  (logotip), da so muzejske vsebine dostopne tudi gluhim in naglušnim 

 sodelujete z NVO, ki združujejo ranljive skupine 

 

Evidenca obiskovalcev javnega zavoda v letu 2021 

Vrsta vstopnice Cene 
vstopnic 
(v €) 

Število izdanih vstopnic Dohodek od 
prodanih 
vstopnic (v €) 

Obiskovalci iz 
Slovenije 

Obiskovalci iz 
tujine 

SKUPAJ  

izdana brezplačna vstopnica 
odrasli 

0,00 3.861 71 3.932 0,00 

izdana brezplačna vstopnica 
otroci in mladina  

0,00 478 16 494 0,00 

izdana brezplačna vstopnica 
družine 

0,00 13 0 13 0,00 

plačana vstopnica otroci in 
mladina 

1,30 0 3 3 3,90 

 3,00 282 85 367 1101,00 

plačana vstopnica odrasli 3,00 106 32 138 414,00 

 5,00 411 215 626 3130,00 

vstopnica - družina 10,00 52 16 68 680,00 

vstopnica - skupina 5,00 83 10 93 465,00 

 6,00 15 0 15 90,00 

 7,50 19 0 19 142,50 

 16,00 0 11 11 176,00 

 130,00 14 0 14 1820,00 

vstopnica – šolska skupina  3,00 208 0 208 624,00 

 3,50 381 41 422 1477,00 

 4,00 621 40 661 2644,00 

 5,00 97 0 97 485,00, 

Invalidi z evropsko kartico za 
invalide 

0,00 4 0 4 0,00 

SKUPAJ  6.645 540 7.185 13.252,40 
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Ocenjeno število vseh obiskovalcev, ki niso prejeli vstopnice (npr.: odprtja razstav…) 7.424 

Število uporabnikov digitalnih vsebin na spletu 632.105 

Število obiskovalcev na portalu Spletna galerija (število posameznih IP-jev)  

Število klikov (page views) na portalu Spletna galerija 96.713 

Število zunanjih uporabnikov muzejskega gradiva v dokumentaciji 4 

 
E. DEJAVNOST SPECIALNE KNJIŽNICE ZA KULTURNO DEDIŠČINO  
 

Število enot knjižničnega gradiva v specialni knjižnici (do 31.12.2021) 17193 

Število enot knjižničnega gradiva pridobljenega z nakupom v letu 2021 27 

Število enot knjižničnega gradiva pridobljenega z izmenjavo v letu 2021 121 

SKUPAJ  148 

Število strokovnih delavcev v knjižnici 1 

Število zunanjih uporabnikov v knjižnici 36 

Dostopnost do elektronskih publikacij Da, ne (obkrožite) 

Površina prostorov, ki so namenjeni specialni knjižnici 50 m² 

Višina sredstev državnega proračuna porabljenih za nakup knjižničnega gradiva 977,73 EUR 

 
F. DRUGI DOGODKI V JAVNEM ZAVODU – dodatni programi za popularizacijo 
 

naslov organizator, izvajalec, število 
udeležencev 

prihodek iz tega 
naslova 

1. Seminarji, posvetovanja, strokovna srečanja 

navedite naslov dogodka   

   

2. Prirejanje razstav za zunanje naročnike 

   

3. Organizacija prireditev, ki niso vezane na osnovno dejavnost 

   

 
 

2. Posebni del – poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 
 

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika; 

• Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ur. l. št. RS 39/10, 9/16, 50/16 

• Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ZUJIK, Ur. l. RS, št. 96/2002 in spremembe, od 6.2.2010 
ZUJIK-C Ur. l. RS, št. 4/2010   

• Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) Ur. l. RS, št. 16/2008, (ZVKD-1A) Ur. l. RS 123/2008, Uredba o 
vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje službe na področju varstva premične kulturne dediščine in 
določitvi državnih muzejev, Ur. l. RS 97/2000, št. 103/2000, 105/2001, 16/2008-ZVKD-1, Pravilnik o 
vodenju inventarne knjige premične kulturne dediščine, Ur. l. RS 122/2004, 16/2008-ZVKD-1 

• Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) 

• Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 

• Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21) 

• Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 
15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A in 202/21 – odl. US) 

• Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 
69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) 
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• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 
59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 
95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21) 

• Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20) 

• Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) 

• Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) 

• Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – 
ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP) 

• Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
158/20 in 3/22 – ZDeb) 

• Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 
79/18) 

• Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 
95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18) 

• Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 
39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 
46/17, 2/17 – popr., 80/18, 160/20 in 88/21) 

• Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture 
(Uradni list RS, št. 85/10) 

• Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) 

• Zakon o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/06 in 86/09) 

• Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 
80/12) 

• Zakon o javni rabi slovenščine (Uradni list RS, št. 86/04 in 8/10) 

• Drugi zakoni in podzakonski akti s področja javnih financ, delovne zakonodaje, varstva osebnih podatkov 
itd. 

 
2. Dolgoročni cilji posrednega uporabnika, ki izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja posrednega 

uporabnika oz. področnih strategij in nacionalnih programov; 

Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) povezuje prakso in raziskovanje ter zgodovino in sodobnost na 
področjih arhitekture in oblikovanja. MAO v muzejskih zbirkah ohranja arhitekturno, oblikovalsko in 
fotografsko dediščino. MAO zbirke upravlja kot zakladnico idej za podporo današnjim vprašanjem gradnje, 
proizvodnje ter pametne rabe prostora, naravnih in drugih virov. (Strateški načrt 2020-2024) 
 
Dolgoročni cilji so: 
I. MAO je priznana in spoštovana ustanova na področju arhitekture in oblikovanja 
 I.1. MAO deluje mednarodno 
 I.2. MAO promovira Slovenijo kot arhitekturno in oblikovalsko destinacijo 
 I.3. MAO je vseslovenski muzej 
 I.4. Ugled MAO temelji na kakovosti 
II. MAO zagotavlja optimalen dostop do muzejskih zbirk za različno javnost, danes in v prihodnosti 
 II.1. MAO pridobiva nove obiskovalce, po številu in raznolikosti 
 II.2. Zbirke MAO so dostopne vsem 
 II.3. MAO je prostor za učenje, navdih in sprostitev 
 II.4. MAO uporablja digitalno tehnologijo z namenom izboljšati dostop do zbirk in omogočiti  
  njihovo široko in dejavno proučevanje 
III. MAO je eno od pomembnih vozlišč kreativnega sektorja 
 III.1. Kreativnost je temeljno poslanstvo in vrednota MAO 
 III.2. Javna ponudba MAO odraža namen in vlogo kreativnosti med vrednotami muzeja 
 III.3. MAO je pomemben igralec v kreativni ekonomiji 
IV. MAO je organizacijsko in finančno učinkovit javni zavod 
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 IV.1. MAO je ustanova, ki združuje in povezuje 
 IV.2. MAO proizvaja dodano vrednost na investicije v muzej in program muzeja 
 IV.3. MAO je poudarjeno okoliško ozaveščena in trajnostno naravnana organizacija 
 IV.4. Zbirke muzeja so dobro varovane in upravljane 

 
3. Letni cilji posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v 

njegovem letnem programu dela  - kratek povzetek letnih ciljev iz programa dela  

OSNOVNI PROGRAM  
V letu 2021 smo v MAO v okviru osnovnega programa izvedli osvežitev in dopolnitev Stalne postavitve iz zbirk 
MAO, hkrati pa smo predstavili še štiri projekte oziroma večje razstave s področja dediščine tako arhitekture kot 
oblikovanja: 
  Stalna postavitev iz zbirk MAO (osvežitev in dopolnitev), MAO 
  Edu.arh – Prakse arhitekturnega izobraževanja, MAO 
  Svet znotraj: oblikovanje modernih interierjev, 1930–danes, MAO 
  Iščem stanovanje - Sto let organizirane stanovanjske gradnje, MAO in javni prostor po Ljubljani 
  Jože Brumen: modernistični oblikovalec in umetniški erudit, MAO 
 
Pomemben del programa muzeja so bili redni tedenski in mesečni dogodki, namenjeni promociji   muzejskih 
zbirk:  
Projektni prostor: Za razstave v Projektnem prostoru je MAO vsako leto objavil razpis in oblikoval komisijo, ki je 
izbrala zanimive projekte iz področja muzejske dejavnosti 
Arhitektura v živo: Vodeni strokovni ogledi arhitektur, urbanističnih in krajinskih ureditev in situ 
Mednarodne konference in simpoziji: pripravili smo več konferenc in simpozijev s področjih arhitekture, 
oblikovanja in aktualnih tem razstav. 
 
 
PROJEKTI PO NAROČILU MINISTRSTVA ZA KULTURO  
Po naročilu Ministrstva za kulturo je MAO izvajal koordinacijo vpisa del Jožeta Plečnika na seznam UNESCO, 
dokončal je nominacijski dosje in ga poslal v ocenjevanje. Na skupščini Unesca julija 2021 na Kitajskem so bila 
Plečnikova dela vpisana na Unesco seznam svetovne kulturne dediščine.  
 
Po naročilu Ministrstva za kulturo je MAO vodil in koordiniral predstavitev Slovenije na Arhitekturnem bienalu v 
Benetkah. Paviljon Republike Slovenije na 17. mednarodni razstavi arhitekture La Biennale di Venezia je imel 
naslov SKUPNO V SKUPNOSTI: Sedemdeset let zadružnih domov kot družbene infrastrukture, ki ga je predstavila 
avtorska skupina.Razstava je porekala od 22. 5. 2021 do 21. 11. 2021. 
 
EVROPSKI PROJEKTI  
Vse do konca oktobra 2021, ko se je projekt zaključil, so se nadaljevale aktivnosti v okviru projekta financiranega 
z evropskimi sredstvi Future Architecture Platform. MAO je za Evropsko komisijo opravljal vlogo koordinatorja 
platforme "Prihodnost arhitekture" v okviru programa Kreativna Evropa. Koordiniral je platformo 26 
organizatorjev, arhitekturnih muzejev, festivalov in producentov, ki javnosti približuje ideje o pomenu 
arhitekturne dediščine za prihodnost mest in arhitekture. Program je z različnimi oblikami in dogodki vključeval 
okoli 250.000 obiskovalcev.  

 
4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce, določene v 

obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po 
posameznih področjih dejavnosti.  

Ocena po dolgoročnih in letnih ciljih:  
 
1.. MAO je priznana in spoštovana ustanova na področju arhitekture in oblikovanja 
Številna sodelovanja in iniciative, ki prihajajo tako s strani MAO kot zunanjih institucij, organizacij in 
posameznikov, dokazujejo, da je MAO institucija, katere strokovni ugled raste in ki aktivno in kakovostno deluje 
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tako v slovenskem in mednarodnem prostoru ter s tem uspešno promovira Slovenijo kot arhitekturno in 
oblikovalsko destinacijo. 
 
1.1 Predmet in zbirka Stalna postavitev predmetov iz zbirk Muzej za arhitekturo in oblikovanje je bila prvič 
postavljena leta 2020, leta 2021 pa je bila razstava osvežena, dodani so ji bili predmeti, ki so povezani z 
zdravjem, napredkom in optimizmom. Stalna postavitev, sicer v skromnem obsegu, predstavlja začetek 
razmišljanja in dela v smeri večje stalne predstavitve muzeja in njegovih zbirk. Predstavlja ikone slovenske 
arhitekture in oblikovanja kot tudi manj znane ali celo nikoli javno predstavljene predmete iz obdobja od 
začetka 20. stoletja pa vse do danes.  
1.2 edu.arh: Prakse arhitekturnega izobraževanja, 27. 10. 2020–31. 5. 2021 
Razstava je bila zasnovana kot razmislek o instituciji arhitekturnega izobraževanja ter možnostih njenih 
strukturnih, vsebinskih in prostorskih reakcij na sodobno družbeno realnost. Razstava je tematizirala značilnosti 
ljubljanske Fakultete za arhitekturo (FA) ter predstavila izbor izjemne produkcije njenih študentov in 
diplomantov. Osrednji del razstave je bil prikaz alternativnih praks in odvodov od konvencionalnega načina 
poučevanja, ki so bili prikazani s sedmimi praksami arhitekturnega izobraževanja od leta 1960 do danes. 
Sodelovanje kustosov z multidisciplinarno skupino Ansambel je vodilo do postavitve zasnovana prav za 
prostore muzeja. Z vključevanjem izjav študentov FA ter mednarodnih profesorjev je razstava pritegnila 
raznovrstno občinstvo.  
1.3 Svet znotraj: oblikovanje modernih interierjev, 1930–danes, 8. 7.–28. 11. 2021 
Razstava je prvič v večjem obsegu pri nas obravnavala interier kot predmet sistematičnega raziskovanja in 
ovrednotenja. Pri tem ga ni omejevala na opremljanje prostora, ampak je interier vzpostavila kot sestavni del 
arhitekture in družbe. Razstava, razdeljena na pet tem Nove kulture bivanja, Telo in prostor, Zunaj/Znotraj, 
Celostna okolja in Fluidnost, je temeljila na obsežni večletni raziskavi, ki je rezultirala v izbor cca. 80 projektov 
oziroma idej, ki so vplivale na razvoj interierja pri nas. Poleg izbranih interierjev je predstavila tudi širše 
dogajanje, od razstav, publikacij, raziskav itd. Razstava je obravnavala tudi petnajstih sodobnih projektov in s 
tem izpostavila, da se dediščina modernega interierja nadaljuje tudi v 21. stoletju, pri čemer je za razliko od 
prve polovice 20. stoletja, ko je bil interier tudi predmet družbenih in političnih agend, danes notranjost stavb 
predvsem izraz lastne individualnosti in pluralizma življenskih stilov.  
1.4 Iščem stanovanje ... Sto let organizirane stanovanjske gradnje, MAO in javni prostor po Ljubljani, 19.10. 
2021-31. 1. 2022 
Razstavo, zasnovano kot pregled s kontekstualizacijo različnih oblik organizirane stanovanjske gradnje na 
prostoru današnje Republike Slovenije v zadnjih sto letih, smo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje pripravili 
na pobudo in s podporo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Kustosi so razstavo zasnovali kot manjši 
dokumentacijski center z izvirnimi muzealijami v prostorih muzeja in kot razsežno mrežo sedmih razstavnih 
postaj v javnem prostoru Ljubljane. Epidemičnim pogojem in tematiki stavb in sosesk prilagojena postavitev je 
prvič enakovredno obravnavala oblike, tipologije in arhitekturne jezike treh na prvi pogled neprimerljivih 
obdobij: 1921-1941, 1945-1991 in 1991-2021. Razstava je s primerjalno metodologijo razkrila veliko bogastvo 
preteklih arhitekturnih tipologij, uporabniških in organizacijskih vzorcev ter predvsem različnih prilagoditev 
zasnov nenehno spreminjajočim se stanovanjskim razmeram. Obenem je s serijo pogovorov z arhitekti, politiki, 
raziskovalci in predstavniki civilne družbe, iz katerih sta nastala javno dostopna film in podcast, razstava je 
postala tudi platforma za javno razpravo o prihodnjih raznolikih oblikah javne oz. organizirane stanovanjske 
gradnje. Za razstavo je v medijih, strokovni javnosti in splošni javnosti vladalo veliko zanimanje, ki se je 
odražalo na dobrem obisku spremljevalnega programa. V letu 2022 sledi nadaljevanje razstave v Mariboru, kjer 
bo tudi stanovanjski simpozij. 
1.5 Jože Brumen: modernistični oblikovalec in umetniški erudit, 16. 12. 2021–24. 4. 2022 
Razstavo Jožeta Brumna, arhitekta, kiparja, pedagoga enega najvplivnejših pionirjev grafičnega oblikovanja v 
Sloveniji smo pripravili v sodelovanju s partnerskima organizacijama Fundacijo Brumen in društvom Pekinpah. 
Na razstavi je prikazanih 280 projektov. Namen razstave je bil pokazati raznovrstno delo tega plodnega 
ustvarjalca in pokazati neverjetno kvaliteto slovenskega oblikovanja v Jugoslaviji v tem obdobju. Iz obsežnega 
opusa smo glede na kriterije razstave izbrali najpomembnejše mejnike v Brumnovi karieri z vseh področij, od 
oblikovanja celostnih grafičnih podob, knjig, plakatov, kakor tudi s področja arhitekture in likovne umetnosti, 
kar se nanaša na njegovo najzgodnejše ustvarjalno obdobje, kjer se je že pokazal kot izjemno nadarjen, 
ambiciozen in plodovit ustvarjalec. Na razstavi prevladujejo originalna dela tako končni izdelki kakor tudi 
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zasnove, kar je dodana vrednost te razstave, saj smo s tem lahko prikazali zahteven proces dela grafičnega 
oblikovalca v pred digitalni dobi, ko je tehnologija tiska zahtevala veliko znanja in ni dopuščala napak. Za 
razstavo vlada veliko zanimanje tako med obiskovalci kot v medijih.  
 
2.. MAO zagotavlja optimalen dostop do muzejskih zbirk za različno javnost, danes in v prihodnosti 
V letu 2021 smo prednostno obravnavali inventarizacijo arhitekturne zbirke, ob tem smo inventarizirali tudi 
dela v ostalih zbirkah. Zaradi nadaljevanja pandemije in odrejenega dela od doma, smo tudi v tem letu 
prilagodili načrt inventarizacije zbirk danim razmeram, a kljub temu za 7% presegli  inventarizacijo vseh zbirk 
MAO. Za vse zbirke MAO je bilo v letu 2021 načrtovanih 960 inventariziranih enot, realiziranih je bilo 1.023 
enot. Sicer je bilo skupno digitaliziranega gradiva iz zbirk (inventarizacija, akcesija) in dokumentacije (fototeka, 
slikovna, tekstovna in digitalna dokumentacija) MAO digitalizirano v programu Kronosu skupno 5.666 enot 
gradiva. Med drugim so bile dosežene vse faze inventarizacije: ustrezno vsebinsko in fotografsko 
dokumentiranje, vnos v program Kronos, označitev inventarnih številk na predmetih, ustrezna preventivna 
konzervacija predmetov ter ustrezno deponiranje predmetov. V avgustu in septembru 2021 je potekala delna 
reorganizacija zbirke industrijskega oblikovanja, zaradi predvidene prenove gradu Fužine v letu 2022, kjer je 
zbirka tudi deponirana. Eden od temeljnih ciljev MAO je tudi urediti ter popisati zbirko, pri čemer MAO 
uporablja digitalno tehnologijo z namenom izboljšati dostop do zbirk najširšemu krogu uporabnikov. 
 
3. MAO je eno od pomembnih vozlišč kreativnega sektorja 
3.1 Future Architecture Platform 
Future Architecture Platform, 1. 11. 2017–31. 10. 2021 
MAO je za Evropsko komisijo opravljal vlogo koordinatorja platforme Future Architecture (»Prihodnost 
arhitekture«, FuturA) v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Platforma je potekala vse od leta 2015, od leta 
2017 pa je MAO kot vodja platforme in nosilec projekta na razpisu EU Ustvarjalna Evropa Platforme 2017 prejel 
financiranje za nadaljnja štiri leta. 31. 10. 2021 se je šestletni projekt zaključil. 
Future Architecture je bila pan-Evropska platforma arhitekturnih muzejev, arhitekturnih festivalov in 
producentov, ki so skozi razstave, konference, delavnice in publikacije sodelujočih organizacij širši javnosti 
približevali ideje o pomenu arhitekturne dediščine za prihodnost mest in arhitekture. Pri tem so bili v programu 
izpostavljeni mladi talentirani ustvarjalci različnih disciplin. 28 uveljavljenih arhitekturnih ustanov in organizacij 
po vsej Evropi je ustvarilo pan-Evropski program, ki je dosegel 2.000.000 obiskovalcev in omogočil mladim 
ustvarjalcem predstavitev projektov na razstavah, konferencah, delavnicah, v knjigi in na spletu. Platforma je 
kompleksna vprašanja arhitekture predstavlja na vsem razumljiv način in se zavzemala za bolj trajnostno 
življenjsko okolje.  
V letu 2021 je platforma Future Architecture aktivno vključila 51 idej in 127 mladih kreativcev v evropski 
arhitekturni program, ki je bil sestavljen iz 2 razstav, 3 konferenc, 26 delavnic, 36 ciklusov predavanj, 3 poletnih 
šol, 12 publikacij, 2 performansov in 2 virtualnih okolij. V 16 evropskih mestih in na spletu so se zvrstili številni 
dogodki. 
3.2 Center za kreativnost 
Od leta 2017 je MAO izvajalec nacionalnega projekta Center za kreativnost (CzK), ki nadgrajuje dolgoletno 
delovanje muzeja in vzpostavlja interdisciplinarno platformo za podporo kulturnega in kreativnega sektorja 
(KKS) v Sloveniji. Center za kreativnost (CzK) je interdisciplinarna platforma, ki povezuje, promovira, predstavlja 
in podpira dejavnosti in razvoj kulturnega in kreativnega sektorja (KKS) v Sloveniji. S svojimi programi spodbuja 
opolnomočenje potencialov družbene in ekonomske vrednosti sektorja ter ga aktivneje povezuje z 
gospodarstvom, znanostjo, izobraževanjem in drugimi sektorji. Naložbo sofinancirata EU iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj in Republika Slovenija.  
 
Platforma CzK, je do konca leta 2021 v svoje programe vključila kar 496 podjetij iz kreativnega sektorja, od tega 
je bilo na novo vključenih podjetij v letu 2021 - 110.  
Udeleženci so se vključili v več kot 90 izobraževalnih delavnic in sklopov, seminarjev, mednarodnih konferenc, 
ter se udeležili 270 svetovanj in 114 mentoriranj. 
V letu 2021 smo organizirali izobraževalne vsebine, zasnovali smo inkubator za 20 podjetij iz KKS in izvajali 
podporo Ministrstvu za kulturo pri razpisu »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za Kreativnost 
2021« (JR CzK 2021). 
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Sodelovali smo pri organizaciji konference  Future Unlocked, ki smo jo pripravili z European Creative Industries 
Summit (#ECIS21), Creativeforum.si in Center za kreativnost, pod pokroviteljstvom Predsedovanja Slovenije 
Svetu EU. European Creative Industries Summit (ECIS) je letna konferenca, ki jo organizira Evropska kreativna 
poslovna mreža (European Creative Business Network oz. ECBN). 
Pogovori so se osredotočili na vpliv kulturnih in kreativnih sektorjev na zeleni prehod, družbene inovacije in 
gospodarsko rast, poudarjali vlogo kulture pri krepitvi zunanjepolitičnega delovanja, spodbujanju razumevanja 
in ozaveščanja aktualnih družbenih in okoljskih vprašanj. Konferenca je zbrala predstavnike iz več kot 30 držav, 
evropskih institucij in mednarodnih organizacij. V okviru konference je bila na ogled v Cankarjevem domu tudi 
razstava Prihodnost bivanja. 
Organizirali smo Creative tour Ljubljana in študijski izlet za udeležence na Primorsko. 
Sodelovali smo pri prvih aktivnostih za zagon 27. bienala oblikovanja (BIO 27). Nadgrajevali smo  mentorske 
baze ter nadaljevali z dopolnjevanje promocijske razstave Made in Slovenia, ki je še vedno na ogled v Projektni 
pisarni CzK v Mariboru ter na spletu. Sodelovali smo tudi s podjetjem Rutar, ki je izdelke iz tega nabora uvrstilo 
v svoj prodajni program. Hkrati smo iz te razstave razvili koncept znaka odličnosti Made in Slovenija in razstav v 
času predsedovanja Slovenije EU - Prihodnost bivanja, ki smo jih predstavili na 25 lokacijah v sodelovanju z MZZ 
in MK ter diplomatskimi predstavništvi Slovenije. Spletna ponudba izdelkov, ki so prejeli znak odličnosti Made 
in Slovenija, obsega že 90 v Sloveniji izdelanih in oblikovanih izdelkov. Izvedli smo tudi poziv in izbor za nove 
izdelke, ki jih bomo prvič predstavili na tednu oblikovanja v Milanu junija 2022. 
 
Izvajali smo naslednje izobraževalne programe za podjetja in kreativce: 
Kreativni pospeševalnik, Kreativni inkubator , Prenos veščin, Kulturni turizem in dediščina, Partnerska mreža 
Partnerji v letu 2021: Lokal Patriot, Radio Študent, Trajna, Zavod TRI-P, ID20, Zavod En Knap, CKI Maribor, 
Univerza v Novi Gorici,  Društvo Hiša, Prostorož,  Pekinpah, Gledališče Glej, Soto,Galerija Photon,Beletrina,  
Film Factory, Fundacija Brumen,  Asociacija, Outsider, Kino Otok,SIGIC, Inštitut za transmedijski dizajn, UGM, 
Ravnikar Gallery Space, Motovila, Poligon. 
Po prejemu nacionalne nagrade European Enterprise Promotion Award za leto 2021 za spodbujanje 
podjetništva v Sloveniji se je Center za kreativnost v konkurenci 450 prijaviteljev iz 28 držav uvrstil med 
najboljše 3 institucije v Evropski Uniji v kategoriji Promocija podjetniškega duha. 
 
CZK LASTNE STALNE RAZSTAVE V DISLOCIRANI ENOTI 
Z razstavo Made in Slovenia, ki je na ogled v Projektni pisarni CzK v Mariboru že od maja 2018, predstavljamo 
dobre prakse slovenskih oblikovalcev in podjetij, ki delujejo v kreativnem sektorju. Na razstavi predstavljamo 
izdelke, ki so jih oblikovali slovenski oblikovalci, večinoma so tudi proizvedeni v Sloveniji. Dopolnjujemo jo z 
vedno novimi inovativnimi izdelki, njihov razvoj pospešujemo tudi skozi delovanje Centra za kreativnost. 
Ustvarjamo kolekcijo, ki bo prepoznana kot dobro slovensko oblikovanje, ki promovira trajnostna načela ter 
prispeva k sodelovanju med kreativnim in gospodarskim sektorjem z namenom družbenega napredka, razvoja 
inovativnih izdelkov, storitev in dvigu prepoznavnosti slovenskih blagovnih znamk. Razstava predstavlja tudi 
korak naprej do uporabnikov teh izdelkov in novo priložnost, da se v slovenskih domovih pogosteje znajdejo 
kreacije slovenskih ustvarjalcev. Vsi izdelki so prav tako dostopni na spletni strani. 
CZK LASTNE OBČASNE RAZSTAVE V DISLOCIRANI ENOTI 
Pop-Upstart, DESIGN DINING 

 
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela 

Pri izvajanju programa dela v letu 2021 je prišlo tako kot pri drugih zavodih in širše v družbi zaradi pandemije 
covid-19 do nepričakovanih situacij in posledic za muzej tako pri delu zaposlenih v muzeju kot tudi pri 
obiskovalcih razstav in/ali raznih koristnikov uslug muzeja. Zaradi oteženega dela v muzeju, ki je posledica 
uradnih priporočil in pravil obnašanja pri delu v času pandemije, pa tudi priporočenega ali obveznega dela od 
doma je nekaj kazalnikov padlo, večinoma pa so poskočili (glej točko 6). Obiskovanje muzeja je bilo oteženo, 
večino leta 2021 je večina zaposlenih izmenično delala na domu in v muzeju tako, da je bil v posamezni delovni 
sobi v muzeju samo en zaposleni. Število prodanih vstopnic je v primerjavi z letom 2020 kljub vsem 
omejitvenim ukrepom naraslo za kar 90%, kar pripisujemo zlasti povečanemu obsegu večjih razstav in 
atraktivnim razstavnim vsebinam. Razstavo Iščem stanovanje smo postavili na več lokacij v javnem prostoru, 
zato natančno beleženje obiskovalcev te razstave ni bilo mogoče. Zabeleženi so bili le obiskovalci, ki so si 
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ogledali del razstave v gradu Fužine. Posledično lahko sklepamo, da je bilo skupno število ogledov razstave še 
mnogo višje, kot ga beležimo v okviru statističnega poročila.  
Padlo je število obiskovalcev iz tujine, evidentirani predmeti kot tudi število pridobljenih enot gradiva so bili 
drastično zmanjšani zaradi nedosegljivosti gradiva oz. lastnikov gradiva, kar je posledica epidemije. Število 
opravljenih skenogramov, kar je posledica edino mogočega dela dokumentalistke na domu, se je povečalo. 
Zaradi nedostopnosti muzejskih programov je bilo inventariziranje otežkočeno in upočasnjeno, vendar so 
rezultati dobri. Oteženi so bili tudi prevozi gradiva, organizacija razstav in dogodkov, zaposleni so se na 
dogodke zaradi že omenjenih težav odzivali z obiskovanjem video konferenc in drugimi spletnimi oblikami. 

 
6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali 

več preteklih let – za tiste kategorije, katerih načrtovanje in uresničevanje spremljamo vsako leto in po isti 
metodiki; 

 
I. SKLOP 

 2019 2020 2021 
Indeks 
20/21 

Evidentirani predmeti 485 925 370 40 

Pridobljene enote gradiva 182 3.111 152 4.9 

Digitalno inventarizirane muzealije 1.884 850 1.023 120 

Skenogrami 2.100 3.309 5.666 171 

Predmetov na spletni strani muzeja 16 16 101 631 

 
II. SKLOP  

Obiskovalcev na razstavah (po sklopih) 2019 2020 2021 
Indeks 
20/21 

Nove lastne občasne razstave v matični muzejski 
stavbi (brez lastnih razstav na drugih lokacijah) 

11 10 8 80 

Prodane vstopnice 3.368 1.442 2.746 190 

Brezplačne vstopnice 9.263 3.538 4.439 125 

Skupaj izdane vstopnice 12.631 5.010 7.185 143 

Obiskovalci iz tujine (izdane vstopnice) 2.520 662 540 81 

Obiskovalci iz Slovenije (izdane vstopnice) 10.111 4.348 6.645 153 

Pedagoška dejavnost 6.425 1.603 2.163 135 

Andragoška dejavnost 10.517 5.240 9.449 180 

 
7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je 

predpisalo pristojno ministrstvo oz. župan (op. ni treba, v kolikor ni predpisanih meril) in ukrepe za 
izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika. Priporočljivo je, da si vsak javni 
zavod za merjenje dosežkov pripravi svoje lastne kazalnike, ki odražajo pogoje delovanja, posebnosti 
dejavnosti in razmere pri delu 

Direktor, nosilci nalog in računovodska služba sproti spremljajo projekte in naloge znotraj programa zlasti z vidika 
finančnih kazalnikov.   
Zelo pomemben dejavnik, ki negativno vpliva na gospodarno poslovanje v zvezi s splošnimi stroški delovanja, je 
stanje objekta Fužinski grad v katerem posluje muzej. Tekoči stroški in stroški vzdrževanja objekta so izjemno 
visoki.  
Komentar indeksov v Finančnem poročilu za 2021: obravnava odstopanja, večja od 20 odstotnih točk. 
(odstopanje plan-realizacija 2021, odstopanje realizacija 20/19) 
 
PRIHODKI po načelu denarnega toka 
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a. Prihodki Ministrstva za kulturo: Primerjava realizacije glede na leto 2020 izkazuje višje prihodke, saj je bilo 
pridobljeno v skupnem znesku za 16% sredstev več, predvsem na račun povišanja sredstev za investicije in 
novopridobljenih sredstev za obnovo gradu Fužine, nekaj pa programsko materialnih sredstev za 4% ali 
15.000 EUR. Za splošne materialne stroške smo dobili 156.300 EUR, kar je 3% ali 5.000 EUR več kot leto. Za 
investicije in investicijsko vzdrževanje smo prejeli 32.000EUR, kar je napram letu 2020 in 14.000 EUR več kot 
enkrat več. V 2021 so bila na novo pridobljena sredstva s posebnim namenom obnove gradu Fužine, črpano 
173.600. tovrstnih sredstev v 2020 ni bilo. 

b. Drugi prihodki iz državnega proračuna: Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije za kohezijski projekt CZK so bila realizirana 45% več kot  planirana in 24% več kot v letu 2020, 
skupaj 1,5mio EUR. 

c. Prihodki iz občinskih proračunov: : v 2021 ni bilo realiziranih  
d. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (FP17/B.): indeks realizacija/plan znaša 93, vendar pa 

vseeno pomeni dvig realizacije za 12% glede na leto 2020. Razlogi za zmanjšanje realiziranih prihodkov glede 
na višino pričakovanih planiranih sredstev je še vedno in predvsem v posledicah epidemije korona virusa, ki je 
onemogočil normalno delovanje Muzeja v smislu organiziranja pedagoških aktivnosti in drugih dogodkov, ki 
tako še nisodosegli normalen ravni izpred epidemije, ja pa vseeno bolje kot v letu 2020. Enako velja za 
prodajo v muzejski trgovini. Večje prihodke beleži prodaja publikacij – 44% več kot planirano in skoraj enkrat 
več kot realizirano v letu 2020. 

      Dosežena pridobljena sredstva za projekt Future Architecture so evidentirana pod nivojem planiranih prav 
tako zaradi zmanjšanja aktivnosti v fizični obliki zaradi prepovedi druženja (za 30% oz. 10%)  

      Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu: Realizirano je bil 10% manj glede na planirano, na račun 
prihodkov od prodaje blaga in storitev. Glede na preteklo leto so doseženi prihodki od prodaje na trgu 50% 
višji. 

 
ODHODKI po načelu denarnega toka 
a. Odhodki za plače zaposlenih, ki so financirane iz sredstev Ministrstva za kulturo, so bili nižji  od 

načrtovanih za 10% zaradi prvotno planiranih bolniških odsotnosti, zaradi nižjega stroška prevoza na delo v 
času epidemije (delo od doma), zaradi zaposlitve kustosa na delovno mesto direktorja pri čemer delovno 
mesto kustosa še ni bilo na novo zapolnjeno in zaradi daljših bolniških odsotnosti. Hkrati pa so bili za 5% 
nižji kot so znašali v letu 2020 zaradi enakih razlogov.  

b.      Plače zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov V tej postavki so obračunane plače zaposlenih na projektu 
FuturA in projektu CZK ter stroški dela zaposlenih financiranih iz tržnih dejavnosti. Ti stroški so bili prav tako 
nižji od planiranih oz. realiziranih zaradi enakih razlogov kot zgoraj navedenih. 

c.      Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe za splošne stroške delovanja in za programske 
materialne stroške so pri splošnih stroških delovanja na nivoju načrtovanih in planiranih, ni večjih 
odstopanj. Programski materialni stroški pa so višji od načrtovanih , in realiziranih v 2020, kar je razumljivo 
glede na to, da je bilo leto2020 praktično zaprto za vse dejavnosti, ki jih izvaja MAO. Programski materialni 
stroški so tako v sklopu I kot v sklopu II višji od načrtovanih, zaradi številnejših novih projektov. Primerjava 
programskih materialnih stroškov, zlasti iz sklopa II, je vedno vprašljiva, ker se odhodki prilagajajo prejetim 
prihodkom po posameznih projektih, od katerih so bili nekateri prihodki potrjeni med letom, po potrditvi 
finančnega načrta . 

d.      Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe za projekte so glede na načrtovano višji za 2% in 15% 
nižji od leta 2020 predvsem zaradi načina financiranja projekta kar pomeni, da se obveznosti plačujejo 
takrat, ko je nakazan denar in ne takrat ko zapadejo. Posledica tega je, da so bile v letu 2021 poravnane 
obveznosti iz naslova projekta, ki so nastale že v letu 2020, pa sredstva za njihovo poravnavo niso bila 
pridobljena pravočasno oz še v letu 2020, da bi jih poplačali.  

e.   Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev so se zmanjšali glede na načrtovano in povečali glede na 
realizacijo preteklega leta, kar je posledica rasti prihodkov, ki jim sledi tudi gibanje variabilnega dela 
odhodkov (prodaj blaga, npr.). Upad odhodkov je bil sicer večji predvsem zaradi fiksnega dela, ki ga 
predstavljajo plače dveh tehnikov (daljše bolniške, prerazporeditev), ki so stalni in niso odvisno od 
prihodkov. 

 

 



 
51 

 

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora posrednega uporabnika; 

Finančni nadzor se izvaja v več segmentih:  

• kontrola v računovodskem delu pri evidentiranju knjigovodskih dokumentov,  

• kontrola projektih dokumentov v okviru projektne pisarne CZK 

• kontrola skrbnikov in finančne službe Ministrstva za kulturo (projekt CZK),  

• kontrola EU projekta (revizija) 

• Notranji pregled poslovanja  

 
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo 

vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali 
ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi; 

V letu 2021 je bila zaradi omejitvenih ukrepov zaradi pandemije Covid-19 močno omejena dejavnost 
raziskovanja kustosov na terenu. Posledično je glede na predhodna leta občutno manjše število evidentiranih 
predmetov. Zaradi omenjenih omejitev, smo dejavnosti kustosov okrepili na drugih področjih, kjer beležimo  
znatna povečanja (npr. skenogrami, predmeti na spletni strani, inventarizirani predmeti). 
Muzej se prav tako spopada s hudo prostorsko stisko, zlasti na področju depojev. Dodatno so bili nekateri 
prostori v gradu zaradi začetka prenove izpraznjeni. Posledično smo bili v drugi polovici leta 2021 praktično 
onemogočeni na področju pridobivanja novih enot gradiva, saj jih ne moremo primerno hraniti. Z določenimi 
ključnimi donatorji smo se dogovorili, da gradiva sprejmemo takoj po zaključku prenove, zato načrtujemo v 
letu 2023 močno povečan obseg novo pridobljenih enot gradiva.  
Muzejski svetnik dr. Primož Lampič iz oddelka za fotografijo je bil zaradi bolezni daljše obdobje v bolniškem 
staležu, zato so bile vse fotografske aktivnosti povezane z njegovim delom tako pri inventarizaciji kot razstavni 
in raziskovalni dejavnosti otežene. Te dejavnosti smo deloma preusmerili na druge kustose v muzeju, če je bilo 
to le mogoče, zato je prišlo na tem področju do manjših odstopanj od načrtovanih ciljev, zlasti na področju 
inventarizacije fotografske zbirke.  
 

 
10. Ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialne 

razmere, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora in podobno 

V MAO se zavedamo širšega družbenega poslanstva muzeja za stroko, varstvo okolja in razvoj, kot tudi 
gospodarstva in celotne družbe. K temu lahko največ prispevamo z zagotavljanjem kakovostnih storitev za 
obiskovalce, raziskovalce, podjetja in lokalno skupnost ter aktivnim vključevanjem v različne partnerske 
projekte.  
 
S svojimi programi je MAO pomemben deležnik v mednarodnem okolju. Z njimi promovira slovensko 
arhitekturno, oblikovalsko stroko ter fotografsko dejavnost, prav tako tudi Slovenijo kot državo. MAO je postal 
sinonim za dobro oblikovane programe z inovativnimi formati, ki povezujejo dediščino, ustvarjalnost in 
podpirajo obetavne talente. Domača in mednarodna strokovna javnost vidi MAO kot primer uveljavljene, 
sodobne in dinamične institucije z novimi funkcijami.  
 
Svoje družbeno poslanstvo, ki ni neposredno vezano na izpolnjevanje zakonsko predpisanih 
obveznosti MAO uresničuje z omogočanjem razprav o pomembnih projektih za mesto in državo. 
Svoje programe razvijamo v sodelovanju z lokalno skupnostjo in organizacijami, ki bi lahko imele od 
teh programov trajne koristi.  
Z izvajanjem programa prostovoljstva in vključitvijo v projekt »Podporno okolje za delovanje na 
področju kulture« smo več mladim omogočali pridobivanje izkušenj in referenc s področja kulturne 
dediščine, stikov z javnostjo, produkcije programov in tiskovin. Muzej veliko svojih aktivnosti usmerja v 
javni prostor v svoji okolici. Vzdržuje javni park pred gradom Fužine in v njem izvaja brezplačne 
prireditve, kot denimo razstave n a prostem. V letu 2021 so bile posebej privlačne različne dejavnosti, 
ki so potekale pod okriljem Poletne muzejske noči. 
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Preko lastnih mednarodnih projektov MAO v svoje programe povezuje različne nevladne organizacije 
na področju arhitekture, oblikovanja, umetnostne zgodovine in druge vizualne kulture in jim tako 
odpira nove priložnosti.  

 
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj.  

Do konca oktobra 2021 je bilo v muzeju 15 zaposlenih financiranih s strani MK, ob menjavi direktorja 
se je eno mesto sprostilo in je bilo v avgustu 2021 zasedeno z novim kustosom za arhitekturo. Pet (5) 
zaposlenih na Centru za kreativnost, ki deluje v okviru MAO, je financiranih iz EU sredstev, trije (3) 
zaposleni, ki delajo na platformi Future Architecture, prav tako iz EU sredstev pa so bili zaposleni do 
konca projekta t.j. do oktobra oz. novembra 2021, dva (2) zaposlena pa se financirata iz tržnih storitev 
oz. z oktobrom je ena zaposlena s projekta FA prešla na delovno mesto financirano iz tržnih 
dejavnosti, torej skupaj 3 zaposleni na trgu. 
Z dopisom Ministrstva za kulturo RS je bilo konec leta 2020 vodstvu muzeja sporočeno, da dodatno 
zaposlovanje v javnih zavodih zaradi pandemije ni mogoče, zato muzej lahko deluje samo v okviru 
obstoječih kadrov in morebitnega projektnega sodelovanja, če so seveda na voljo sredstva. V času 
epidemije oz. v času zaprtja smo tako imeli težavo s pokrivanjem plače dveh zaposlenih na trgu, na 
srečo pa se je s sprostitvijo ukrepov in novimi projekti nabralo dovolj tržnih (sponzorskih in drugih ) 
sredstev, da smo lahko pokrili tudi njiju oz. vse tri konec leta 2021 
Na podlagi razpisa za sredstva za določene nujne programe v kulturi – kulturni evro, smo se konec 
leta 2020 prijavili za sanacijo nedokončanih prostorov fužinskega gradu v višini 500.000 Euro za 
obdobje treh let in pridobili sredstva v višini 298.000eur, črpali pa 177.800eur, saj je odločba prišla 
šele pozno jeseni in tako velik projekt enostavno ni bilo dovolj časa za realizacijo v celoti. Prav tako 
smo zaprosili iz taistega vira za dodatna sredstva za digitalizacijo, kjer smo dobili 30.000eur, dodatne 
odkupe, za kar nismo prejeli sredtev,  in opremo, za kar smo prejeli 32.000eur. 

 
 
                                                                           Podpis direktorja in žig: 
 
V Ljubljani, dne 22. februarja 2021 
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1. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
Tabela 1: Tabela: Bilanca stanja na dan 31.12.2021 

v eur

 2021 2020

SREDSTVA

AOP

A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 1 5.661.990 5.548.096

Neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve 2 9.701 9.701

Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev 3 9.701 9.701

Nepremičnine 4 5.161.669 5.048.019

Popravek vrednosti nepremičnin 5

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 6 758.865 735.669

Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 7 258.544 228.735

Dolgoročne finančne naložbe 8 0 0

Dolgoročno dana posojila in depoziti 9 0 0

Dolgoročne terjatve iz poslovanja 10 0 0

Terjatve za sredstva dana v upravljanje 11 0 0

B. Kratkoročna sredstva, razen zalog, in aktivne časovne razmejitve 12 808.262 663.519

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice 13 2.927 506

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 14 564.244 97.618

Kratkoročne terjatve do kupcev 15 22.911 8.937

Dani predujmi in varščine 16 0

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 17 144.984 389.579

Kratkoročne finančne naložbe 18 0

Kratkoročne terjatve iz financiranja 19 0 0

Druge kratkoročne terjatve 20 72.479 21.694

Neplačani odhodki 21 0

Aktivne časovne razmejitve 22 717 145.185

C. Zaloge 23 0 0

Obračun nabave materiala 24 0 0

Zaloge materiala 25 0 0

Zaloge drobnega inventarja in embalaže 26 0 0

Nedokončana proizvodnja in storitve 27 0 0

Proizvodi 28 0 0

Obračun nabave blaga 29 0 0

Zaloge blaga 30 0 0

Druge zaloge 31 0 0

AKTIVA SKUPAJ 32 6.470.252 6.211.616

Aktivni konti izvenbilančne evidence 33 0 0  
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Bilanca stanja na dan 31.12.2021(nadaljevanje) 
 

v eur

2021 2020

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

AOP

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 34 729.253 673.879

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 35 21.500 238.096

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 36 58.995 53.598

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 37 306.836 157.900

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 38 954 829

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 39 246.179 11.161

Kratkoročne obveznosti do financerjev 40 0 0

Kratkoročne obveznosti iz financiranja 41 0 67

Neplačani prihodki 42 0 0

Pasivne časovne razmejitve 43 94.788 212.229

E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti 44 5.741.000 5.537.737

Splošni sklad 45 0 0

Rezervni sklad 46 0 0

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 47 0 0

Dolgoročne rezervacije 48 0 0

Sklad namenskega premoženja v javnih skladih 49 0 0Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v 

njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 50 0 0Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v 

njihovi lasti, za finančne naložbe 51 0 0

Presežek prihodkov nad odhodki 52 0 0

Presežek odhodkov nad prihodki 53 0 0

Dolgoročne finančne obveznosti 54 0 0

Druge dolgoročne obveznosti 55 0 0Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva 56 5.724.007 5.552.567

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 57

Presežek prihodkov nad odhodki 58 16.992

Presežek odhodkov nad prihodki 59 0 14.830

PASIVA SKUPAJ 60 6.470.252 6.211.616

Pasivni konti izvenbilančne evidence 61 0 0  
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Tabela 2: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021 

v eur

AOP 2021 2020

A. Prihodki od poslovanja 860 2.768.866 2.161.351

     Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 861 2.768.866 2.161.351

     Povečanje vrednoti zalog proiz. in nedok. proizv. 862

     Zmanjšanje vrednoti zalog proiz. in nedok. proizv. 863 0 0

     Prihodki od prodaje blaga in  materiala 864 0 0

B. Finančni prihodki 865 0 81

C. Drugi prihodki 866 4.751 2.401

Č. Prevrednotovalni poslovni prihodki 867 0 0

     Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 868 0 0

     Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 869 0 0

D. CELOTNI PRIHODKI 870 2.773.617 2.163.833

E. Stroški blaga, materiala in storitev 871 1.967.292 1.328.189

     Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 872

     Stroški materiala 873 117.525 91.734

     Stroški storitev 874 1.849.767 1.236.455

F. Stroški dela 875 749.834 807.008

     Plače in nadomestila plač 876 568.061 614.158

     Prispevki za socialno varnost delodajalcev 877 92.279 107.843

     Drugi stroški dela 878 89.495 85.007

G. Amortizacija 879 0 0

H. Rezervacije 880 0 0

J. Drugi stroški 881 23.710 23.946

K. Finančni odhodki 882 51 238

L. Drugi odhodki 883 813 1.830

M. Prevrednotovalni poslovni odhodki 884 0 0

     Odhodki od prodaje osnovnih sredstev 885 0 0

     Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 886 0 0

N. CELOTNI ODHODKI 887 2.741.701 2.161.211

O. PRESEŽEK PRIHODKOV 888 31.917 2.622

P. PRESEŽEK ODHODKOV 889 0 0

Davek od dohodka pravnih oseb 890 95 0

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 891 31.822 2.622

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 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 894 24,60 26,94

Število mesecev poslovanja 895 12,00 12,00  
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Tabela 3: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2021 

v eur

AOP

A. Prihodki od poslovanja 660 2.704.519 64.347

     Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 661 2.704.519 64.347

     Povečanje vrednoti zalog proiz. in nedok. proizv. 662 0 0

     Zmanjšanje vrednoti zalog proiz. in nedok. proizv. 663 0 0

     Prihodki od prodaje blaga in  materiala 664 0 0

B. Finančni prihodki 665 0 0

C. Drugi prihodki 666 4.751 0

Č. Prevrednotovalni poslovni prihodki 667 0 0

     Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 668 0 0

     Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 669 0 0

D. CELOTNI PRIHODKI 670 2.709.271 64.347

E. Stroški blaga, materiala in storitev 671 1.959.168 8.124

     Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 672 0 0

     Stroški materiala 673 109.581 7.944

     Stroški storitev 674 1.849.587 180

F. Stroški dela 675 724.479 25.355

     Plače in nadomestila plač 676 549.998 18.062

     Prispevki delodajalcev za socialno varnost 677 89.295 2.984

     Drugi stroški dela 678 85.186 4.309

G. Amortizacija 679 0 0

H. Rezervacije 680 0 0

J. Ostali drugi stroški 681 23.710 0

K. Finančni odhodki 682 51 0

L. Drugi odhodki 683 813 0

M. Prevrednotovalni poslovni odhodki 684 0 0

     Odhodki od prodaje osnovnih sredstev 685 0 0

     Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 686 0 0

N. CELOTNI ODHODKI 687 2.708.222 33.479

O. PRESEŽEK PRIHODKOV 688 1.049 30.868

O. PRESEŽEK ODHODKOV 689 0 0

Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 95

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 691 1.049 30.773

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 692 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 

odhodkov obračunskega obdobja 693 0 0

Prihodki in odhodki 

za izvajanje javne 

službe

Prihodki in odhodki 

od prodaje blaga in 

storitev na trgu
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Tabela 4:Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka  
za leto 2021  

v eur

AOP 2021 2020

I. SKUPAJ PRIHODKI 401 3.016.887 2.816.054

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 402 2.969.514 2.770.745

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 403 2.705.113 2.553.853

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 404 1.210.065 1.058.805

    Prejeta sredstva za tekočo porabo 405 1.210.065 1.058.805

    Prejeta sredstva za investicije 406 0 0

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 407 0 0

    Prejeta sredstva za tekočo porabo 408 0 0

    Prejeta sredstva za investicije 409 0 0

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 410 0 0

    Prejeta sredstva za tekočo porabo 411 0 0

    Prejeta sredstva za investicije 412 0 0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 413 0 0

    Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0

    Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0

    Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0

    Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0

f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 1.495.048 1.495.048

    proračuna Evropske unije

B.  Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 420 264.402 216.892

      Prejete obresti 422

      Prihodki od udeležbe na dobičku, dividend, presežkov 423 0 0

      Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od 21.000 3.975

      premoženja

      Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 61.602 47.001

      Kapitalski prihodki 425 0 0

      Prejete donacije od iz domačih virov 426 0 0

      Prejete donacije od iz tujine 427 0 0

      Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0

      Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov 488 0 0

     Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada 489 0 0

      Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje  centraliziranih 

      in drugih programov EU

      Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 150.000 165.915

      Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 31.800 0

2.  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 431 47.372 45.309

     Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 47.372 45.309

     Prejete obresti 433 0 0

490
0 0

419

487

 



 
60 

 

…nadaljevanje tabele 
v eur

AOP 2021 2020

II. SKUPAJ ODHODKI 437 2.550.844 2.570.130

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 438 2.527.415 2.525.608

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 439 616.908 662.126

Plače in dodatki 440 536.150 578.188

Regres za letni dopust 441 22.138 23.364

Povračila in nadomestila 442 33.087 34.776

Sredstva za delovno uspešnost 443 16.382 13.636
Sredstva za nadurno delo 444 0 0

Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0

Drugi izdatki zaposlenim 446 9.152 12.163

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 447 99.220 114.000

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 49.782 57.764

Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 38.351 44.500

Prispevek za zaposlovanje 450 645 749

Prispevek za starševsko varstvo 451 553 642

Premije KDPZ na podlagi ZKDPZJU 452 9.888 10.346

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 453 1.666.301 1.726.207

Pisarniški in splošni material in storitve 454 1.036.380 990.875

Posebni material in storitve 455 362.526 405.060

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 45.537 62.999

Prevozni stroški in storitve 457 23.965 27.792

Izdatki za službena potovanja 458 26.676 12.650

Tekoče vzdrževanje 459 70.059 55.398

Poslovne najemnine in zakupnine 460 29.674 43.726

Kazni in odškodnine 461

Davek na izplačane plače 462

Drugi operativni odhodki 463 71.484 127.707

D. Plačila domačih obresti 464 0 0

E. Plačila tujih obresti 465 0 0

F. Subvencije 466 0 0

G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0

H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0

I. Drugi tekoči domači transferi 469 0 0  
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…nadaljevanje tabele 
v eur

AOP 2021 2020

J. Investicijski odhodki 470 144.986 23.275

Nakup zgradb in prostorov 471 0 0

Nakup prevoznih sredstev 472 0 0

Nakup opreme 473 144.986 23.275

Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0

Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0

Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0

Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0
Študije o izvedljivosti projektov, projektna 479 0 0

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN 

    STORITEV NA TRGU

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 482 17.839 34.441

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 483 5.589 5.589

C. Izdatki za blago in storitve 484 0 4.491

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 485 466.043 245.924

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 486 0 0

44.521481 23.428
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2. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO 2021 
 

Zakonske podlage in predpisi za izdelavo računovodskih izkazov 

Računovodski izkazi Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (v nadaljevanju MAP) so sestavljeni na 
podlagi računovodskih predpisov, ki veljajo za določene uporabnike enotnega kontnega načrta:  

• Zakona o računovodstvu (UL RS 23/99 ,30/02-1253 in 114/06),   

• Zakona o javnih financah (UL RS 11/11-UPB4 110/11,14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 
– ZIPRS1617, 13/18 in 195/20),  

• Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (UL RS115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 
60/10, 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),  

• Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava (UL RS134/03, 34/04, 13/05, 114/06-4631, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 
100/15 75/17 in 82/18),  

• Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (UL RS112/09, 58/10, 104/10, 104/11,97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 
84/16 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21),  

• Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev (UL RS 45/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 
108/13, 94/14 in 100/15),  

• Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37.členu Zakona o 
računovodstvu (UL RS 117/02, 134/03 in 108/13) ter  

• Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna (UL RS 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10). 

 

➢ Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter 

dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu. 

 
MAO je v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike 
in druge osebe javnega prava (UL RS112/09, 58/10, 104/10, 104/11,97/12, 108/13, 94/14, 
100/15, 84/16 75/17, 82/18, 79/19, 125/20 in 203,21) in Pravilnikom o razčlenjevanju in 
merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (UL RS134/03, 34/04, 13/05, 
114/06-4631, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 75/17 in 82/18), določen kot 
uporabnik enotnega kontnega načrta in vodi poslovne knjige na podlagi načela nastanka 
poslovnega dogodka, v skladu s 4. odstavkom 15. člena Zakona o računovodstvu. 
 
MAO je v letu 2021 pridobival prihodke iz proračuna RS in iz drugih virov za opravljanje javne 
službe ter s prodajo blaga in storitev na trgu. Prihodki in odhodki so bili spremljani za vsako 
dejavnost posebej, ločeno po stroškovnih mestih in projektih. V okviru projekta obravnavamo 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
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aktivnosti, ki so predmet vrednotenja. To so aktivnosti preučevanja, evidentiranja, 
dokumentiranja in predstavljanja muzejskega gradiva, priprava in organizacija razstav, z 
muzejsko dejavnostjo povezanih dogodkov in druge aktivnosti, ki jih opravlja muzej.  Stroškovno 
mesto pa posamezne projekte specificira glede na vir financiranja projekta - torej glede na to, ali 
je posamezna aktivnost projekta financirana iz javnih sredstev, drugih prihodkov pri opravljanju 
javne službe ali iz sredstev tržne dejavnosti.  
 
Ločeno spremljanje prihodkov ni problematično, saj je na podlagi poslovnega dogodka možno 
določiti vrsto dejavnosti (proračun - kohezijska sredstva - EU sredstva - drugi prihodki iz javne 
službe - prodaja storitev na trgu).  
 
Pri spremljanju odhodkov pa so bili le-ti po vrstah dejavnosti razporejeni na 

- neposredne stroške dejavnosti, ugotovljivi na podlagi konkretnega poslovnega dogodka 
z merljivimi kazalci (ovrednotene ure (zunanji sodelavci), ovrednotene količine (material, 
poštne, tiskarske storitve ipd.), torej na stroške izvajanja dejavnosti, ki so bile financirane 
iz v naprej dogovorjenih virov (proračun, sponzoriranja, donacije, tržna dejavnost)) 

- splošne stroške na podlagi merljivih kazalcev (npr. porabe vode, elektrike - po 
razpoložljivih števcih) in na podlagi izdelanih ključev za delitev npr. stroški ogrevanja, 
varovanja  

- plače na podlagi merljivih kazalcev t.j. opravljenih ur. 
 
 

➢ Nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in poraba 

dolgoročnih rezervacij 

 
Dolgoročne rezervacije v letu 2021 niso bile oblikovane, niti niso bile porabljene dolgoročne 
rezervacije iz preteklih let. 
 

➢ Metode vrednotenja zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje. 

 
Zavod ne izkazuje zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje. Trgovsko blago, 
ki se prodaja v muzejski trgovini ni last MAO, temveč predstavlja komisijsko blago, ki ga MAO 
mesečno odajvlja po prodani količini v preteklem mesecu.  
 

➢ Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepih za njihovo poravnavo oz. razlogih za 

neplačilo 

 
Stanje odprtih kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31.12.2021 znaša 22.911EUR. Večina je 
terjatev, ki še niso zapadle v plačilo. V primeru neporavnanih terjatev redno opominja svoje 
dolžnike. V primeru, da po treh poslanih opominih ne uspe izterjati plačila, vloži izvršbo.  
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➢ Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, ter o razlogih za 

neplačilo 

MAO na dan 31.12.2021 nima zapadlih in neplačanih obveznosti. Vse obveznosti, ki so odprte, 
izhajajo iz decembra 2021 in imajo rok zapadlosti 30 dni, kar pomeni, da so bile plačane v 
januarju oz. februarju 2022. Plačila pripravi računovodja, ki vodi poslovne knjige. Plačila so 
izvršena na valuto in potrjena s strani direktorja. Na UJP-u sta določena dva podpisnika. Plačilo 
na UJP se izvrši, ko oba elektronsko podpišeta izvršitev. 
 

➢ Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena 

sredstva in dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila) 

MAO je v letu 2021 od Ministrstva za kulturo in sredstev Kohezijskega projekta Center za 
kreativnost prejela sredstva, ki so namenjena za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, 
neopredmetena sredstva in dolgoročne finančne naložbe v višini 144.986 eur in so bila 
porabljena za nabavo opreme in vzdrževanje obstoječe opreme in prostorov za opravljanje 
dejavnosti.  
 

➢ Naložbe prostih denarnih sredstev 

MAO nima naložb prostih denarnih sredstev. 
Prosta denarna sredstva, za katera bi bila predvidena naložba, niso bila aktivirana. Muzej je kot 
nosilec evropskega projekta prejel avans za izvedbo projekta FuturA. Denarna sredstva so bila 
nakazana na račun muzeja februarja 2021 in so bila porabljena za stroške projekta tekom leta 
2021. Načeloma se avansi porabijo v kratekem času po njihovem prejemu, zato ne morejo biti 
predmet naožb prostih denarnih sredstev. 
 

➢ Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev 

Za neopredmetena in opredmetena sredstva se obračunava amortizacija od nabavne vrednosti 
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev do njihovega popolnega odpisa. Osnovna 
sredstva se amortizirajo posamično. Amortizacija se pokriva v breme obveznosti do virov 
sredstev ali preko stroškov amortizacije, če gre za nakupe iz lastnih sredstev. 
 

➢ Vrste postavk, ki so zajete v zneskih, izkazanih na kontih zunaj bilančnih evidenc 

Zunaj bilančno MAO ne vodi nobenih evidenc. 
 

➢ Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih sredstvih, ki 

so že v celoti odpisana, pa se še uporabljajo za opravljanje dejavnosti 

MAO ne uporablja že odpisanih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev. 
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➢ Bilanca stanja in način obračuna amortizacije 

Bilanca stanja obsega podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 
31.12.2021.  
Za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva se v poslovnih knjigah posebej izkazujejo 
njihove nabavne vrednosti in posebej popravki vrednosti kot kumulativni odpis, ki je posledica 
amortiziranja. 

V dejansko nabavno vrednost neopredmetenega in opredmetenega osnovnega sredstva so 
zajeti njegova nakupna cena in vsi stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati usposobitvi za 
nameravano uporabo. Amortizacija je obračunana od nabavne vrednosti neopredmetenih in 
opredmetenih osnovnih sredstev do njihovega popolnega odpisa. Osnovna sredstva se 
amortizirajo posamično. Amortizacijske stopnje so usklajene s Pravilnikom o načinu in stopnjah 
odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 58/10, itn). 
Osnovna sredstva se odpisujejo na podlagi ugotovitev popisne inventurne komisije. Odpisujejo 
se sredstva, ki so iztrošena in niso več uporabna. 

Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva se amortizirajo po enakomerni časovni 
metodi z upoštevanjem zakonsko predpisanih amortizacijskih stopenj:  
 
Tabela : Prikaz amortizacijskih stopenj po vrstah sredstev 

Amortizacijska skupina % 

INVESTICIJE V TEKU-GRADBENI OBJEKTI 0,00 

PREDMETI MUZEJSKE VREDNOSTI 0,00 

ZGRADBE- SPOMENIK 0,00 

OPREMA ZA PTT PROMET 10,00 

POHIŠTVO  12% 12,00 

POHIŠTVO ZA OPRAVLJANJE NEGOSP DEJAVNOST 12,00 

LESENA OPREMA-POHIŠTVO 12,00 

PROGRAMSKA OPREMA 20,00 

OPREMA ZA OPRAVLJANJE NEGOSP.DEJ.-DRUGA 20,00 

OPREMA ZA OPRAVLJ NEGOSP.DEJAVNOSTI-DRUG 20,00 

OSTALA OPREMA- KOMBINIRANA OPREMA 20,00 

DRUGA RAČUNALNIŠKA OPREMA 25,00 

DRUGA RAČUNALNIŠKA OPREMA 25,00 

EL.RAČUNALNIKI,MONITORJI,TIPKOVNICE,TISK 50,00 

PRENOSNI EL.RAČUNALNIKI IN PRENOS OPREMA 50,00 

DROBNI INVENTAR 
takojšen odpis ob 

aktivaciji 

 
Obračunana amortizacija za osnovna sredstva, nabavljena iz sredstev ustanovitelja iz naslova 
sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje oz. iz sredstev ustanovitelja za izvedbo 
projektov se pokriva iz sredstev obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva, torej iz obveznosti do virov sredstev.  
 
 
 



 
66 

 

Pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2021 
 
Bilanca stanja na dan 31.12.2021 
 
Bilanca stanja predstavlja stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31.12.2021. 
Stanja posameznih postavk so usklajena z analitičnimi evidencami: stanje osnovnih sredstev, 
terjatev, obveznosti. To je potrdila tudi popisna komisija ob izvedbi rednega letnega popisa 
sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2021. Zapisnik popisne komisije je 
priložen k tem pojasnilom. 
 
2.1. Opis stanja opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev 
Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 
31.12.2021 znaša 5.661.990 EUR. Od tega je neodpisana vrednost zgradbe in drugih 
opredmetenih sredstev, tj. predmetov muzejske zbirke 5.532.516 EUR, kar predstavlja skoraj 
celotno neodpisano vrednost dolgoročnih sredstev. Ker je zgradba kulturni spomenik, se ne 
amortizira. Prav tako se ne amortizirajo predmeti muzejske vrednosti. Zato je pomembno 
dejstvo, da neodpisana vrednost opreme znaša 129.475 EUR, odpisana vrednost 67%. 
 

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 

OSNOVNA SREDSTVA

vrsta neopredmetenih in opredmetenih 

sredstev
nabavna 

vrednost

odpisana 

vrednost

neodpisana 

vrednost

dolgoročne premoženjske pravice 9.701 9.701 0

zgradbe 5.161.669 0 5.161.669

oprema 388.018 258.544 129.475

druga opredmetena osnovna sredstva- 

muzejska zbirka 370.847 0 370.847

Skupaj 5.930.235 268.245 5.661.990

od tega zgradbe in druga opredmetena 

sredstva- muzejska zbirka 5.532.516 0 5.532.516

91,16

vrednost neopredmetenih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev brez zgradb 

in brez muzejskih predmetov 397.719 268.245 129.475

67,45

na dan 31.12.2021

% vrednosti zradb v celotni vrednosti dolgoročnih sredstev

% odpisanih dolgoročnih sredstev-brez vrednsti zgradb  
 
Druga opredmetena osnovna sredstva in predmeti muzejske vrednosti (6 % vseh sredstev)  so 
usklajeni z v preteklih letih izvedenimi odkupi. Niso pa še usklajeni z evidencami muzejske zbirke. 
V letu 2013 smo zamenjali program za vnos v evidenco predmetov muzejskih vrednosti. Vnosi v 
nov program Kronos se izvajajo v okviru kadrovske razpoložljivosti, že vnešeni predmeti iz 
starega programa Galis pa so bili preneseni v nov program Kronos. Kljub trudu vrednotenja 
predmetov muzejske vrednosti ni bilo mogoče uskladiti s stanjem vrednosti muzejske zbirke v 
knjigovodskih evidencah, ker precejšen del muzejske zbirke ni vnešen in ovrednoten v evidenci 
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programa Kronos. Zato je knjigovodska vrednost postavk predmetov muzejskih vrednosti na dan 
31.12.2021 ostala enaka enaka kot v preteklem letu. 
 
Neopredmetena dolgoročna sredstva in drobni inventar do vrednosti 500 EUR  so evidentirani 
kot zaloge drobnega inventarja v razredu 3. Glede na to, da gre za takojšenj odpis drobnega 
inventarja, izkazujemo saldo stanja zalog drobnega inventarja v razredu 3 v vrednosti 0 EUR.  
 
2.2. Stanje sredstev na podračunu in v blagajni  
Na kontu podračuna pri UJP (konto 110) je na dan 31.12.2021 evidentirano stanje 564.244 eur in v 
blagajni MAO (konto 100) 2.927 eur. Stanje na podračunu je usklajeno z izpisom odprtih postavk Uprave 
za javna plačila RS na dan 31.12.2021.  
Omeniti je potrebno, da so v stanju sredstev na podračunu UJP na dan 31.12.2021 zajeta tudi sredstva v 
višini 215.112 eur, ki so bila pomotoma nakazana s strani Ministrstva za kulturo na podračun MAO 
namesto na podračun drugega proračunskega uporabnika. Napačno nakazana sredstva so bila 
prenakazana v začetku januarja. 
Sredstva na podračunu so namenjena plačilu obveznosti poslovanja MAO iz leta 2021, ki zapadejo v 
plačilo v začetku leta 2021.  
 

2.3. Kratkoročne terjatve 
Stanje odprtih kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31.12.2021 znaša 22.911 eur. Večina je 
terjatev, ki še niso zapadle v plačilo. V primeru neporavnanih terjatev redno opominja svoje 
dolžnike. V primeru, da po treh poslanih opominih ne uspe izterjati plačila, vloži izvršbo.  
 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontega načrta v višini 144.984 eur za tekoče 
stroške dela in poravnane v letu 2022. Oblikovane so bile tudi terjatve iz naslova projekta 
Kohezijske politike, Operacija Platforma CZK.  
 
Druge kratkoročne terjatve pa predstavljajo terjatve do ZZZS za refundacije bolnišk v višini 
13.855, terjatve iz naslova EU projekta v višini 51.741 eur in terjatve za plačilne kartice, spletne 
trgovine, turistične bone, skupaj 6.883 eur. 
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2.4. Kratkoročne obveznosti 
Stanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2021 je naslednje:  
 

členitev 

skupine 

kontov

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                           

v  EUR

 na dan 

31.12.2021

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 21.500

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 58.995

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 306.836

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 57.787

24
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 

KONTNEGA NAČRTA 215.517

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 94.788
 

 
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme na dan 31.12.2021 predstavljajo sredstva v višini 
21.500 eur iz naslova projekta MADE In sofinciranega iz EU sredstev oz. hrvaškega Muzeja za 
umjetnost i obrt. 
 
Na dan 31.12.2021 izkazuje MAO kratkoročne obveznosti do zaposlenih iz naslova plače za 
mesec december 2021, ki je bila izplačana v januarju 2022. Skupni znesek obveznosti za plače za 
december 2021 oz. obveznost do zaposlenih v bruto znesku znaša 58.995 eur.  
Obveznosti do dobaviteljev v višini 306.836 eur predstavljajo obveznosti za dobavljeno blago in 
opravljene storitve, ki še niso zapadle v plačilo. Gre za obveznosti do domačih in tujih 
dobaviteljev (konto 22) za tekoče, mesečne obveznosti, zapadle v januarju oz. februarju leta 
2022. Med obveznostmi do dobaviteljev na dan 31.12.2021 ni zapadlih obveznosti. Računi 
zapadejo v plačilo v roku 30 ali več dni. Obveznosti do domačih dobaviteljev znašajo glavnino in 
sicer 304.500 EUR, obveznosti do tujih dobaviteljev pa 2.336 EUR.  
 
Druge obveznosti iz poslovanja - do uporabnikov enotnega kontnega načrta  v višini 954,44eur 
predstavljajo obveznosti iz naslova sejnin svetu za leto 2021 in potnh nalogov zaposlenim. 
 
Obveznosti iz do uporabnikov enotnega kontnega načrta (Ministrstva, Uprava za javna plačila) 
konec leta 2021 znašajo 246.179 eur. Predstavljajo jih tekoče obveznosti za prispevke za place 
12/2021, stroške plačilnega prometa (Uprava za javna plačila), za DDV za obdobje 10-12/2021. 
 
Med obveznostmi do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazana sredstva v višini 215.517 
– napačno nakazilo ministstrva za kulturo, ki niso sredstva MAO in s bila prenakazana na račun 
upravičenca takoj v začetku leta 2022. 



 
69 

 

 
Pasivne časovne razmejitve v višini 94.788 EUR pa predstavljajo kratkoročno odloženi prihodki, 
ki bodo pokrivali stroške nastale v letu 2022. Gre za sredstva v višini 28.400 eur, ki bodo 
prokrivala stroške iz naslova projekta Bienale oblikovanja – BIO 27, katerega aktivnosti so se 
začele že jeseni 2020, bienale pa se bo odvijal v letu 2022, ko bodo nastali tudi z njim povezani 
stroški, ki jih bodo pokrivali razmejeni prihodki. Razmejena so tudi sredstva za izdajo kataloga 
razstave Oblikovanje modernih interierjev v višini 19.906 eur  ter sredstva za razstavo Iščem 
stanovanje! in aktivnosti ob Plečnikovem letu, skupaj 66.388eur. 
 

2.5. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena 
sredstva in dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila) 

 
Razmerje med obveznostmi do virov stalnih in dolgoročnih sredstev glede na obveznosti do 
virov gibljivih in kratkoročnih sredstev je 11 % proti 89 %. Upoštevati je potrebno, da so daleč 
največja postavka obveznosti do virov sredstev obveznost do virov sredstev od nepremičnin. 
Obveznosti do virov sredstev za nepremičnino, t.j grad in okolica, je bila v upravljanju že vrsto 
let. Vrednost nepremičnine z okolico znaša 5.161.669 eur.  
 
Vsa preostala sredstva izkazujemo kot Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva - sredstva v upravljanju in se knjigovodsko usklajujejo z rednim odpisom 
osnovnih sredstev, posamično, z uporabo metode  enakomernega časovnega amortiziranja. Ob 
usklajevanju sredstev in obveznosti do njihovih virov za leto 2021 se s pristojnimi na Ministrstvu 
za finance izvedejo postopki za uskladitev stanja razreda 0 - stanja sredstev in konta 980-stanja 
obveznosti do virov sredstev.  
Obračunana amortizacija in odpisi ter izločitev uničene opreme iz evidenc bremenijo obveznosti 
za sredstva, prejeta v upravljanje.  
Skupaj obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva znaša 5.661.990 EUR. 
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V bilanci stanja izkazujemo naslednje stanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti :  
členitev 

skupine 

kontov

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI                                     

v  EUR

 na dan 

31.12.2021

 na dan 

31.12.2020

indeks 

2021/2020

90 SPLOŠNI SKLAD 0 0

91 REZERVNI SKLAD 0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 

PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA 

SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 0 0

9411
SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 

PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0

980
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 5.724.007 5.552.567 97,00

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 16.992 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 14.830 #DIV/0!  
 
a. Oprema (viri členitev skupine kontov 980): v nakup opreme so bila vložena sredstva v višini 
31.234 eur. Za nakup so bila uporabljena namenska sredstva ustanovitelja v višini 28.509 eur in 
iz naslova sredstev za nakup opreme za izvedbo projekta kohezijske politike Centra za 
kreativnost v višini 2.725 eur. Investicije v opremo predstavlja nabava računalniške opreme 
17.174eur, arhivske opreme 2.512 eur, oprema trgovine v višini 6.787 eur (delno pa je bila že v 
letu 2020), audiovizualna oprema (projektor) 804 eur in druga oprema 3.958eur. 
V letu 2021 je MAO prejel tudi sredstva za obnovo gradu v višini 173.557eur. Sredstva so bila 
dodeljeva jeseni 2021 in zaradi dolgotarjnega procesa priprave dokumentacije in izbora 
izvajalcev, material, je bilo za ta namen porabljenih 113.650eur, ostala sredstva pa bodo 
porabljena v letu 2022. 
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v  EUR 2020 2021
indeks 

2021/2020

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA-brez 

vrednosti zgradb in zemljišč na dan 31.12. 23.275 31.234 134,19

za nakup opreme in investicije- sredstva MK 14.122 28.509 201,88

nakup preme-prerazporejeno iz sredstev za izvedbo 

projektov

nakup opreme-EU 9.153 2.725 29,77  
 
b. Muzejsko gradivo: Donacije pravnih in fizičnih oseb v obliki muzejskih predmetov ali 
muzejskega gradiva so bile prejete že v letu 2017 v višini 25.305 EUR. Te donacije v registru 
osnovnih sredstev in v glavni knjigi še niso registrirane, ker še niso vnešene v program Kronos. V 
evidence sredstev glavne knjige bodo prenesene, ko bo izvedena uskladitev stanja muzealij in 
muzejskih predmetov v program Kronos.  
V letu 2021 MAO od ustanovitelja ni pridobil sredtev za odkupe, tako je bil odkupljen samo en 
predmet v znesku 101 eur (stol Pink Ribbon Chair). 
 
c. Presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta v višini 31.822 EUR se porabi za pokrivanje 
presežka odhodkov na prihodki ustvarjenega v preteklih letih v višini 14.830eur, ostanek v višini 
16.992 ostane na postavki presežka prihodkov nad odhodki in se bo o njem odločalo v 
prihodnosti. 
 
d. Za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva in dolgoročne 
finančne naložbe niso bila prejeta amortizacijska sredstva. Obračunana amortizacija za opremo, 
ki je bila v preteklih letih nabavljena iz drugih virov, krije iz drugih prihodkov za opravljanje javne 
službe. V letu 2021 so bila tovrstna sredstva že amortizirana oz. ni bilo stroška iz naslova 
amortizacije. 
 
e. V letu 2021 ni bila sklenjena nobena pogodba o finančnem najemu niti ni bilo najeto nobeno 
posojilo. 
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021 
 
Prihodki in odhodki določenih uporabnikov proračuna se vodijo po računovodskem načelu 
nastanka poslovnega dogodka. To pomeni, da se spremembe gospodarskih kategorij v poslovnih 
knjigah evidentirajo takrat, ko poslovni dogodki nastanejo, in to ne glede na to, kdaj so bili 
plačani.  
 
2.6. Prihodki po načelu fakturirane realizacije (obračunski) 
Prihodke praktično v celoti predstavljajo  prihodki od prodaje storitev, prihodki iz naslova 
prodaje blaga v muzejski trgovini predstavjajo le manjši del.  

v EUR delež

CELOTNI PRIHODKI v letu 2020 2.773.617 100,00
PRIHODKI OD POSLOVANJA 2.768.866 99,83

FINANČNI PRIHODKI 0 0,00

DRUGI PRIHODKI 4.751 0,17

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0,00  
 

2.7. Vrste prihodkov in prihodki po dejavnostih 
Prihodki za leto 2021 znašajo 2.773.617 EUR. Od tega prihodki za izvajanje javne službe znašajo 
2.709.271, t.j. slabih 98 % celotnih prihodkov. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa 
znašajo 61.602 EUR, kar predstavlja dobra 2 % celotnih prihodkov . 
 

PRIHODKI za obdobje 1.1.-31.12.2021 v EUR delež

Celotni prihodki po vrstah dejavnosti 2.773.617 100,00

PRIHODKI OD OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 2.709.271 97,68

I. Prihodki iz sredstev javnih financ                     1.196.588 43,14

- prihodki  i z državnega proračuna 1.196.588 43,14

- prihodki  i z občinskega proračuna 0 0,00

II. drugi prihodki za izvajanje javne službe 61.602 2,22

III. Prihodki od donacij, namenjenih pokrivanju stroškov proizvodov 

in storitev 5.440 0,20

IV. Prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU: CZK, 

ESS, FA, MADE IN 1.246.792 44,95

V. Prihodki iz proračuna  Evropske unije 194.098 7,00

FINANČNI PRIHODKI 0 0,00

DRUGI PRIHODKI 4.751 0,17

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0,00

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 64.347 2,32  
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Prihodki, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in so financirani iz javnih sredstev so 
prihodki, ki jih prejme muzej na podlagi predloženega letnega programa dela in sklenjene 
odločbe ali pogodbe z ustanoviteljem oz financerjem javne službe. 
Drugi prihodki od opravljanja javne službe  so prihodki, ki jih vključuje muzejska dejavnost in so 
financirani iz nejavnih virov. Gre za opravljanje javne službe v okviru nalog pooblaščenega 
muzeja, pridobivanja sponzorstev, donacij, prodaje vstopnic na razstavah, vstopnic in kotizacij 
na pedagoških in andragoških programih, organizacijo dogodkov, prodajo katalogov in 
publikacij, muzejskih spominkov in knjižnične izmenjave. 
Prihodki iz naslova opravljanja javne službe za naloge pooblaščenega muzeja so financirani v 
okviru razpoložljivih odobrenih sredstev državnega proačuna, torej iz javnih sredstev. Drugi 
prihodki od opravljanja javne službe pa so pridobljeni iz nejavnih sredstev. 
Finančnih prihodkov v letu 2021 ni bilo. 
Drugi prihodki so izredni prihodki v višini 4.751 eur. 

 
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu, torej iz naslova tržne dejavnosti, pa predstavljajo 
prihodke iz naslova prodaje knjig, publikacij, spominkov in drugih predmetov iz konsignacije v 
muzejski trgovini in prodajo pijače na muzejskih dogodkih. MAO sicer oddaja prostore v najem, 
vendar prihodki iz tega naslova pripadajo lastniku premoženja, torej državi, MAO je samo 
upravnik. Iz oddaje v najem obračunava samo obratovalne stroške (elektrika, komunalne 
storitve itd.).  
 
Največji delež med prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so predstavljajo prihodki od 
organizacije prireditev-najemnin grajskega dvorišča, prodaje artiklov ter publikacij drugih založb. 
Struktura prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2021 je naslednja:  
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu EUR %

najemnine -                           0,00

organizacija prireditev-najem dvorišča 16.974                   26,38

prihodki od prodaje knjig, publikacij, katalogov 5.434                     8,44

prodaja raznih predmetov v muzejski recepciji 8.406                     13,06

sponzorstvo 33.533                   52,11

skupaj 64.347                   100,00  
 
Prihodki od prodaje blaga v muzejski trgovini predstavljajo prihodki od prodaje katalogov, 
drugih publikacij, plakatov in drugih predmetov v okviru projektov MAO in kot komisijska 
prodaja. Ti prihodki za leto 2021 znašajo 8.406 EUR, kar predstvalja 13% vseh prihodkov od 
prodaje blaga in storitev na trgu. 
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2.8. Odhodki po načelu fakturirane realizacije (obračunski)  
Struktura celotnih odhodkov v letu 2021: 

v EUR delež

CELOTNI  ODHODKI v letu 2021 2.741.701 100,00

STROŠKI MATERIALA 117.525 4,29

STROŠKI STORITEV 1.849.767 67,47

F) STROŠKI DELA 749.834 27,35

G) AMORTIZACIJA 0 0,00

J) DRUGI STROŠKI 23.710 0,86

K) FINANČNI ODHODKI 51 0,00

L) DRUGI ODHODKI 813 0,03

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886) 0 0,00  
 
Največji odstotek, 67%, vseh odhodkov predstavljajo stroški storitev opravljanja dejavnosti v 
višini 1.849.767 eur, sledijo stroški dela 749.834 eur oz. 27%. 
 
2.9. Vrste odhodkov in odhodki po dejavnostih 
Odhodki za leto 2021 znašajo 2.741.701 eur, od tega odhodki za izvajanje javne službe 
2.708.222 eur in odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 64.347 eur. Po vrstah 
dejavnosti je struktura odhodkov naslednja: 
98% odhodkov izhaja iz naslova opravljanja javne službe, le 2 % odhodkov pa predstavljajo 
odhodki, ki se nanašajo na tržno dejavnost. 
 
Odhodki za opravljanje javne službe predstavljajo odhodke za nabavo materiala, blaga in 
storitev ter odhodke za kritje stroškov dela za izvajanje  evidentiranja, dokumentiranja, 
konserviranja, restavriranja, proučevanja, predstavljanja gradiva javnosti t.j. izvajanja projektov, 
sodelovanja in koordiniranja projektov z drugimi institucijami doma in v tujini, odkupov 
predmetov premične dediščine, povezovanja s področji  izobraževanja, gospodarstva in znanosti. 
Izvajale so se različne aktivnosti v okviru izvajanja muzejskih projektov, odobrenih na podlagi 
programa dela za leto 2021 z odločbo o izvajanju programa dela in financiranju javne službe v 
letu 2021.  
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v EUR delež

Odhodki za opravljanje javne službe v letu 2021 2.708.222 100,00

Stroški blaga, materiala in storitev 1.959.168 72,34

Stroški dela 724.479 26,75

Amortizacija 0 0,00

Drugi stroški 23.710 0,88

Finančni odhodki 51 0,00

Drugi odhodki 813 0,03

Prevrednotovalni poslovni odhodki 0 0,00  
 
72 % odhodkov iz opravljanja javne službe predstavljajo stroški materiala in storitev, 27 % 
predstavljajo stroški dela, 1 %  pa drugi stroški in odhodki.  
Postavka drugi stroški predstavlja odhodek  za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. 
 
Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu zajemajo stroške blaga materala in storitev, 
stroške dela, del amortizacije, finančne in druge odhodke. Gre za stroške nabave blaga, ki se 
prodaja v trgovini, pri stroških dela pa za stroške dela dveh tehnikov, ki se financirjo iz tržne 
dejavnosti. 

v EUR delež

Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu v 

letu 2021 33.479 100,00

Stroški blaga, materiala in storitev 8.124 24,27

Stroški dela 25.355 75,73

Amortizacija 0 0,00

Drugi stroški 0 0,00

Finančni odhodki 0 0,00

Drugi odhodki 0 0,00
Prevrednotovalni poslovni odhodki 0 0,00  
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2.10. Razmerje razporeditve prihodkov in odhodkov po dejavnosti in ugotovitve 
iz naslova opravljanja 

javne službe   

delež v 

prih/odh

iz prihodkov in 

odhodkov na trgu

delež v  

prih/odh
skupaj

delež v  

prih/odh

PRIHODKI 2.709.271 97,68 64.347 2,32 2.773.617 100,00

ODHODKI 2.708.222 98,78 33.479 1,22 2.741.701 100,00

presežek prihodkov 1.049 3,29 30.868 96,71 31.917 100,00

presežek odhodkov 0,00 0

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI pred obračunom davka od dohodka 31.917  
 
Dosežen je presežek prihodkov nad odhodki v višini 31.917 EUR. Glede na delitev dejavnosti na 
izvajanje javne službe in tržno dejavnost je bil na področju izvajanja javne službe dosežen 
presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.049 EUR, pri izvajanju tržne dejavnosti pa presežek 
odhodkov nad prihodki v višini 30.868EUR.  
 
2.11. Pomembne skupine stroškov materiala in storitev 
 
Stroški materiala v letu 2021 znašajo 117.525 EUR. Največji del vseh stroškov materiala 
predstavljajo stroški splošnega in posebnega materiala: drobni material za pripravo projektov, 
stekla, panoji, plošče, promocijski material in material za nabave blaga v muzejski trgovini. 
Preostalo pa predstavlja porabljena električna in toplotna energijo, nekaj pa je bilo namenjeno 
za nabavo strokovne literature, pisarniškega materiala, čistilni, drug posebni material in drobni 
inventar. 
 
Stroške storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti v višini 1.849.767 EUR predstavljajo 
naslednje storitve: storitve telefona, faksa, poštnine, knjigovodske, upravne, oglaševalske 
storitve, stroški službenih poti-dnevnice, nočnine, prevozi, zavarovanja v zvezi s projekti, 
oblikovanje, tiskanje, prelom, prevajalske, lektorske storitve, najemnine za opremo, prevozni 
stroški, stroški izobraževanja-kotizacije, konference, seminarji, storitve odvetnikov, notarjev, 
članstva v mednarodnih organizacijah, pravne storitve, odnosi z javnostmi, storitve 
fotokopiranja, skeniranja, zdravniški pregledi, priprave razstavnih konstrukcij in druge dejavnosti 
v zvezi s projekti muzeja. 
Stroški storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja so storitve, ki zagotavljajo tekoče in 
investicijsko vzdrževanje objektov, opreme in spletnih strani. 
Stroški zavarovalnih premij, plačilnega in bančnega prometa so stroški premoženjskega 
zavarovanja, zavarovanja splošne odgovornosti, stroški plačilnega in bančnega prometa. 
Stroški komunalnih in prevoznih storitev predstavljajo dobavo storitev v zvezi z oskrbo vode in 
storitve odvoza smeti.  
Povračila v zvezi z delom so stroški službenih poti: dnevnice, nočnine, prevozi. 
Stroški reprezentance predstavljajo stroški za spodbujanje in krepitev stikov s poslovnimi 
partnerji v korist dobrega sodelovanja. 
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Drugi stroški storitev predstavljajo: stroški študentskega servisa, varovanja, čiščenja, razni drugi 
stroški- Si-genca ipd. 
 
Po obračunu stroškov dela iz delovnih ur je bilo povprečno zaposlenih 25 delavcev oziroma 
konec leta 2021 23 delavcev, od tega 15 iz sistemizacije delovnih mest, ki so odobrena s strani 
ustanovitelja, tri delovna mesta (eno od novembra 2021, ko se je zaključil projekt FA) se 
financirajo iz sredstev na trgu, 8 delovnih mest pa iz projektov - 5 iz kohezijske politike Centra za 
kreativnost in 3 iz projekta EU Future Architecture, ki se je zaključil z oktobrom 2021. Strošek 
dela skupaj v letu 2021 znaša 749.834 EUR. 
Plače so bile obračunane v skladu s predpisi. Plača za december 2021 skupaj z obveznimi 
dajatvami je bila izplačana v mesecu januarju 2022. 
 
Stroški amortizacije - Stopnje in način obravnave amortizacije so opisani na strain 13. 
 
Finančne odhodke prestavljajo odhodki za obresti in odhodki od negativnih tečajnih razlik. 
 
Med drugimi prihodki so stotinske izravnave in davčno nepriznani odhodki iz naslova 
nepriznanih odhodkov iz preteklih let, nepriznani odhodki za obresti od nepravočansno plačanih 
davkov in drugih dajatev in davčno nepriznani DDV za DDV, kjer je kraj obdavčitve v Sloveniji 
zaračunan pa je bil tudi v tujini. 
 
2.12. Razporeditev presežka prihodkov nad odhodki 
Po izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov izkazujemo presežek prihodkov nad 
odhodki v višini 31.822 EUR. Presežek je bil razporejen za pokrivanje presežka odhodkov nad 
prihodki iz preteklih let. 
 
2.13. Obračun davka od dohodka pravnih oseb 
Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti s spremembami in dopolnitvami 
(Uradni list RS, št. 109/2007 in 68/2009) podrobneje opredeljuje, kaj se šteje za pridobitno ali 
nepridobitno dejavnost pri zavezancu iz 9. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki 
je tako kot Muzej za arhitekturo in oblikovanje ustanovljen za opravljanje nepridobitne 
dejavnosti. Iz tega sledi, da je muzej na podlagi presežka prihodkov nad odhodki v skupnem 
rezultatu za del opravljanja dejavnosti na trgu dolžan za pridobitni del dejavnosti obračunati 
davek od dohodka pravnih oseb. 
 
Med pridobitne prihodke se, poleg prihodkov od oddajanja prostorov zavezanca, komisijske 
prodaje publikacij in prodaje raznih artiklov, po pravilniku štejejo tudi vsa sredstva za izvajanje 
javne službe, ki niso iz javnofinančnih virov.  
 
Glede na zgoraj navedeno znašajo pridobitni prihodki v letu 2021 100.615 eur, pridobitni 
odhodki pa 99.458 eur.  
 
Razlika med pridobitnimi prihodki in odhodki znaša 1.158 eur in je izhodišče za obračun davka 
od dohodka pravnih oseb. Davek za leto 2021 tako znaša 95eur. 



 
78 

 

Celotni presežek prihodkov nad odhodki zmanjša presežek odhodkov nad prihodki v sklopu 
obveznosti do virov sredstev v Bilanci stanja.  
 
2.14. Pojasnila k izkazu računa financiranja 
Muzej za arhitekturo  in oblikovanje se  v letu 2021 ni zadolževal. 
 
2.15. Pojasnila k izkazu denarnih tokov 
O prihodkih in odhodkih po načelu denarnega toka govorimo,  ko sta izpolnjena naslednja 
pogoja: 

- poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov je nastal 
ter 

- je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta- ta pogoj je 
izpolnjen tudi,  če so bile terjatve oziroma obveznosti, ki se nanašajo na prihodke 
oziroma odhodke, poravnane na drug način (pobot oziroma kompenzacija in poplačilo v 
stvareh), pri čemer ni nastal denarni tok. 

To pomeni, da se upošteva načelo plačane realizacije. 
Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so razčlenjeni na: 

- prihodke za izvajanje javne službe, 
- prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu, 
- odhodke za izvajanje javne službe, 
- odhodke zaradi prodaje blaga in storitev na trgu. 

 
2.16. Prihodki po načelu denarnega toka 

za obdobje 1.1.-31.12.2021 v EUR delež

Prihodki po načelu denarnega toka 2.985.087 100,00
I. Prihodki iz sredstev javnih financ                     1.210.065 40,54

- prihodki iz državnega proračuna 1.210.065 40,54

- prihodki iz občinskega proračuna 0 0,00

II. drugi prihodki za izvajanje javne službe 56.162 1,88

III. Prihodki od donacij, namenjenih pokrivanju 

stroškov proizvodov in storitev 5.440 0,18

IV. Prihodki iz državnega proračuna iz sredstev 

proračuna EU: CZK, ESS, FA, MADE IN 1.495.048 50,08

V. Prihodki iz proračuna  Evropske unije 150.000 5,02

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 68.372 2,29  
 
Prihodki, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in so finacirani s strani Ministrstva za kulturo 
so prihodki, ki jih prejme muzej na podlagi predloženega letnega programa dela in sklenjene 
odločbe ali pogodbe z ustanoviteljem, Ministrstvom za kulturo. Program zajema evidentiranje, 
dokumentiranje, konserviranje- restavriranje, proučevanje, predstavljanje gradiva javnosti - 
izvajanje projektov, sodelovanje in koordiniranje projektov z drugimi institucijami, odkupi 
predmetov premične dediščine, povezovanje s področji izobraževanja, gospodarstva in znanosti. 
Ministrstvo za kulturo je za leto 2021 izdalo odločbo z dopolnitvami in dodatnimi odločbami, s 
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katerimi je namenilo sredstva za pokrivanje stroškov dela, splošnomaterialnih stroškov, 
programskomaterialnih stroškov ter stroškov investicij v opremo in investicijsko vzdrževanje. 
 
Drugi prihodki od opravljanja javne službe so prihodki, ki jih vključuje muzejska dejavnost in so 
financirani iz nejavnih virov. Gre za opravljanje javne službe v okviru nalog pooblaščenega 
muzeja, pridobivanja sponzorstev, donacij, prodaje vstopnic na razstavah, vstopnic in kotizacij 
na pedagoških in andragoških programih, organizacijo dogodkov, prodajo katalogov in 
publikacij, muzejskih spominkov in knjižnične izmenjave. 
Drugi prihodki od opravljanja javne službe pa so pridobljeni iz nejavnih sredstev. 
 
V letu 2021 tovrstni prihodki predstavljajo pridobljena sredstev za izvedbo evropskega projekta 
FuturA, ki se je začel izvajati s 1. novembrom 2015 in je trajal do oktobra 2021. Prejeti avansi iz 
naslova projekta FA ne predstavljajo v celoti denarnega toka MAO, ker denarni tok nosilca 
projekta ne sme upoštevati denarnega toka, ki se nanaša na denarni tok partnerjev projekta oz. 
sredstva iz projekta, ki so namenjena upravičencem projekta niso predmete denarnega toka 
MAO. Poleg prilivov FA pa predstavljajo prilive tudi sredstva iz sklada kohezijske politike za 
projekt Platforma CZK, ki se je začel izvajati v letu 2020, kar posledično pomeni prilive 
Ministrstva za kulturo iz naslova tega projekta ter za projekt Made In. 
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu, torej iz naslova tržne dejavnosti, pa predstavljajo 
prihodke od prodaje knjig, publikacij, spominkov in drugih predmetov iz konsignacije v muzejski 
trgovini in prodajo pijače na muzejskih dogodkih. Poleg naštetih vključujejo še prihodke od 
najemnine od oddanih prostorov v pritličju fužinskega gradu. 
 
2.17. Odhodki po načelu denarnega toka 

za obdobje 1.1.-31.12.2021 v EUR delež

Odhodki po načelu denarnega toka 2.550.844 100,00

I.  odhodki za opravljanje javne službe                 2.382.429 93,40

   - odhodki za plače, ki jih financira MK 486.877 19,09

  - odhodki za plače, finacirani iz drugih virov 229.251 8,99

   - izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 1.666.301 65,32

II. investicijski odhodki, plačila obresti 144.986 5,68

III.odhodki iz naslova prodaje blaga in  storitev na trgu 23.428 0,92  
 
Odhodki za plače, ki jih financira MK predstavljajo odhodke za plače zaposlenih, ki opravljajo 
javno službo in so bila ta delovna mesta potrjena za financiranje s strani Ministrstva za kulturo. 
V letu 2021 so ta sredstva predstavljala 19 % vseh odhodkov. Ministrstvo za kulturo je odobrilo 
15 delovnih mest, 2 delovni mesti oz. 3 konec leta se pokrivajo iz sredstev pridobljenih na trgu, 
ostalih 8 oz. 5 konec leta pa iz sredstev projektov in zaposlitve so sklenjene za določen čas 
trajanja posameznega projekta.   
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Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe pa so odhodki za plačane dobave materiala, 
blaga in storitev za realizacijo vseh opravil pri poslovanju na področju javne službe, na področju 
tržnih dejavnosti ter pri izvajanju projektov. 
 
V letu 2021 je delež izdatkov za opravljanje javne službe v celotnih odhodkih znašal 93 %, v letu 
2020 pa 97 %.  
Odhodki za izvajanje javne službe v letu 2021 so za 5% višji glede na preteklo leto, kar je 
posledica večjega obsega izvajanja nalog po programu.  
 
2.18. Razlika med prihodki in odhodki po načelu denarnega toka 
Prihodki po načelu denarnega toka znašajo 3.016.887 eur, odhodki pa 2.550.844 eur. Zato 
izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka v višini 466.043 eur. 
 
2.19. Poraba prejetih sredstev iz javnih virov-državnega ali občinskega proračuna 
Prejeta sredstva proračuna so bila namensko porabljena.  
 
2.20. Izkaz prihodkov in odhodkov (po načelu denarnega toka) 
11. člen ZJF opredeljuje vsebino bilance prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in 
naložb ter račun financiranja. Rezultat naštetih bilanc predstavlja stanje sredstev na računih, tj 
predstavlja sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna. Ta sredstva se na koncu 
tekočega leta porabijo za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta. Izjema so le 
namenska sredstva (43.člen ZJF). 
 
Na podlagi 9.i. čl. ZJF-H so javni zavodi in javne agencije dolžni k izkazovanju izračuna presežka 
prihodkov nad odhodki. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo 
davčne prihodke (zajemajo tudi prispevke), nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete 
donacije in transferne prihodke. Med odhodke spadajo tekoči odhodki, tekoči transferji, 
investicijski odhodki in investicijski transferji. Rezultat bilance prihodkov in odhodkov je 
proračunski primanjkljaj (deficit) ali presežek (suficit) in je razlika med prihodki in odhodki po 
načelu denarnega toka. Muzej, v skladu z 9.i. čl. ZJF-H, izkazuje presežek prihodkov nad odhodki 
v letu 2021 v višini 466.043 eur za 245.924 leto 2020 pa presežek odhodkov nad prihodki v višini 
19.374 eur. 
 

2021 2020

PRIHODKI: R7 (od skupine 70 do 78 brez 76) 3.016.887 2.816.054

ODHODKI po načelu denarnega toka  R4 (od 

skupine 40 do 45) 2.550.844 2.570.130

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (suficit) PRIHODKOV 

NAD ODHODKI po načelu denarnega toka 466.043 245.924

PRESEŽEK (deficit) ODHODKOV NAD PRIHODKI po 

načelu denarnega toka

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 
 
V Ljubljani, 20. Februar 2022 
 
mag. Lidija Andrašec, računovodkinja 
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