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1. RAČUNOVODSKO POROČILO
1.1.

Računovodski izkazi

Tabela 1: Tabela: Bilanca stanja na dan 31.12.2017
2017

v eur
2016

1

5.429.499

5.423.526

2

10.655
10.655
5.048.019
0
554.577

11.610
11.610
5.048.019
0
541.850

173.097
0
0
0
0
381.480
406.395
475
196.567
29.250
76
167.559

166.343
0
0
0
0
375.507
488.919
20
278.733
160.355
0
37.983

0
0
10.945

0
0
7.587

SREDSTVA
AOP

A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
Neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne aktivne časovne
razmejitve
Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev
Nepremičnine
Popravek vrednosti nepremičnin
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročno dana posojila in depoziti
Dolgoročne terjatve iz poslovanja
Terjatve za sredstva dana v upravljanje

3
4
5
6
7
8
9
10
11

B. Kratkoročna sredstva, razen zalog, in aktivne časovne razmejitve
Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Kratkoročne terjatve do kupcev
Dani predujmi in varščine
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

12

Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne terjatve iz financiranja
Druge kratkoročne terjatve
Neplačani odhodki
Aktivne časovne razmejitve

18

22

1.524

4.241

C. Zaloge
Obračun nabave materiala
Zaloge materiala
Zaloge drobnega inventarja in embalaže
Nedokončana proizvodnja in storitve
Proizvodi
Obračun nabave blaga
Zaloge blaga

23

29
30

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Druge zaloge

31

0

0

AKTIVA SKUPAJ

32

5.835.894

5.912.445

Aktivni konti izvenbilančne evidence

33

-

-
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13
14
15
16
17
19
20
21

24
25
26
27
28

Stran 3

Bilanca stanja na dan 31.12.2017(nadaljevanje)
2017

v eur
2016

426.671
0
50.963
130.998
11.497

518.309
29.728
40.589
68.068
13.755

7.572
0
0
0
225.640

1.739
0
0
0
364.430

49

5.409.223
0
0
0
0
0

5.394.128
0
0
0
0
0

50

0

0

51

55

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

56

5.436.236

5.423.526

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
AOP

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

34

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Kratkoročne obveznosti do financerjev
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Neplačani prihodki
Pasivne časovne razmejitve

39

E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Splošni sklad
Rezervni sklad
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne rezervacije
Sklad namenskega premoženja v javnih skladih
Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v
njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna
sredstva
Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v
njihovi lasti, za finančne naložbe
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki
Dolgoročne finančne obveznosti
Druge dolgoročne obveznosti
Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna
sredstva
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki

44

59

27.013

0
29.398

PASIVA SKUPAJ

60

5.835.893

5.912.437

Pasivni konti izvenbilančne evidence

61

-

-
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35
36
37
38

40
41
42
43

45
46
47
48

52
53
54

57
58

Stran 4

Tabela 2: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2017
2017
1.720.124
1.720.124

v eur
2016
1.223.439
1.223.439

0
0
0
1.835
0
0
0
1.721.959
1.096.488

0
0
38
4
184
0
184
1.223.665
666.479

139.981
956.507
596.525
463.602
75.310
57.613
3.282
0
22.779
252
26
221
0
221
1.719.574

111.834
554.645
526.149
412.226
67.814
46.109
5.682
0
22.698
347
300
1.829
0
1.829
1.223.484

890

2.385
0
0

181
0
0

891

2.385

181

892

0

0

893

0

0

894
895

21,00
12

20,00
12

AOP

A. Prihodki od poslovanja
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
Povečanje vrednoti zalog proiz. in nedok. proizv.
Zmanjšanje vrednoti zalog proiz. in nedok. proizv.
Prihodki od prodaje blaga in materiala
B. Finančni prihodki
C. Drugi prihodki
Č. Prevrednotovalni poslovni prihodki
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki
D. CELOTNI PRIHODKI
E. Stroški blaga, materiala in storitev
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga
Stroški materiala
Stroški storitev
F. Stroški dela
Plače in nadomestila plač
Prispevki za socialno varnost delodajalcev
Drugi stroški dela
G. Amortizacija
H. Rezervacije
J. Drugi stroški
K. Finančni odhodki
L. Drugi odhodki
M. Prevrednotovalni poslovni odhodki
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki
N. CELOTNI ODHODKI

860

O. PRESEŽEK PRIHODKOV
P. PRESEŽEK ODHODKOV
Davek od dohodka pravnih oseb
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju
odhodkov obračunskega obdobja

888

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v
obračunskem obdobju
Število mesecev poslovanja
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861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887

889
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Tabela 3: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2017
v eur

AOP

A. Prihodki od poslovanja
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
Povečanje vrednoti zalog proiz. in nedok. proizv.
Zmanjšanje vrednoti zalog proiz. in nedok. proizv.
Prihodki od prodaje blaga in materiala
B. Finančni prihodki
C. Drugi prihodki
Č. Prevrednotovalni poslovni prihodki
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki

660

Prihodki in odhodki Prihodki in odhodki
za izvajanje javne od prodaje blaga in
službe
storitev na trgu

669

1.671.153
1.671.153
0
0
0
0
1.835
0
0
0

48.971
48.971
0
0
0
0
0
0
0
0

D. CELOTNI PRIHODKI

670

1.672.988

48.971

E. Stroški blaga, materiala in storitev
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga
Stroški materiala
Stroški storitev
F. Stroški dela
Plače in nadomestila plač
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Drugi stroški dela
G. Amortizacija
H. Rezervacije
J. Ostali drugi stroški
K. Finančni odhodki
L. Drugi odhodki
M. Prevrednotovalni poslovni odhodki
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki

671

686

1.073.360
0
132.344
941.017
573.422
447.065
72.649
53.707
1.863
0
22.779
149
26
221
0
221

23.127
0
7.638
15.490
23.103
16.537
2.661
3.906
1.419
0
0
103
0
0
0
0

N. CELOTNI ODHODKI

687

1.671.821

47.753

O. PRESEŽEK PRIHODKOV

688

1.167

1.219

O. PRESEŽEK ODHODKOV

689

0

0

Davek od dohodka pravnih oseb
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju
odhodkov obračunskega obdobja

690

0

0

691

1.167

1.219

692

0

0

693

0

0
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661
662
663
664
665
666
667
668

672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
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Tabela 4:Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
za leto 2017
AOP

2017

v eur
2016

I. SKUPAJ PRIHODKI

401

1.529.823

1.010.978

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

402

1.493.915

972.378

A. Prihodki iz sredstev javnih financ

403

1.135.856

799.245

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
Prejeta sredstva za tekočo porabo
Prejeta sredstva za investicije

404

835.856
835.856
0

799.245
799.245
0

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
Prejeta sredstva za tekočo porabo
Prejeta sredstva za investicije

407

0
0
0

0
0
0

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
Prejeta sredstva za tekočo porabo
Prejeta sredstva za investicije

410

0
0
0

0
0
0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo

413
415
416

0
0
0
0

0
0
0
0

417

0

0

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij

418

0

0

f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije

300.000

0

419

B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

420

358.058

173.133

Prihodki od prodaje blaga in storitev javne službe
Prejete obresti
Prihodki od udeležbe na dobičku, dividend, presežkov

421

105.599
0
0

92.794
0
0

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe
Kapitalski prihodki
Prejete donacije od iz domačih virov
Prejete donacije od iz tujine
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

424

430

0
0
17.959
0
0
234.500
0

0
0
10.660
2.200
0
67.479
0

431

35.909

38.600

432

5.240
0
30.669
0
0

5.114
0
33.486
0
0

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
Prejete obresti
Prihodki najemnin, zakupnin, drugi prihodki od premoženja
Prihodki od udeležbe na dobičku, dividend, presežkov
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz javne službe
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405
406

408
409

411
412

414

422
423

425
426
427
428
429

433
434
435
436
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
za leto 2017 (nadaljevanje)
AOP

2017

v eur
2016

II. SKUPAJ ODHODKI

437

1.648.640

1.344.331

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

438

1.610.552

1.315.069

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za nadurno delo
Plače za delo nerezidentov po pogodbi
Drugi izdatki zaposlenim

439

490.445
441.424
14.423
30.306
3.252
0
0
1.040

437.887
392.298
13.371
28.703
2.591
0
0
924

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije KDPZ na podlagi ZKDPZJU

447
448

452

74.507
39.998
32.702
283
455
1.069

64.795
34.784
28.439
246
396
930

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
Pisarniški in splošni material in storitve

453
454

973.950
206.392

810.371
137.751

Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnine
Davek na izplačane plače
Drugi operativni odhodki

455

463

537.783
41.375
35.256
12.486
32.497
25.472
0
0
82.689

475.509
37.175
39.857
10.326
32.890
24.435
0
0
52.428

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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440
441
442
443
444
445
446

449
450
451

456
457
458
459
460
461
462
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
za leto 2017 (nadaljevanje)
AOP

2017

v eur
2016

470

480

71.650
0
0
22.084
0
0
49.566
0
0
0
0

2.016
0
0
2.016
0
0
0
0
0
0
0

481

38.089

29.262

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
C. Izdatki za blago in storitve

482
484

19.414
3.126
15.549

17.834
2.329
9.099

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

485

0

0

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

486

118.817

333.353

J. Investicijski odhodki
Nakup zgradb in prostorov
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Nakup nematerialnega premoženja
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN
STORITEV NA TRGU
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471
472
473
474
475
476
477
478
479

483
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2. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO 2017
Pojasnila v skladu s 7. in 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03,
126/04,120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11)
2.1.

Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe
ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu.
MAO je v letu 2017 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
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 v večini primerov ni bilo problematično, saj je bilo na podlagi
poslovnega dogodka možno določiti vrsto dejavnosti (proračun- drugi prihodki iz javne službeprodaja 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
Sodila za delitev splošnih stroškov se uporablja pri ugotavljanju delitve odhodkov, ki se
krijejo s prihodki iz tržne dejavnosti, pridobljenimi od oddajanja prostorov stalnemu
najemniku, kateremu smo za splošne stroške trimesečno izstavljali račun. Za občasne
najemnike pa so prihodki vključeni v ceno uporabnine prostorov, odhodki pa so razmejeni na
podlagi izdelanih ključev.
2.2. Nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in poraba
dolgoročnih rezervacij
Dolgoročne rezervacije v letu 2017 niso bile oblikovane, niti niso bile porabljene dolgoročne
rezervacije iz preteklih let.
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2.3. 2.3.Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja
Presežek odhodkov nad prihodki v bilanci stanja na dan 31.12.2017 27.013 EUR. V letu 2017 se
je presežek odhodkov nad priodki iz preteklih let zmanjšal za znesek presežka prihodkov nad
odhodki tekočega leta v višini 2.385 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki preteklih let bo MAO
pokrival iz presežkov prihodkov nad odhodki v prihodnjih poslovnih letih.
2.4. Metode vrednotenja zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje.
Zavod ne izkazuje zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje.
2.5. Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepih za njihovo poravnavo oz. razlogih za
neplačilo
Stanje odprtih kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31.12.2017 znaša 29.250 EUR. Večina je
terjatev, ki še niso zapadle v plačilo. Terjatev z zapadlostjo do 30 dni ni.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontega načrta za tekoče stroške dela so bile
usklajene s kupci in v mesecu januarju 2018 poravnane. Oblikovane so bile tudi terjatve iz
naslova projekta Kohezijske politike, Operacija Platforma CZK, na podlagi zahtevka, ki ga MAO
izda Ministrstvu za kulturo z namenom povračila stroškov projekta.
2.6. Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, ter o razlogih
za neplačilo
Stanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2017 je naslednje :
skupina KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE
kontov RAZMEJITVE v EUR
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN
VARŠČINE

20
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
24
25
26
28
29

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

na dan
31.12.2017
0
50.963
130.997
11.497
7.572

KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV

0

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

8

NEPLAČANI PRIHODKI

0

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

225.640

Med obveznostmi do dobaviteljev v višini 130.997 EUR na dan 31.12.2017 ni obveznosti,
zapadlih manj kot 30 dni. Računi zapadejo v plačilo v roku 30 ali več dni. Obveznosti do domačih
dobaviteljev znašajo glavnino in sicer 120.026 EUR, obveznosti do tujih dobaviteljev pa 10.971
EUR.
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Obveznosti do zaposlenih v višini 50.963 EUR predstavljajo bruto strošek dela za mesec
december 2017.
Druge kratkoročne obveznosti predstavljajo obveznost po obračunanem DDV za mesec
december 2017 in obveznosti za prispevke na plače za december 2017.
Na pasivnih časovnih razmejitvah vodimo sredstva EU projekta Future Arhitecture, ki so
namenjena upravičencem razpisov in niso sredstva MAO – MAO jih je dolžan izplačati
upravičencem na podlagi zahtevkov po pogodbah o financiranju.
2.7. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva,
neopredmetena sredstva in dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila)
Izkazujemo naslednje stanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev :
členitev
skupine
kontov
90

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV IN
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
EUR
SPLOŠNI SKLAD

v

na dan
31.12.2016

na dan
31.12.2017

indeks
2017/2016

0

0

91 REZERVNI SKLAD
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

0
0

0
0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE

0

0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA
9410 PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH
9411 JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE

0

0

0

0

0

0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

0

0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

0

0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

0

0

0

0

5.423.526

5.436.236

100,23

27.013

91,89

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
980 OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

0
0
29.397

Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva:
a. Oprema (viri členitev skupine kontov 980): v nakup opreme so bila vložena sredstva v višini
22.085EUR. Za nakup so bila uporabljena namenska sredstva ustanovitelja iz naslova sredstev za
nakup vizualne opreme za izvedbo projekta. V letu 2017 je bila nabavljena tudi oprema, ki se za
ta namen financira iz projekta. Skupaj je bilo tako nabavljene računalniške opreme in opreme za
opravljanje dejavnosti v višini 22.085EUR. Za investicijsko vzdrževanje je resorno Ministrstvo
namenilo sredstva v višini 50.864eur, ki so bila porabljena za posodobitev klimatske naprave,
popravilo strehe in žlebov, ureditev usmerjevalnega Sistema v muzeju in za vzdrževanje
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parkovnih površin. Skupaj je bilo tako za investicije in investicijsko vzdrževanje porabljenih
71.650eur sredstev
Za investicije v letu 2017s strain ustanovitelja ni bilo dodeljenih namenskih sredstev.
v EUR

2016

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA-brez
vrednosti zgradb in zemljišč na dan 31.12.
za nakup opreme in investicije- sredstva MK
nakup preme-prerazporejeno iz sredstev za izvedbo
projektov
nakup opreme-drugi viri

2017

2.016

22.085

0

5.743

2.016
0

16.342

Ker delež virov sredstev iz naslova zemljišč in zgradbe na dan 31.12.2017 predstavlja kar 93%
vseh obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, spodnja tabela
predstavlja te postavke brez obveznosti za zgradbe in zemljišča.
Vlaganja v nakup in posodobitev opreme v letu 2017:
b. Muzejsko gradivo: Donacije pravnih in fizičnih oseb v obliki muzejskih predmetov ali
muzejskega gradiva so bile prejete že v letu 2016 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.
Odkupov muzejskih predmetov ali muzejskega gradiva v letu 2017 ni bilo.
c. Presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta v višini 2.385 eur se porabi za pokrivanje
presežka odhodkov na prihodki ustvarjenega v preteklih letih.
d. Za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva in dolgoročne
finančne naložbe niso bila prejeta amortizacijska sredstva. Zato se obračunana amortizacija za
opremo, ki je bila v preteklih letih nabavljena iz drugih virov, krije iz drugih prihodkov za
opravljanje javne službe.
e. V letu 2017 ni bila sklenjena nobena pogodba o finančnem najemu niti ni bilo najeto nobeno
posojilo.
2.8. Naložbe 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 v decembru 2016 in v letu 2017 so se delno aktivirala v projekt po
tekom leta 2017. Do začetka aktiviranja bi bilo torej smotrno denarna sredstva vezati in pridobiti
obresti iz naslova vezave sredstev. Vendar pa so proračunski uporabniki za denarna sredstva
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višja od 50.000€ dolžni izvesti vezavo preko Zakladnice državnega proračuna, ki pa za vezave do
9 mesecev vezanih sredstev ne obrestuje. Muzej ni bil pripravljen nositi rizika nestabilnega
bančnega sistema in sredstva do 50.000€ vezati pri katerikoli od poslovnih bank, vezava v
Zakladnici pa ni obrestovana, zato se za vezavo muzej ni odločil in so denarna sredstva ostala na
računu muzeja.
2.9. Razlogi za spremembe stalnih sredstev
Stanje je, kljub nabavam opreme v letu 2017, posledica večletnega nezadostnega vlaganja
sredstev za enostavno reprodukcijo, torej vlaganj v obnovo obstoječe opreme, zato je oprema
zastarela, izkazano pa je nerealno stanje potrebnih sredstev za obnovo opreme, saj je večina
opreme že amortizirana.
2.10. Vrste postavk, ki so zajete v zneskih, izkazanih na kontih zunajbilančne evidence
Na kontih zunajbilančne evidence ne izkazujemo postavk.
2.11. Podatki o opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih sredstvih
2.11.1. Način obračuna amortizacije
Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva se amortizirajo po enakomerni časovni
metodi z upoštevanjem naslednjih amortizacijskih stopenj :
Amortizacijska skupina
INVESTICIJE V TEKU-GRADBENI OBJEKTI
PREDMETI MUZEJSKE VREDNOSTI
ZGRADBE- SPOMENIK
OPREMA ZA PTT PROMET
POHIŠTVO 12%
POHIŠTVO ZA OPRAVLJANJE NEGOSP DEJAVNOST
LESENA OPREMA-POHIŠTVO
PROGRAMSKA OPREMA
OPREMA ZA OPRAVLJANJE NEGOSP.DEJ.-DRUGA
OPREMA ZA OPRAVLJ NEGOSP.DEJAVNOSTI-DRUG
OSTALA OPREMA- KOMBINIRANA OPREMA
DRUGA RAČUNALNIŠKA OPREMA
DRUGA RAČUNALNIŠKA OPREMA
EL.RAČUNALNIKI,MONITORJI,TIPKOVNICE,TISK
PRENOSNI EL.RAČUNALNIKI IN PRENOS OPREMA
DROBNI INVENTAR

%
0,00
0,00
0,00
10,00
12,00
12,00
12,00
20,00
20,00
20,00
20,00
25,00
25,00
50,00
50,00
takojšen odpis ob
aktivaciji

Upoštevane amortizacijske stopnje so zakonsko predpisane.
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.
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Obračunana amortizacija za osnovna sredstva, nabavljena iz sredstev iz naslova drugih virov za
opravljanje javne službe, bi se morala pokrivati iz obveznosti do virov sredstev iz postavke
presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Ker pa je ta postavka prazna oz ker v
obveznostih do virov sredstev izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki, se obračunana
amortizacija za sredstva, nabavljena iz drugih prihodkov za opravljanje javne službe obračuna in
spremlja enako, kot za osnovna sredstva, pridobljena iz prihodkov, pridobljenih na trgu, torej
kot odhodek.
2.11.2. Opis stanja opredmetenih in neoopredmetenih osnovnih sredstev
Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na dan
31.12.2017 znaša 5.429.499 EUR. Od tega je neodpisana vrednost zagradbe in drugih opredmetenih
sredstev, tj predmetov muzejske zbirke 5.048.019 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
dolgročnih premoženjskih pravic in opreme znaša le 16.374 EUR in da je 92% teh sredstev v uporabi že
amortiziranih.

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA
na dan 31.12.2017
vrsta neopredmetenih in opredmetenih
nabavna
odpisana neodpisana
sredstev
vrednost
vrednost
vrednost
dolgoročne premoženjske pravice
10.655
10.655
0
zgradbe
5.048.019
0
5.048.019
oprema
189.471
173.097
16.374
druga opredmetena osnovna sredstvamuzejska zbirka
365.106
0
365.106
Skupaj
5.613.251
183.752
5.429.499
od tega zgradbe in druga opredmetena sredstvamuzejska zbirka
5.413.125
0
5.413.125
% vrednosti zradb v celotni vrednosti dolgoročnih sredstev
92,97
vrednost neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev brez zgradb
in brez muzejskih predmetov
200.126
183.752
16.374
% odpisanih dolgoročnih sredstev-brez vrednsti zgradb
91,82

2.12. Podatki, ki so pomembni za podrobnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega
stanja
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.
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2.12.1. Prihodki po načelu fakturirane realizacije (obračunski)
v EUR

delež

CELOTNI PRIHODKI v letu 2017

1.721.959

100,00

PRIHODKI OD POSLOVANJA

1.720.124

99,89

0

0,00

1.835

0,11

0

0,00

FINANČNI PRIHODKI
DRUGI PRIHODKI
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

Prihodke praktično v celoti predstavljajo prihodki od prodaje storitev. Slab odstotek pa
predstavljajo drugi prihodki.
2.12.2. Vrste prihodkov in prihodki po dejavnostih
Prihodki za leto 2017 znašajo 1.721.959 EUR. Od tega prihodki za izvajanje javne službe znašajo
1.672.988 EUR, tj dobrih 97 % celootnih prihodkov. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
pa znašajo 48.971 EUR, kar predstavlja slabe 3% celotnih prihodkov .
PRIHODKI za obdobje 1.1.-31.12.2017

v EUR

delež

Celotni prihodki po vrstah dejavnosti

1.721.959

100,00

PRIHODKI OD OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

1.672.988

97,16

I. prihodki iz sredstev javnih financ

833.487

48,40

- prihodki iz državnega proračuna

833.487

48,40

0

0,00

815.412

47,35

22.254

1,29

0

0,00

1.835

0,11

0

0,00

48.971

2,84

- prihodki iz občinskega proračuna
II. drugi prihodki za izvajanje javne službe
III. Prihodki od donacij, namenjenih pokrivanju stroškov proizvodov
in storitev
FINANČNI PRIHODKI
DRUGI PRIHODKI
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

2.12.2.1. Prihodki, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in so finacirani 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 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.
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Finančnih prihodkov v letu 2017 ni bilo.
Drugi prihodki so prihodki odškodnin in izravnav..
2.12.2.2 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. Poleg naštetih
vključujejo še prihodke od najemnine od oddanih prostorov v pritličju fužinskega gradu.
Največji delež med prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so predstavljajo prihodki od
najemnin za oddane poslovne prostore, prodajo artiklov ter publikacij drugih založb, izvajanjem
dejavnosti kavarne. Struktura prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2017 je
naslednja:
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
najemnine

EUR
41.219

prihodki od prodaje knjig, publikacij, katalogov
prodaja raznih predmetov v muzejski recepciji
skupaj

2.864
4.888
48.971

%
84,17
5,85
9,98
100,00

2.12.3. Prihodki muzejska trgovina
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 2017 znašajo 13.461 EUR.
Prihodki od prodaje blaga v muzejski trgovini v €:
Prihodki od prodaje katalogov,publikacij,plakatov-MAO
Prihodki od prodaje drugih publikacij znižana stopnja
DDV knjige-komisija
Prihodki od dobav blaga in storitev v EU- katalogi,
publikacije, plakati -davčni zavezanci-ni DDV
Prihodki od prodaje raznih artiklov 22% DDV

SKUPAJ

2017

2016

5.826

12.810

1.687

2.024

1.060
4.888
13.461

4.207
4.540
23.581

Prihodki od prodaje katalogov in od prodaje raznih artiklov so v primerjavi s preteklim letom
nižji, višji pa so prihodki od dobav blaga in storitev v EU.
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2.12.4. Odhodki po načelu fakturirane realizacije (obračunski)
Struktura celotnih odhodkov v letu 2017:
CELOTNI ODHODKI v letu 2017
STROŠKI MATERIALA
STROŠKI STORITEV
STROŠKI DELA
AMORTIZACIJA
DRUGI STROŠKI
FINANČNI ODHODKI
DRUGI ODHODKI
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

v EUR
1.719.574
139.981
956.507
596.525
3.282
22.779
252
26
221

delež
100,00
8,14
55,62
34,69
0,19
1,32
0,01
0,00
0,01

2.12.5. Vrste odhodkov in odhodki po dejavnostih
Odhodki za leto 2017 znašajo 1.719.574 EUR, od tega odhodki za izvajanje javne službe
1.671.821 EUR in odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 47.753 EUR. Po vrstah
dejavnosti je struktura odhodkov naslednja:
97% odhodkov izhaja iz naslova opravljanja javne službe, le 3% odhodkov pa predstavljajo
odhodki, ki se nanašajo na tržno dejavnost.
2.12.5.1 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 2017 z odločbo o izvajanju programa dela in financiranju javne službe v
letu 2017.
v EUR
Odhodki za opravljanje javne službe v letu 2017
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški dela
Amortizacija
Drugi stroški
Finančni odhodki
Drugi odhodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki

1.671.821
1.073.360
573.422
1.863
22.779
149
26
221

delež
100,00
64,20
34,30
0,11
1,36
0,01
0,00
0,01

64 % odhodkov iz opravljanja javne službe predstavljajo stroški materiala in storitev, 34 %
predstavljajo stroški dela, 2 % pa drugi stroški in odhodki.
Postavka drugi stroški predstavlja odhodek za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
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Postavka prevrednotovalni poslovni odhodki pa predstavlja odhodke, ki so nastali po izločitvi
osnovnih sredstev.
2.12.5. 2 Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu:
Odhodki zajemajo stroške blaga materala in storitev, stroške dela, del amortizacije, finančne in
v EUR

delež

Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2017

47.753

100,00

Stroški blaga, materiala in storitev

23.127

48,43

Stroški dela

23.103

48,38

Amortizacija

1.419

2,97

103

0,22

0
0

0,00
0,00

Finančni odhodki
Drugi odhodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki

2.13. Razmerje razporeditve prihodkov in odhodkov po dejavnosti in ugotovitve
iz naslova
delež v
opravljanja
prih/odh
javne službe

iz prihodkov in
delež v
odhodkov na trgu prih/odh

skupaj

delež v
prih/odh

PRIHODKI

1.672.988

97,05

48.971

2,84

1.721.959

99,89

ODHODKI
presežek
prihodkov
presežek
odhodkov

1.671.821

97,41

47.753

2,59

1.719.574

100,00

1.167

1.218

2.386

Dosežen je presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.385EUR. 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 1.167 EUR, pri izvajanju tržne dejavnosti pa presežek
odhodkov nad prihodki v višini 1.218 EUR.
2.14. Pomembne skupine stroškov materiala in storitev
12.4.1 Stroški materiala:
Stroški materiala v letu 2017 znašajo 139.981 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.

MAO - Letno poročilo 2017

Stran 19

12.4.2 Stroški storitev
Stroške storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti v višini 956.507 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.
Drugi stroški storitev predstavljajo: stroški Študentskega servisa, varovanja, čiščenja, razni drugi
stroški- Si-genca ipd.
12.4.3 Stroški dela.
Po obračunu stroškov dela iz delovnih ur je bilo povprečno zaposlenih 21 delavcev, od tega 15 iz
sistemizacije delovnih mest, ki so odobrena s strani ustanovitelja, eno delovno mesto se
financira iz sredstev na trgu, za tri delovna mesta pa so bila delno zagotovljena sredstva iz
naslova javnih del. Strošek dela skupaj v letu 2017 znaša 596.525 EUR.
Plače so bile obračunane v skladu s predpisi. Plača za december 2017 skupaj z obveznimi
dajatvami je bila izplačana v mesecu januarju 2018.
12.4.4 Stroški amortizacije.
Stopnje in način obravnave amortizacije so opisani v točki 2.11.1.
12.4.5 Finančni odhodki
Finančne odhodke prestavljajo odhodki za obresti in odhodki od negativnih tečajnih razlik.
12.4.6 Drugi odhodki.
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.
12.4.7 Prevrednotovalni poslovni odhodki.
Med drugimi odhodki so prevrednotovalni poslovni odhodki, ki so pri odpisupoškodovane
odpreme s preostalo vrednostjo
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2.15. Razporeditev presežka prihodkov nad odhodki
Po izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov izkazujemo presežek prihodkov nad
odhodki v višini 2.385 EUR. Presežek je bil raporejen za pokrivanje presežka odhodkov nad
prihodki iz preteklih let.
2.16. 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 2017 153.631 EUR, pridobitni
odhodki pa 153.277 EUR.
Razlika med pridobitnimi prihodki in odhodki znaša 354 EUR in je izhodišče za obračun davka od
dohodka pravnih oseb. Po upoštevanju v skladu z zakonsko potrebnih povečanj in dovoljenih
zmanjšanj davčne osnove davek od dohodka pravnih oseb za leto 2017 znaša 0 EUR.
Celotni presežek prihodkov nad odhodki zmanjša presežek odhodkov nad prihodki v sklopu
obveznosti do virov sredstev v Bilanci stanja.
2.17. Pojasnila k bilanci stanja
Bilanca stanja predstavlja stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31.12.2017.
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 31.12.2017. Zapisnik popisne komisije je
priložen k tem pojasnilom.
Struktura sredstev in obveznosti do virov sredstev
2.17.1. Sredstva- AKTIVA 5.835.894 EUR
Struktura postavk v bilanci stanja na dan 31.12.2017 kaže, da 93% celotne vrednosti aktive
predstavlja vrednost nepremičnine, ki jo ima muzej v upravljanju. 7% vrednosti aktive pa
predstavljajo druga opredmetena osnovna sredstva. Slab odstotek celotne aktive predstavljajo
kratkoročne terjatve do kupcev.
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Druga opredmetena osnovna sredstva in predmeti muzejske vrednosti (7% 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 so se tudi v letu 2016 izvajali 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 programa Kronos. Zato je knjigovodska vrednost postavk predmetov
muzejskih vrednosti na dan 31.12.2017 ostala praktično 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. V
vrednosti nabavne vrednosti drobnega inventarja v razredu 3 pa vodimo količinske evidence
drobnega inventarja po zadolžencih in nahajališčih.
Terjatve do kupcev znašajo 29.250 EUR. Z inventuro v letu 2017 ni bilo na novo predlaganih
izterjav.
V bilanci stanja izkazujemo kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN v višini 167.559. Terjatev
predstavlja terjatev Ministrstva za kulturo v znesku za izplačilo decembrske plače, izplačane v
januarju 2017. Največjo terjatev na dan 31.12.2017 pa predstavlja terjatev za zahtevek Projekta
Platforma CZK za kritje stroškov za izvajanje projekta v višini 112.000 EUR.
Kot Druge kratkoročne terjatve v višini 10.945 EUR izkazujemo terjatve:
- iz naslova refundacij za izplačane invalidnine in nego od Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje , ki bo poravnana v mesecu februarju 2018
- terjatve za vstopni davek na dodano vrednost
- terjatve od plačil prek kreditne kartice EUROCARD, ACTIVA in MAESTRO
Aktivne časovne razmejitve v višini 1.524 EUR predstavlja del letne naročnine za strokovne
revije in del premoženjskega zavarovanja.
2.17.2 Obveznosti do virov sredstev- PASIVA 5.835.894 EUR
Razmerje med obveznostmi do virov stalnih in dolgoročnih sredstev glede na obveznosti do
virov gibljivih in kratkoročnih sredstev je 9 proti 91 %. 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 5.048.018 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
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usklajevanju sredstev in obveznosti do njihovih virov za leto 2016 so bili izvedeni 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 5.436.236 EUR.
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 50-963 EUR se nanašajo na decembrske plače,
izplačane v januarju 2018.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 130.998 EUR.
Druge kratkoročne obveznosti v višini 11.497 EUR , predstavljajo naslednje obveznosti:
- iz naslova prispevkov na plače za mesec december 2017
- za davek na dodano vrednost
- ostale kratkoročne obveznosti: potne stroške po potnih nalogih za mesec december
2017, izplačilo za prehrano in prevoz na delo za prostovoljce za mesec December 2017 in
za povračilo stroškov zaposlenim, ki so založili sredstva za nakup drobnega materiala z
gotovino.
Muzej vsa osnovna sredstva, nabavljena iz proračunskih sredstev in tudi iz lastnih, evidentira
kot obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
Presežek prihodkov nad odhodki po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2017 v
višini 2.385 EUR zmanjšuje presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let na 27.013 EUR.
Izven bilančno ne izkazujemo nobenih postavk.
2.18. Pojasnila k izkazu računa financiranja
Muzej za arhitekturo in oblikovanje se v letu 2017 ni zadolževal.
2.19. 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.
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2.20. Prihodki po načelu denarnega toka
za obdobje 1.1.-31.12.2017

v EUR

delež

Prihodki po načelu denarnega toka

1.529.823

100,00

prihodki za opravljanje javne službe

835.856

54,64

- prihodki iz državnega proračuna

835.856

54,64

0

0,00

300.000
358.058
35.909

19,61

- prihodki iz občinskega proračuna
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev iz
sredstev proračuna EU
drugi prihodki za izvajanje javne službe
prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

23,41
2,35

2.20.1. 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 2016 izdalo odločbo z dopolnitvami in dodatnimi
odločbami.
2.20.1. 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 2017 tovrstni prihodki predstavljajo pridobljena sredstev za izvedbo evropskega projekta
FuturA, ki se je začel izvajati s 1. novembrom 2015, decembra 2016 pa je bil nakazan avans za
nadaljevanje projekta, za katerega je pretežni del stroškov nastal v letu 2017. Denarni tok za
prejeti avans v decembru 2016 je bil usklajen z prikazom stanja denarnega toka še iz leta 2015,
saj pri teh nakazilih ni celotno nakazilo predmet denarnega toka, ker denarni tok nosilca
projekta ne sme upoštevati denarnega toka, ki se nanaša na denarni tok partnerjev projekta.
Poleg tega pa predstavljajo prilive tudi sredstva iz sklada kohezijske politike za projekt Platforma
CZK., ki se je začel izvajati v letu 2017, kar posledično pomeni prilive Ministrstva za kulturo iz
naslova tega projekta.
2.20.1. 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.
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2.21. Odhodki po načelu denarnega toka
za obdobje 1.1.-31.12.2017

v EUR

delež

Odhodki po načelu denarnega toka

1.648.640

100,00

odhodki za opravljanje javne službe

1.538.901

93,34

- odhodki za plače, ki jih financira MK

448.126

27,18

- odhodki za plače, finacirani iz drugih virov

116.825

7,09

- izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

973.950

59,08

investicijski odhodki, plačila obresti

71.650

4,35

odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

38.089

2,31

2.21.1. 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 2016 so ta sredstva predstavljala 31% vseh odhodkov. Ministrstvo za kulturo je
odobrilo 15 delovnih mest. V skladu s kolektivno pogodbo so bila potrjena napredovanja za 1
zaposlenega, ki se mu bo učinek napredovanja, torej izplačilo plače v skladu s priznanim
napredovanjem začel izvajati z izplačilom plače za december 2016, izplačano januarja 2017.
2.21.2. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe pa so odhodki za plačane dobave
materiala, blaga in storitev za realizacijo vseh opravila pri poslovanju na področju javne službe.
Za izkazovanje odhodkov iz opravljanja javne službe po načelu denarnega toka je bilo za namene
uskladitve s poročilom Ministrstva za kulturo v prilogi C.2. II. Sklop, nekatere odhodke
obravnavati in jih razporediti v izkaze po vsebini dogodkov in ne po vrsti, ki jih uvršča v
psamezne postavke kontnega načrta. Tako so bili nekateri odhodki v zvezi s projekti preknjiženi
na konto posebnega materiala (konto 402199-posebni material in storitve). To so: odhodki za
poštnino v zvezi z določenimi projekti (npr. pošiljanje vabil za otvoritev razstave), odhodki za
zavarovanje (zavarovanje razstavnih eksponatov, razstave- npr. potujoča razstava), odhodki za
službene poti (nočnine, dnevnice za zaposlene, ki skrbijo in koordinirajo projekte izven lokacije
muzejskih dogodkov) ipd.
Priloga C.2. Sklop I ne vključuje stroškov reprezentance, priloga C.2. Sklop I obračunsko pa
stroške reprezentance vključuje. Zato so bili tovrstni stroški med letom zavedeni na denarnem
toku v sklop I, konec leta pa so bili v enotnem znesku v višini 1.838 EUR, kolikor znašajo stroški
reprezentance za izvajanje upravnih nalog muzeja, preknjiženi v sklop II. Smiselno bi bilo, da
stroški reprezentance v sklopu I ostanejo, saj jih je v nekaterih primerih nemogoče
prerazporediti na projekte, če gre pri strošku reprezentance oz pridobivanju koristi (kar je cilj
reprezentance) za splošne potrebe muzeja oz izvajanja javne službe.
V letu 2017 je delež izdatkov za opravljanje javne službe v celotnih odhodkih znašal 93%, v letu
2016 pa 98%.
Odhodki za izvajanje javne službe v letu 2016 so za skoraj 18% višji glede na preteklo leto, kar je
posledica večjega obsega izvajanja nalog po programu.
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2.22. Razlika med prihodki in odhodki po načelu denarnega toka
Prihodki po načelu denarnega toka znašajo 1.010.978 EUR, odhodki pa 1.344.334 EUR. Zato
izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka v višini 118.817 EUR, kar
izkazujemo tudi v računu financiranja določenih uporabnikov EKN.
2.23. Poraba prejetih sredstev iz javnih virov-državnega ali občinskega proračuna
Prejeta sredstva proračuna so bila namensko porabljena. Struktura porabe prejetih sredstev iz
javnih virov:
2.24. Bilanca 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 petega odstavka 77.člena ZIPRS1718 so javni zavodi in javne agencije dolžnei 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 ZIPRS1718, izkazuje presežek
odhodkov nad prihodki v letu 2017 v višini 118.817EUR, za leto 2016 pa presežek odhodkov nad
prihodki v višini 333.366 EUR.
Na podlagi izkazanega presežka odhodkov nad prihodki po denarnem toku za leto 2017 muzej
ne izračunava presežka za ZIPRS.
2017
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI: R7 (od skupine 70 do 78 brez 76)
ODHODKI po načelu denarnega toka R4 (od
skupine 40 do 45)
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (suficit) PRIHODKOV NAD
ODHODKI po načelu denarnega toka
PRESEŽEK (deficit) ODHODKOV NAD PRIHODKI po
načelu denarnega toka

2016

1.529.823

1.010.978

1.648.640

1.344.344

118.817

333.366

V Ljubljani, 26. Februar 2018
mag. Lidija Andrašec, računovodstvo
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Muzej za arhitekturo in oblikovanje

POSLOVNO POROČILO in
POROČILO O DOSEŽENIH REZULTATIH
1. Splošni del
Predstavitev javnega zavoda
Naziv muzeja:
Naslov:
Matična številka:
Davčna številka:
Številka podračuna pri UJP:
E-pošta:
Spletna stran:
Telefon:
Mobilni telefon direktorja:
Direktor:

Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Pot nas Fužine 2
5052106000
SI14219468
01100-6000034749
mao@mao.si
www.mao.si
01 5484 270
040 575 017
Matevž Čelik Vidmar

Opis sedanjega položaja
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) posluje v skladu z zakonodajo:
- 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
- Zakoni s področja javnih financ, delovne zakonodaje, varstva osebnih podatkov
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), Ur. l. RS 40/2012
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617), Ur. l. RS,
št. 96/15, 46/16, 80/16
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.
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Muzej posluje v gradu Fužine, ki je s pripadajočimi zemljišči v lasti Republike Slovenije.
Predstavitev vodstva
Vodstvo Muzeja za arhitekturo in oblikovanje na podlagi Sklepa o ustanovitvi predstavljata direktor in
pomočnik direktorja.
Direktor javnega zavoda MAO: Matevž Čelik Vidmar
Pomočnica direktorja in vodja Centra za kreativnost (Czk): mag. Anja Zorko
Na podlagi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Muzeju za arhitekturo in
oblikovanje (sprejel direktor, soglasje Sveta muzeja 26. junija 2017) je MAO organiziran v
organizacijski enoti Zbirke in dogodki in Razvoj in obiskovalci. Pomočnica direktorja in vodja enote po
pooblastilu nadomeščata direktorja muzeja.
Vodja enote Zbirke in dogodki: dr. Cvetka Požar
Vodja enote Razvoj in obiskovalci: mag. Anja Zorko

Predstavitev organov javnega zavoda
Direktor javnega zavoda MAO: Matevž Čelik Vidmar
Svet javnega zavoda MAO:
- predstavniki ustanovitelja: Boštjan Vuga (predsednik sveta MAO), Polona Lovšin, mag. Barbara
Žižič,
- predstavnica delavcev muzeja: dr. Cvetka Požar,
- predstavnik uporabnikov oz. zainteresirane javnosti: dr. Marko Jaklič

Predstavitev dejavnosti
MAO je osrednja slovenska organizacija za dediščino s področja arhitekture, krajinske arhitekture,
urbanizma, oblikovanja in vizualnih komunikacij. Muzej je prostor namenjen vzpodbujanju
ustvarjalnosti, izmenjavi idej in znanja ter razumevanju preteklosti in prihodnosti arhitekture in
oblikovanja. Svoje poslanstvo muzej utemeljuje na podlagi zbirk s področja arhitekture, krajinske
arhitekture, urbanizma, industrijskega oblikovanja in vizualnih komunikacij, 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.
Glavni dogodki muzeja v letu 2017:
Lastne razstave:
1. Daleč, tako blizu. 25. bienale oblikovanja, 25. 5.–19. 11. 2017
2. Plečnikovo leto: Plečnikovi študentje v zbirkah Muzeja za arhitekturo in oblikovanje:
2. 1. Plečnik, Ravnikar in Moderna galerija, 8. 2.–9. 4. 2017
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2. 2. Pohištvo Articulum, 20. 4.–2. 7. 2017
2. 3. Dela Plečnikovih učencev – stoli, 6. 7.–17. 9. 2017
2. 4. Plečnikovi študenti in drugi jugoslovanski arhitekti v Le Corbusierovem ateljeju,
21. 9.–10. 12. 2017
2. 5. (Ne)Uresničeni parlament, 22.–31. 12. 2017 (odprto do 4. 3. 2018)
3. Projektni prostor MAO 2017:
3. 1. Nič ni večno, 18. 5.–25. 6. 2017
3. 2. Četrta dimenzija prostora. Eksperimentalna vaja študija arhitekture, 6. 7.–13. 8. 2017
3. 3. Simbiocen: Odkrivanje novih krajin sobivanja, 31. 8.–1. 10. 2017
3. 4. Community Kit, 12. 10.–3. 12. 2017
4. Skupni prostori: konstelacija mikrointervencij na Novih Fužinah, 14. 9. 2016–29. 10.
2017
Gostujuče razstave v MAO:
1. Končna postaja: morje?, Museum für Gestaltung, Zürich, Švica, 8. 12. 2016–23. 4. 2017
Mednarodne konference in simpoziji:
1. Future Architecture Matchmaking Conference 2017, MAO, Ljubljana, 16.–18. 2. 2017
2. Simpozij Plastika: smet ali dragocenost?, 13. 3.
3. Rušenje zidov. Zaključni festival platforme Future Architecture, MAO, Ljubljana, 20.–30. 9.
4. Zaključna konferenca BIO 25 in TrUR: Malo, tako veliko, MAO, Ljubljana, 24. 10.
5. Otvoritvena konferenca Centra za kreativnost (CzK), 16.–18. 11.
MAO debate:
1. Home by Dekleva Gregorič architects, 9. 2.
2. Jane Rendell, Prehodni prostori, 9. 5.
3. BIO 25 gosti izbor projektov študentov ALUO, NTF in FA, 19. 10.

2. Posebni del – poročilo o izvedbi programa
I. SKLOP
Evidentiranje
Skupno število evidentiranih predmetov
Število evidentiranih zaokroženih zbirk na terenu

v letu 2017
2202
7

Število predmetov v akcesiji na dan 31.12. 2017: 61678 predmetov
Število novih predmetov v akcesiji v letu 2017: 203 predmetov
Dokumentiranje – število inventariziranih predmetov
Število vseh predmetov premične kulturne dediščine, ki so bili vpisani v inventarno knjigo muzeja (do
31.12.2017): 36683 predmetov
Število vseh predmetov premične kulturne dediščine, ki so bili vpisani v inventarno knjigo muzeja v
letu 2017: 296 predmetov
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Digitalizacija zbirk kulturnih vsebin
Skupno število digitalno inventariziranih predmetov
do 31.12.2017
Skupno število digitalno inventariziranih predmetov v
letu 2017
Skupno število predstavljenih inventariziranih
predmetov na spletni strani muzeja (vključno s
podatki o predmetu in besedilno interpretacijo) do
31.12.2017
Število na novo predstavljenih inventariziranih
predmetov na spletni strani muzeja (vključno s
podatki o predmetu in besedilno interpretacijo) v letu
2017

36683
296

16

Število digitaliziranih enot v letu 2017 (Pojasnilo: enota je knjiga, slika, film, ne pa število scanov)
Skupno digitaliziranih enot objavljenih v Europeani do 0
31.12.2017
Število digitaliziranih enot objavljenih v Europeani v
0
letu 2017
Število predmetov na portalu Spletna galerija
0
Leto zadnje prenove spletne strani muzeja
2010
Kratka pojasnila k realizaciji zastavljenih ciljev pri izvajanju nalog:
V letu 2017 smo evidentirali arhiva arhitekta Miloša Lapajneta, ki ga hrani njegova žena na domu.
Arhiv je obsežen, v njem so raznovrstni načrti, nekaj je bolj zanimivih, predvsem iz zgodnjega
kariernega obdobja. Evidentirali smo tudi arhiv arhitektke Sete Mušič (1930–2017), ki vsebuje dva
fotografska albuma, v katerih je okoli 250 fotografij njenih scenografij. Za namen razstave in kataloga
smo raziskali in popisali osebni arhiv arhitekta Stanka Kristla (1500 enot). V začetku leta 2018 je
predviden podpis donatorske pogodbe z avtorjem in prenos gradiva v arhitekturno zbirko muzeja.
Evidentirali smo tudi predmete in gradivo, ki niso v lasti arhitekta (15 enot). S tem bomo obogatili
arhitekturno zbirko s pomembnimi deli, ki so zaznamovala slovensko arhitekturo druge polovice 20.
stoletja. Za arhitekturno zbirko smo pridobili tudi mavčno maketo Nebotičnika, ki nam jo je predal
ZPIZ novi lastnik arhiva stanovanjske zadruge Nebotičnik.
Za oblikovalsko zbirko nam je v letu 2017 oblikovalka Tanja Radež podarila vse do sedaj izdane
rokovnike. Pridobili smo tudi razstavljena in nagrajena na 8. bienalu vidnih sporočil Slovenije, s čimer
uspešno dopolnjujemo zbirko vizualnih komunikacij z aktualno produkcijo. V zbirko oblikovanja smo
uvrstili tudi trideset del, ki so nastala za razstavo Daleč, tako blizu. 25. bienale oblikovanja, kar je
ključnega pomena za razumevanje sodobnih in tudi prihodnjih procesov v oblikovanju. V letu 2017
smo zaključili z digitalno inventarizacijo leta 2016 pridobljenega obsežnega arhiva industrijskega
oblikovalca Saše J. Maechtiga. Izbor je nastal po izvedeni pregledni razstavi, kjer smo skozi
preučevanje njegovih del ločili bistvene načrte in jih razglasili za muzealije. Ostalo gradivo, ki je prav
tako pomembno za razumevanje zgodovine industrijskega oblikovanja v Sloveniji hranimo kot
dokumentacijo. Inventarizirali smo tudi dela s področja grafičnega oblikovanja(plakate, ovitke LP
plošč, knjige, revije, plakate, ...).
Za fotografsko zbirko smo pridobili 7 starejših svetlomerov, fotoaparat Argus, 53 fotografij Jake
Jeraša in tri fotografije Dušana Ježa.

Stroški digitalizacije in inventarizacije v 2017
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(v EUR)
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1. Nakup opreme
Računalniki in računalniška oprema
SKUPAJ
2. Stroški dela
Zunanji sodelavci (za ____1____izvajalcev)

5.742,71
5.742,71
1.074,00

Plačilo preko študentskega servisa
(za___________izvajalcev)
1.074,00

SKUPAJ
3. Licence oz. pogodbe za posodabljanje in
vzdrževanje programov
vpišejo se licence in izvajalci po pogodbah
Program Kronos, izvajalec Dimenzija, d.o.o.
SKUPAJ

2.405,5
2.405,5
9.222,21

SKUPAJ 1. in 2. in 3.
Navedite realizirane projekte na področju digitalizacije:
V letu 2017 smo zaključili z digitalno inventarizacijo leta 2016 pridobljenega obsežnega arhiva
industrijskega oblikovalca Saše J. Maechtiga. Izbor je nastal po izvedeni pregledni razstavi, kjer smo
skozi preučevanje njegovih del ločili bistvene načrte in jih razglasili za muzealije. Ostalo gradivo, ki je
prav tako pomembno za razumevanje zgodovine industrijskega oblikovanja v Sloveniji hranimo kot
dokumentacijo. Inventarizirali smo tudi dela s področja grafičnega oblikovanja(plakate, ovitke LP
plošč, knjige, revije, plakate, ...). Skupaj smo digitalno inventarizirali 296 muzealij. Ker v muzeju
nimamo zaposlenega ne dokumentalista ne fotografa, to počnejo kustosi oziroma oseba zaposlena
preko javnih del, ki kustosom pri tem pomaga. Žal v letu 2017 nismo imeli zaposlene osebe preko
javnih del, kar je posledično pomenilo manj vpisov v inventarno knjigo. Hkrati pa je do tega je prišlo
tudi zaradi odbdelave zahtevnejšega gradiva (načrti), ki je časovno bolj zamudno. V letu 2017 smo
ustvarili 759 digitalnih zapisov, večina se nanaša na digitalizacijo muzealij, ki jih hranimo v naših
zbirkah. V to je všteta tudi digitalizacija dokumentarnega gradiva, ki je sestavni del arhivov in
zapuščin, ki jih sprejemamo v MAO.
v letu 2017
Konserviranje in restavriranje
Število konserviranih muzejskih
predmetov (v prilogi seznam):

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

za lastno zbirko
od tega arheoloških predmetov
v drugih delavnicah
SKUPAJ
za lastno zbirko
za druge naročnike
SKUPAJ
v drugih delavnicah

80

80

Proučevanje in interpretacija premične kulturne dediščine ter sodelovanje z znanstveno
izobraževalnimi ustanovami doma in v tujini v letu 2017

1

Področje

Naslov

Nosilec

arhitektura

Matevž Čelik, zasnova
platforme Future
Architecture, uvodni
nagovor in moderiranje
tridnevne Future

MAO
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Naziv
sodelujoče
institucije
Društvo Tretaroka,
Museum of
Architecture in
Wroclaw,
BINA - Beogradska
Stran 31

Architecture Matchmaking
in PR konference,
Ljubljana, 16.–18. 2. 2017

internacionalna
nedelja arhitekture,
Fondazione MAXXI,
HDA - Haus der
Architektur,
Copenhagen
Architecture
Festival,
Tirana Architecture
Week,
Trienal de
Arquitectura de
Lisboa,
dpr-barcelona,
Asocijacija Istarskih
Arhitekata,
Bureau N,
CANaction,
S AM Swiss
Architecture
Museum,
Kosovo Architecture
Festival

Matevž Čelik, vodenje
delavnice na temo
prihodnje strategije
delovanja platforme Future
Architecture na 4.
koordinacijskem sestanku
platforme Future
Architecture, Ljubljana, 18.
2. 2017
Ana Kuntarič, zasnova in
predstavitev transmedijske
narative v okviru platforme
Future Architecture na PR
delavnici v okviru Future
Architecture Matchmaking
in PR konference,
Ljubljana, 18. 2. 2017

MAO

enako kot zgoraj

MAO

enako kot zgoraj

arhitektura

Anja Zorko, moderiranje
diskusije na temo
promocije, komunikacije in
branding strategije
platforme Future
Architecture v drugem letu
delovanja na 4.
koordinacijskem sestanku
platforme Future
Architecture, Ljubljana, 18.
2. 2017

MAO

enako kot zgoraj

arhitektura

Matevž Čelik, nadzor nad
dogodki, ki jih organizirajo
člani platforme z obiski

MAO

Copenhagen
Architecture
Festival,

2

arhitektura

3

arhitektura

4

5
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6

arhitektura

7

arhitektura

8

arhitektura

9

arhitektura
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lokacij, udeležba na
dvodnevni konferenci
Architecture as Character
(Aarhus, Danska), diskusija
o platformi Future
Architecture na
Copenhagen Architecture
Festival, Kopenhagen, 27.–
28. 4. 2017
Matevž Čelik, nadzor nad
dogodki, ki jih organizirajo
člani platforme z obiski
lokacij, udeležba na
diskusiji o platformi Future
Architecture na otvoritev
razstave Forum Basel.
Urban Spaces for
Communal Living, Basel,
Švica, 20. 5. 2017
Matevž Čelik, nadzor nad
dogodki, ki jih organizirajo
člani platforme z obiski
lokacij, udeležba na
diskusiji o platformi Future
Architecture na tridnevni
konferenci Publishing
Acts, Pula, Hrvaška, 1.–3.
6. 2017
Matevž Čelik, nadzor nad
dogodki, ki jih organizirajo
člani platforme z obiski
lokacij, udeležba na
diskusiji o platformi Future
Architecture na otvoritev
razstave Architecture after
the Future, Gradec,
Avstrija, 22. 6. 2017
Matevž Čelik, predstavitev
uspešnega nadaljevanja
platforme na 5.
koordinacijski sestanek
platform Future
Architecture, Tirana, 6. – 8.
11. 2017 (prva
vseevropska arhitekturna
platforma z 18 člani je ena
od 13 platform, ki so se
uspešno prijavile na razpis
programa Evropske
platforme 2017 in Future
Architecture se bo
nadaljevala naslednja štiri
leta)

S AM – Swiss
Architecture
Museum,
Fundazione MAXXI,
Trienal de
Arquitectura de
Lisboa

MAO

S AM – Swiss
Architecture
Museum

MAO

Asocijacija Istarskih
arhitekata

MAO

Haus der Architektur

MAO

Društvo Tretaroka,
Museum of
Architecture in
Wroclaw,
BINA - Beogradska
internacionalna
nedelja arhitekture,
Fondazione MAXXI,
HDA - Haus der
Architektur,
Copenhagen
Architecture
Festival,
Tirana Architecture
Week,
Trienal de
Arquitectura de
Lisboa,
dpr-barcelona,
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Asocijacija Istarskih
Arhitekata,
Bureau N,
CANaction,
S AM Swiss
Architecture
Museum,
Kosovo Architecture
Festival,
Fundacio Mies van
der Rohe,
Museum for
Estonian
Architecture,
Calouste
Gulbenkian
Foundation
10
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Matevž Čelik, moderiranje MAO
diskusije na temo prihodnje
strategije delovanja
platforme Future
Architecture na 5.
koordinacijskem sestanku
platforme Future
Architecture, Tirana, 6. – 8.
11. 2017

enako kot zgoraj
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Tomaž Štoka, Lena Jevnik,
udeležba na UNESCO 41st
session of the Committee,
Krakow, Poljska, 6.–10. 7.
Bogo Zupančič, Plečnikovi
študenti in drugi
jugoslovanski arhitekti v Le
Corbusierovem ateljeju,
proučevanje in
interpretacija del
arhitektov: Miroslav
Oražem, Milan Sever,
Hrvoje Brnčić, Marjan
Tepina, Edvard Ravnikar,
Jovan Krunić, Marko
Župančič, Dušan Grabrijan,
Gizela Šuklje, Boris Kobe,
Juraj Neidhardt, Janko
Bleiweis, Fran Tavčar, Feri
Novak, Ernest Weissmann
in drugi.
Arhitekturna dela arhitekta
Jožeta Plečnika v okviru
nominacije Plečnikovih del
na seznam UNESCO
Bogo Zupančič, »Življenje
in delo Vladimirja Braca
Mušiča (1930–2014)«, v:
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UNESCO

MAO, KUD polis

MAO

MK, RC RS

UIRS, MOL

MAO
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Vladimir Braco Mušič
(1930–2014). Spominski
zbornik, UIRS, Ljubljana
2017, str. 10–21. (članek in
izbor gradiva za zbornik,
slednje v sodelovanju z
Bredo Mihelič)
Breda Mihelič, Bogo
Zupančič, »Ljubljana v novi
državi (Ljubljana in a new
state)«, v: Plečnikova
Ljubljana. Portret mesta,
MOL, Ljubljana 2017, str.
10–23.
Bogo Zupančič, »Med
Ljubljano, Parizom in
Sarajevom«, Outsider
letnik 3, št. 11, 2017, str.
178–174.
Bogo Zupančič, oblikovalka
Dana Pajnič in oblikovalka
Mojca Vogelnik. (besedilo
za razstavo V ospredje:
pionirke v slovenski
arhitekturi, oblikovanju in
gradbeništvu.
Maja Vardjan, 7th
European Creative
Industries Summit 2017,
uvodno predavanje,
Bruselj, 27. 11. 2017
Maja Vardjan z Angela Rui,
Daleč, tako blizu, 25.
bienale oblikovanja,
predavanje na festivalu
Future Architecture, 28. 9.
2017
Maja Vardjan z Angela Rui,
Daleč, tako blizu, 25.
bienale oblikovanja,
predstavitev na kongresu
Landzine, 29. 9. 2017
Maja Vardjan, Študentje in
stroka, FAKongres,
predavanje in udeležba na
okrogli mizi, 30. 9. 2017
Maja Vardjan, Čas v
arhitekturi. 35 let PiDA,
moderiranje 35. piranskih
dnevov arhitekture, Piran,
18. 11. 2017
Maja Vardjan, BIO 25 gosti
izbor projektov študentov
ALUO, NTF in FA,
moderiranje, 19. 10. 2017

MOL, UIRS

Outsider

Umetnostnozgodovins MAO
ki inštitut Franceta
Steleta, Galerija
Dessa, Center
arhitekture Slovenije

European Creative
Business Network,
Bruselj

MAO

MAO
Future Architecture
Platform

Landezine –
Landscape
Architecture Works,
Ljubljana

MAO

Fakulteta za
arhitekturo, Univerza
v Ljubljani

MAO

Obalne galerije Piran
in Dessa, Ljubljana

MAO

Fakulteta za
arhitekturo;
Akademija za likovno
umetnost in
oblikovanje; NTF,

MAO

Stran 35

oblikovanje tekstilij in
oblačil – Univerza v
Ljubljani
Inštitut za politike
prostora, Ljubljana;
ProstoRož, Ljubljana

24

oblikovanje

Maja Vardjan, Malo, tako
veliko, predavanje,
zaključna konferenca BIO
25 in TrUR, 24. 10. 2017

25

oblikovanje

Maja Vardjan, Maja
Šuštaršič,
Projekt »Novi heroji« v
Piranu, 25. bienale
oblikovanja: Daleč, tako
blizu

MAO

26

oblikovanje

Maja Vardjan, Maja
Šuštaršič,
Projekt »Čisto novo
sobivanje« v Ljubljani, 25.
bienale oblikovanja: Daleč,
tako blizu

MAO

27

oblikovanje

Maja Vardjan, Maja
Šuštaršič,
Projekt »Po utopiji« v
Trbovljah, 25. bienale
oblikovanja: Daleč, tako
blizu

MAO

28

oblikovanje

Maja Vardjan, Maja
Šuštaršič,
Projekt »Sprostitev
podzemlja« v Županovi
jami pri Grosupljem, 25.
bienale oblikovanja: Daleč,
tako blizu

MAO
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MAO

Občina Piran,
Obalne galerije
Piran, Pomorski
muzej Sergej
Mašera Piran, Muzej
novejše zgodovine
Slovenije
Mestna občina
Ljubljana – Oddelek
za urbanizem,
Ministrstvo za okolje
in prostor, Javno
podjetje ljubljanska
parkirišča in tržnice,
d. o. o., Regionalna
razvojna agencija
Ljubljanske urbane
regije, Turizem
Ljubljana
Občina Trbovlje,
Delavski dom
Trbovlje,
PUNKT društvo za
razvoj ustvarjalnosti
in kreativnih
industrij, Rudnik
Trbovlje Hrastnik,
Fakulteta za
arhitekturo,
Univerza v Ljubljani,
Zasavski muzej
Trbovlje, Muzej
novejše zgodovine
Slovenije, Slovenski
etnografski muzej
Občina Grosuplje,
Županova jama,
Turistično in
okoljsko društvo
Grosuplje, Marmor,
Sežana d.d.,
podjetje za
pridobivanje in
obdelavo naravnega
kamna, Inštitut za
raziskovanje krasa,
Geološki zavod
Slovenije, Notranjski
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29

oblikovanje

Maja Vardjan, Maja
Šuštaršič,
Projekt »Prožnost
preteklosti« v občini
Kobarid, 25. bienale
oblikovanja: Daleč, tako
blizu

MAO

30

oblikovanje

Maja Vardjan, Maja
Šuštaršič,
Projekt »Nov zagon
podeželja« v Genterovcih,
občina Lendava, 25.
bienale oblikovanja: Daleč,
tako blizu

MAO

31

oblikovanje

Maja Vardjan, Maja
Šuštaršič,
Projekt »Zavzetje gozdov«
v Kočevju, 25. bienale
oblikovanja: Daleč, tako
blizu

MAO
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muzej Postojna,
Društvo za jamsko
biologijo, Jamski
laboratorij Tular,
Regionalna razvojna
agencija Ljubljanske
urbane regije,
Turizem Ljubljana,
Harvard University
Libraries
Občina Kočevje,
Zavod za gozdove
Slovenije OE
Kočevje, Slovenski
državni gozdovi,
Javni zavod za
turizem in kulturo
Kočevje, Gimnazija
in srednja šola
Kočevje, Urbani
Brlog, Društvo za
razvoj prostorske
kulture, Pokrajinski
muzej Kočevje,
Anton Kos in
podizvajalec Robert
Žuman – pečarski
mojster, Podjetniški
inkubator Kočevje,
Slovenski
etnografski muzej,
Muzej novejše
zgodovine Slovenije
Občina Lendava,
Ministrstva za
kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano, Mreža za
podeželje, MKGP,
Dvojezična šola
Genterovci,
Pomelaj, Zadruga
za razvoj podeželja,
Zavod za turizem in
kulturo Beltinci,
Javno podjetje
ljubljanska
parkirišča in tržnice,
d.o.o., Slovenski
etnografski muzej
Občina Kočevje,
Zavod za gozdove
Slovenije OE
Kočevje, Slovenski
državni gozdovi,
Javni zavod za
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Maja Šuštaršič –
predavanje o BIO 25 na
Ljubljana Sustainability
Jam, 12. 11. 2017
Maja Šuštaršič –
članica žirije za izbor
nagrajencev na Festivalu
lesa. Natečaj: (Pra)stol –
od ideje do prototipa.
Cvetka Požar, »Steklo za
vsak dan ali oblikovanje
modernističnega stekla v
Sloveniji«, v: Mateja Kos,
Cvetka Požar, Umetnost za
vsak dan. Slovensko
modernistično steklo,
Narodni muzej Slovenije,
Ljubljana 2017, str. 100119.
Cvetka Požar, Slovensko
modernistično steklo,
predavanje, Narodni muzej
Slovenije, 9. 5.
Cvetka Požar,
»Vzpostavitev in prve
razstave Bienala ind.
oblikovanja v šestdesetih
letih 20. stoletja«, Zbornik
za umetnostno zgodovino,
N. S. LII/2016, Ljubljana
2017, str. 177–197.
Cvetka Požar, Estetika
potrošnje v socializmu:
izbor madžarskih in
slovenskih tržnih in filmskih
plakatov iz šestdesetih in
sedemdesetih let 20.
stoletja, 15. 12. 2017–4. 3.
2017 (koncept razstave,

MAO

turizem in kulturo
Kočevje, Gimnazija
in srednja šola
Kočevje, Urbani
Brlog, Društvo za
razvoj prostorske
kulture, Pokrajinski
muzej Kočevje,
Anton Kos in
podizvajalec Robert
Žuman – pečarski
mojster, Podjetniški
inkubator Kočevje,
Slovenski
etnografski muzej,
Muzej novejše
zgodovine Slovenije
Ljubljana
Sustainability Jam

MAO

Festival lesa,
Kočevje

Narodni muzej
Slovenije

MAO

Narodni muzej
Slovenije

MAO

Zbornik za
umetnostno
zgodovino

MAO
Kulturni center
Veleposlaništva
Madžarske,
Balassijev inštitut,
Ljubljana
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arhitektura in
oblikovanje
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besedilo in postavitev
razstave)
Natalija Lapajne, Mesto
Evropa– Ko šolarji
raziskujejo javni urbani
prostor, predstavitev dobre
prakse… na Kulturnem
bazarju, CD - v programu
strokovnega usposabljanja,
30. 3. 2017: sodelujoči:
Maja Simoneti, Irena
Babnik
Natalija Lapajne,
predstavitev Dobre prakse
na področju izobraževanja
o prostoru in arhitekturi na
Kulturnem bazarju, CD - v
programu strokovnega
usposabljanja 30. 3. 2017;
Humana mesta - Izzivanje
merila mesta Moja soseska
- Izobraževalne dejavnosti
Sodelujoči: Matej Nikšič,
Biba Tominc, Nina Goršič,
Damjana Zaviršek,
Romana Slatinek, Natalija
Lapajne,
Natalija Lapajne, Mesec
prostora, predstavitev
projekta v MAO na
Kulturnem bazarju, CD - v
programu strokovnega
usposabljanja 30. 3. 2017;
Sodelujoči: Marta Vrankar,
dr. Mojca F. Oman, Urban
Jeriha, Barbara V. Šubic in
Špela Kuhar, Vesna
Horvat, Mika Cimolini
Natalija Lapajne,
Izobraževanje o arhitekturi
in prostoru. Primer
izobraževalnih dejavnosti v
okviru mednarodnega
projekta Humana mesta Izzivanje merila mesta;
referat na 1. nacionalnem
strokovnem posvetu o
teoriji in praksi muzejske
pedagogike; 27. 5. 2017
Natalija Lapajne,
sodelovanje pri pripravi
skupne razstave Umetnost,
šport in dediščina.
Sodelujoči: MAO,
Slovenski šolski muzej,

Ministrstvo za kulturo, MAO v sodelovanju
Ministrstvo za
z IPOP in OŠ Nove
izobraževanje,
Fužine
znanost in šport,
Cankarjev dom

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

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

MAO v sodelovanju
z UIRS, Skupaj na
ploščad! in OŠ
Danile Kumar

MAO v sodelovanju z UIRS, Skupaj na
MOP RS, Zavod Aksa, Metro SR, za
arhitekture Slovenije, Zavod Otok, ZAP

Educa, Zavod RS za
šolstvo Ministrstvo za
kulturo, SMS

MAO

Razstava je bila del
nacionalnega
strokovnega posveta,
ki so ga organizirali
Zavod RS za šolstvo
(ZRSŠ), Ministrstvo

MAO v sodelovanju
z
galerijami
in
muzeji ter s fakulteto
(FŠ), s celjskim
arhivom in knjižnico
(12)
Stran 39

NMS, Loški muzej Škofja
Loka, Muzej narodne
osvoboditve Maribor,
Tehniški muzej Slovenije,
Muzej Ribnica, MSUM,
Slovenski gledališki inštitut
– Gledališki muzej, Zavod
Planica (Muzej športa),
Fakulteta za šport Univerze
v Ljubljani, Zgodovinski
arhiv Celje, Osrednja
knjižnica Celje (spletni
portal Kamra).
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Natalija Lapajne,
Arhitekturna dela arhitekta
Jožeta Plečnika v okviru
nominacije Plečnikovih del
na seznam, proučevanje in
priprava potujoče razstave
Plečnikova Ljubljana
Matevž Čelik,
Plečnik: arhitekt in njegovo
mesto; v madridski
arhitekturni zbornici COAM
Sodelujoči: Nikolaus in
Peter Zacherl, Zdenek
Lukeš, Matevž Čelik
(predavanje za strokovno
javnost ob otvoritvi
potujoče razstave
Plečnikova Ljubljana v
razširjeni postavitvi z
avstrijsko in češko stranjo)
Primož Lampič, »Fotografi
in njihova pričevanja o
slovenskem eksodusu
1945-1949«, Umetnostna
kronika, ISSN 1581-7512,
2017, [Št.] 54, str. 3-19,
ilustr.
Primož Lampič, »V spomin
mag. Mirku Kambiču«, 9. 2.
2017,
http://www.mao.si/Novice/V
-spomin-mag-MirkuKambicu.aspx (26. 7.
2017)

Primož Lampič, »Ob
tradicionalnih ljubljanskih
dnevih stereoskopije
2016«, Foto antika: bilten,

za izobraževanje,
znanost in šport RS
(MIZŠ – Direktorat za
šport in Urad za
razvoj izobraževanja),
Ministrstvo za kulturo
RS (MK), Olimpijski
komite Slovenije –
Združenje športnih
zvez (OKS), Fakulteta
za šport Univerze v
Ljubljani ter Zavod
EN-KNAP v okviru
Evropskega tedna
športa 2017.
Ministrstvo za kulturo MAO, MGML
RS

COAM in avstrijski
MAO v sodelovanju
kulturni forum, češki
z MGML
kulturni center ter
slovensko Ministrstvo
za kulturo in
Ministrstvo za zunanje
zadeve RS

Umetnostna kronika

MAO

Foto antika

Stran 40
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marketing

ISSN 1318-9913, 2017, št.
34, str. 36-46, ilustr.
Anja Zorko, Komunikacija z
mediji in okoljem in
Komunikacijski načrt,
predavanja in delavnice za
študente 2. stopnje
kiparstva in slikarstva
ALUO, v sklopu predmeta
Umetnostni sistem in
teorija razstavljanja.

Akademija za likovno
umetnost in
oblikovanje, UL,
nosilec: dr. Beti
Žerovc

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 2017.
Evidentiranje in dokumentiranje:
V letu 2017 smo evidentirali arhiv arhitekta Miloša Lapajneta, ki ga hrani njegova žena na domu. Arhiv
je obsežen, v njem so raznovrstni načrti, nekaj je bolj zanimivih, predvsem iz zgodnjega kariernega
obdobja. Evidentirali smo tudi arhiv arhitektke Sete Mušič (1930–2017), ki vsebuje dva fotografska
albuma, v katerih je okoli 250 fotografij njenih scenografij. Za namen razstave in kataloga smo raziskali
in popisali osebni arhiv arhitekta Stanka Kristla (1500 enot). V začetku leta 2018 je predviden podpis
donatorske pogodbe z avtorjem in prenos gradiva v arhitekturno zbirko muzeja. Evidentirali smo tudi
predmete in gradivo, ki niso v lasti arhitekta (15 enot). S tem bomo obogatili arhitekturno zbirko s
pomembnimi deli, ki so zaznamovala slovensko arhitekturo druge polovice 20. stoletja. Za arhitekturno
zbirko smo pridobili tudi mavčno maketo Nebotičnika, ki nam jo je predal ZPIZ novi lastnik arhiva
stanovanjske zadruge Nebotičnik.
Za oblikovalsko zbirko nam je v letu 2017 oblikovalka Tanja Radež podarila svoje rokovnike. Pridobili
smo tudi razstavljena in nagrajena na 8. bienalu vidnih sporočil Slovenije, s čimer uspešno
dopolnjujemo zbirko vizualnih komunikacij z aktualno produkcijo. V zbirko oblikovanja smo uvrstili tudi
trideset del, ki so nastala za razstavo Daleč, tako blizu. 25. bienale oblikovanja, kar je ključnega
pomena za razumevanje sodobnih in tudi prihodnjih procesov v oblikovanju. V letu 2017 smo zaključili z
digitalno inventarizacijo leta 2016 pridobljenega obsežnega arhiva industrijskega oblikovalca Saše J.
Maechtiga. Izbor je nastal po izvedeni pregledni razstavi, kjer smo skozi preučevanje njegovih del ločili
bistvene načrte in jih razglasili za muzealije. Ostalo gradivo, ki je prav tako pomembno za razumevanje
zgodovine industrijskega oblikovanja v Sloveniji hranimo kot dokumentacijo. Inventarizirali smo tudi dela
s področja grafičnega oblikovanja(plakate, ovitke LP plošč, knjige, revije, plakate, ...).
Za fotografsko zbirko smo pridobili 7 starejših svetlomerov, fotoaparat Argus, 53 fotografij Jake
Jeraša in tri fotografije Dušana Ježa. Kustosi so izvajali preventivno konservacijo.
Proučevanje in sodelovanje z znanstveno izobraževalnimi ustanovami doma in v tujini:
V sklopu petih razstav razstavnega cikla Plečnikovo leto: Plečnikovi študenti v zbirkah MAO smo
proučevali posamezna dela iz MAO zbirk (Ravnikarjeve načrte za Moderno galerijo in pohištvo
Articulum, stole različnih Plečnikovih učencev, dela slovenskih in drugih jugoslovanskih arhitektov, ki so
študirali pri Le Corbusieru, natečaj in načrte za slovenski parlament arhitekta Glanza). Študije
posameznih delo so pomembne za pripravo na stalno razstavo slovenske arhitekture in oblikovanja.
Na področju oblikovanja je bila izvedena tudi raziskava in primerjalna analiza slovenskih in madžarskih
tržnih in filmskih plakatov iz 60. in 70. letih 20. stoletja. Rezultat tega je bila razstava Estetika potrošnje
v socializmu: izbor madžarskih in slovenskih tržnih in filmskih plakatov iz šestdesetih in sedemdesetih
let 20. stoletja. Sama razstava je bila izjemno odmevna v medijih in v javnosti, MAO je s tem uspešno
populariziral zbirko vizualnih komunikacij kot edino tovrstno zbirko v Sloveniji.
V Zborniku za umetnostno zgodovino je izšel znanstveni članek dr. Cvetke Požar, »Vzpostavitev in
prve razstave Bienala industrijskega oblikovanja v šestdesetih letih 20. stoletja«, kar je izjemnega
pomena za zgodovinjenje tako pomembne bienalne prireditve.
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Ob razstavi muzealij iz plastičnih materialov smo izbrane predmete, ki jih hranimo zaradi svoje
oblikovalske kvalitete v kontekstu zgodovine oblikovanja, proučevali tudi restavratorsko-konservatorski
vidik teh predmetov. V material, njegovo minljivost in problematiko hranjenja smo se poglobili na
simpoziju in na delavnici s priznano mednarodno strokovnjakinjo Theo Van Oosten. Delavnice so se
udeležili aktivni slovenski restavratorji/konservatorji.
Bienale oblikovanja deluje kot eksperimentalna produkcijska platforma, v okviru katere
interdisciplinarne skupine ustvarjalcev skupaj s partnerji (raziskovalno-izobraževanimi institucijami,
podjetji, in drugimi deležniki) razvijajo inovativne procese, izdelke, storitve in druge rešitve na
kompleksna globalna vprašanja današnjega sveta. Na BIO 25 je mednarodna, interdisciplinarna
skupina strokovnjakov različnih kreativnih področij razvijala alternative za izbrane potenciale
slovenskega gospodarstva, turizma, kulture, športa, naravnih danosti, itn. in skozi slovenske primere
odpirala globalna vprašanja. Pred samo razstavo je bila s strani kustosinj in vodje bienala oblikovanja
izvedena temeljita raziskava različnih lokacij, kjer je potekal BIO 25. Pri raziskovanju smo sodelovali z
različnimi izobraževalno znanstvenimi in drugimi domačimi in tujimi institucijami, ki so pomembno
pripomogle k uspešnosti in veliki odmevnosti BIO 25.
V okviru BIO 25 smo:
1. Raziskovali sodobno oblikovalsko, arhitekturno in družbeno-inovacijsko produkcijo.
2. Raziskovali potenciale slovenskih kreativnih panog in njihovo povezovanje s perspektivnimi
gospodarskimi panogami, obrtmi ter specifičnimi potrebami v kulturi in družbi.
3. Raziskovali možnosti interdisciplinarnih povezav ter raziskovanje mejnih področij oblikovanja,
arhitekture ter novo porajajočih kreativnih poklicev in praks.
Maja Vardjan, kustosinja 25. bienala oblikovanja je koncept in format bienala oblikovanja predstavila
na številnih dogodkih doma in v tujini (Future Architecture Festival, Landzine, FAKongres, ...).
Najpomembnejša je predstavitev v obliki uvodnega predavanja (keynote) na European Creative
Industries Summit, kjer je bil BIO prepoznan kot izjemen primer socialne in kulturne inovacije, ki temelji
na interaktivnem razmišljanju in predstavlja model za razvoj inovacijskega programa evropske komisije
po letu 2020.
Na področju arhitekture so bila proučevanja v preteklem letu povezana s pripravo knjige Plečnikovi
študenti in drugi jugoslovanski arhitekti v Le Corbusierovem ateljeju, projektu vpisa del arhitekta Jožeta
Plečnika na Unescov seznam in sodelovanje kustosa pri spominskem zborniku o Vladimirju Bracu
Mušiču, ki ga je izdal UIRS. Pri tem gre za pomembne teme, arhitekte in arhitektke iz slovenske
arhitekturne zgodovine, ki si potrjujejo kakovostno raven slovenskih ustvarjalcev ne samo v domačem,
ampak tudi mednarodnem okolju, denimo Jože Plečnik, Edvard Ravnikar, Vladimir Braco Mušič, Seta
Mušič, Dana Pajnič, Mojca Vogelnik in drugi arhitekti. V okviru projekta DO_CO_MO_MO Slovenija smo
sodelovali na razstavi v Galeriji Dessa s tekstom kustosa in slikovnim gradivom (Dana Pajnič, Mojca
Vogelnik in drugi).
Na področju izobraževanja je kustosinja Natalija Lapajne v programu strokovnega usposabljanja za
učitelje na Kulturnem bazarju v CD predstavila primere dobrih praks, ki so produkt povezovanja različnih
institucij znotraj evropskih projektov (Mesto – Evropa, Humana mesta). Metodologijo pedagoške prakse
na primeru soseske Ruskj car (arhitekt Braco Mušič) skozi obšolsko dejavnost na OŠ Danile Kumar, je
povzela v referatu na 1. nacionalnem strokovnem posvetu o teoriji in praksi muzejske pedagogike.
Vzgoja temeljnih vrednot, med katere sodijo tudi vrednote, ki zadevajo odnos in ravnanje v grajenem
okolju, občutljivost za estetiko in kulturo bivanja, se prične v zgodnjem obdobju; prav zato ima
pedagoško delo znotraj MAO velik pomen.

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
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ogled javnosti









predmetov
premične
kulturne
dediščine

na stalni razstavi v vašem muzeju
na stalni razstavi v dislocirani enoti vašega muzeja
na lastnih občasnih razstavah v vašem muzeju v letu 2017
na vaših razstavah, ki so gostovale v drugih muzejih v letu 2017
na razstavah drugih ustanov, ki so bile na ogled v vašem muzeju v letu
2017
v izposoji drugim javnim zavodom oz. pravnim osebam za daljše obdobje
v izposoji drugim javnim zavodom oz. pravnim osebam za leto 2017

485
30
2
140

Obstoječe stalne razstave v matični muzejski stavbi
Št. Naslov razstave

Leto postavitve

Leto zadnje
posodobitve in
dopolnitve

Leto postavitve

Leto zadnje
posodobitve in
dopolnitve

1
Obstoječe stalne razstave v dislocirani enoti
Št. Naslov razstave

1
Nove stalne razstave v letu 2017 v matični muzejski stavbi
Št. Naslov razstave

Število
obiskovalcev*

1
Nove stalne razstave v letu 2017 v dislocirani enoti
Št. Naslov razstave

Kraj postavitve

Število
obiskovalcev*

1
SKUPAJ
* število obiskovalcev vpišete le, če obisk po posameznih razstavah tudi evidentirate
Nove lastne občasne razstave v letu 2017 v matični muzejski stavbi
Št. Naslov razstave
Plastični predmeti v zbirki MAO, 8. 12. 2016–23. 4. 2017

1

2.22.

2

Daleč, tako blizu. 25. bienale oblikovanja, 25. 5.–19. 11. 2017

Število
obiskovalcev*
4000*

4.731 v MAO
Na lokacijah:
15.000 (okvirna
ocena)
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Spremljevalni
program: – 15.000
(okvirna ocena)
SKUPAJ: 34.731
Stanko Kristl, arhitekt. Humanost in prostor, 19.–31. 12. 2017 (odprto do 23.
9. 2018)
Plečnikovo leto: Plečnikovi študentje v zbirkah Muzeja za arhitekturo in
oblikovanje:
Plečnik, Ravnikar in Moderna galerija, 8. 2.–9. 4. 2017

636**

5
6
7

Pohištvo Articulum, 20. 4.–2. 7. 2017
Dela Plečnikovih učencev – stoli, 6. 7.–17. 9. 2017
Plečnikovi študenti in drugi jugoslovanski arhitekti v Le Corbusierovem
ateljeju, 21. 9.–10. 12. 2017

2226
1077
3139

8

(Ne)Uresničeni parlament, 22. 12.–31. 12. 2017 (odprto do 4. 3. 2018)

85**

9

Projektni prostor 2016 - 4. termin: Tanja Radež, Samouresničljive prerokbe,
27. 10. 2016–26. 3. 2017
Projektni prostor 2017:
1. termin: Nič ni večno, 18. 5.–25. 6. 2017

2702*

3

4

10
11
12
13

2948

1754

2. termin: Četrta dimenzija prostora. Eksperimentalna vaja študija arhitekture, 402
6. 7.–13. 8. 2017
3. termin: Simbiocen. Odkrivanje novih krajin sobivanja, 31. 8.–1. 10. 2017
706
4. termin: Community Kit, 12. 10.–3. 12. 2017
1615

Skupni prostori: konstelacija mikrointervencij na Novih Fužinah, 14. 9. 2016–
29. 10. 2017
SKUPAJ
* Od 1. 1. 2017 do zaključka razstave.
14

***
26.021

** Od odprtja razstave do 31. 12. 2017.
*** Razstava se nahaja na prostem, v okolici muzeja, zato natančno štetje obiskovalcev ni možno. Ocenjeno število
obiskovalcev je upoštevano v rubriki »Ocenjeno število vseh obiskovalcev, ki niso prejeli vstopnice«.

Nove lastne občasne razstave v letu 2017 v dislocirani enoti
Št. Naslov razstave

Število
obiskovalcev*

Kraj postavitve

1
SKUPAJ
* število obiskovalcev vpišete le, če obisk po posameznih razstavah tudi evidentirate
Gostovanja vaših razstav v drugih institucijah v letu 2017 (Navodilo: vpišete gostovanje vaše
razstave v drugi ustanovi)
Št. Naslov razstave
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1

Daleč, tako blizu. 25. bienale oblikovanja, 25. 5.–19. 11. 2017

Lokacije BIO 25:
1. Županova jama
pri Grosuplju
2. Rožni studenec –
Kočevje
3. Paviljon ob
Delavskem
domuTrbovlje
4. Genterovci v
občini Lendava
5. Kobariška
zgodovinska pot –
Kobarid
6. Monfort –
Portorož
7. Park pred
Gradom Fužine v
Ljubljani

2

Plečnikova Ljubljana, 7. 3.–30. 4. 2017

COAM - Colegio
Oficial de
Arquitectos de
Madrid, Madrid,
Španija

3

Plečnikova Ljubljana, 29. 3. -29. 4. 2017
,

4

Plečnikova Ljubljana, 18.–20. 9. 2017

5

Plečnikova Ljubljana, 23. 5.–9. 6. 2017

Ministrstvo za
kulturo, Ljubljana,
Slovenija
Cankarjev dom,
Ljubljana, Slovenija
V času 2.
svetovnega
kongresa o
dostopnih
izobraževalnih virih
Vijećnica, Sarajevo,
Bosna in
Hercegovina

6

Plečnikova Ljubljana, 2.–28. 9. 2017

7

Plečnikova Ljubljana, 28. 9.–13. 10. 2017

8

Plečnikova Ljubljana, 1.–18. 11. 2017

Univerza v Brasilii
Brasilia, Brazilija

9

Plečnikova Ljubljana, 6.–30. 11. 2017

Slowenische
Literaturwoche auf
der Buch Wien
2017, Hauptücherei
am Gurtel, Dunaj,
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Stara mestna hiša
Praga, Češka
Dnevi Ljubljane
Palača Buriti,
Brasilia, Brazilija
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Avstrija
10

Plečnikova Ljubljana, 9. 11.–1. 12. 2017

Politehnična
univerza, Valencia,
Španija

11

Plečnikova Ljubljana, 27. november

LETRÉTTAGE
Mehringdamm 61,
Berlin, Nemčija

12

Poetike prostorov Sete Mušič, arhitektke in televizijske scenografke, 30. 3.– Dom starejših
14. 4. 2017
DEOS, Notranje
Gorice

Razstave drugih ustanov v vašem muzeju – medinstitucionalne razstave v letu 2017
Navodilo: vpišete gostovanje razstave drugega muzeja/ustanove v vašem muzeju
Št. Naslov razstave
Pripravil razstavo
2.23. Končna postaja: morje?, 8. 12. 2016–23. 4. 2017 Museum für
1
Gestaltung
Zuerich
Naseljevanje spomenikov, 13. 10.–3. 11. 2017
2
ZAPS
Albansko vesolje. Oblikovanje med vakuumom in
3
Universiteti Polis
energijo, 26.–30. 9. 2017

Država
Švica

Slovenija
Albanija

Medinstitucionalni projekti s partnerji iz tujine v letu 2017
Št. Naslov razstave
1

Humana mesta: Javni prostori za lokalno življenje –
skupne vrednote/Human Cities: Public Spaces for Local
Life – Shared Values, 25. 5.– 25. 9. 2017
Mednarodna razstava je nastala v okviru projekta
Humana mesta: izzivanje merila mesta (Ustvarjalna
Evropa 2014–2020)
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Sodelujoče
institucije
Politecnico di
Milano, [IT];
Urbanistični
inštitut RS, Clear
Village, [UK];
Zamek Cieszyn
[PL]; Design
Week Belgrade
[RS]; Pro Materia,
Bruselj [BE]; Aalto
University, [FI];
FH Joanneum,
[AT]; Zveza
oblikovalcev
Estonije [EST];
BEAZ/BilbaoBizkaia
Design&Creativity
Council, [ES];
CultureLab, [BE];
Cité du design

Kraj, država
Bratovševa
ploščad v Ljubljani
in UIRS, Ljubljana,
Slovenija
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2

Sočutje za prihodnost! Vsi smo samo potniki tega časa,
31. 5.–1. 7. 2017

3

Umetnost, šport in dediščina, 25. 9.–14. 10. 2017

4

Estetika potrošnje v socializmu: izbor madžarskih in
slovenskih tržnih in filmskih plakatov iz šestdesetih in
sedemdesetih let 20. stoletja, 15. 12. 2017–4. 3. 2017
(razstavo je pripravil MAO, kustosinja Cvetka Požar)

Saint-Etienne [FR]
Lokalni partnerji:
MAO, iniciativa
Skupaj na
ploščad! in FA
OŠ Nove Fužine v
okviru projekta
Get Moving!,
programa
Erasmus+ skupaj
s partnerji
osnovnih šol iz
Finske, Latvije,
Poljske,
Portugalske in
Španije Lokalni
partnerji: MAO,
Zavod
Salesianum
(SKALA)
Sodelujoči: MAO,
Slovenski šolski
muzej, NMS,
Loški muzej
Škofja Loka,
Muzej narodne
osvoboditve
Maribor, Tehniški
muzej Slovenije,
Muzej Ribnica,
MSUM, Slovenski
gledališki inštitut –
Gledališki muzej,
Zavod Planica
(Muzej športa),
Fakulteta za šport
Univerze v
Ljubljani,
Zgodovinski arhiv
Celje, Osrednja
knjižnica Celje
(spletni portal
Kamra).
Kulturni center
Veleposlaništva
Madžarske,
Balassijev
inštitut,
Ljubljana in MAO

razstava v
grajskem parku
MAO

Ljubljana,
Slovenija

Slovenija,
Madžarska

Projekti po pogodbah za zunanje naročnike v letu 2017
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Št. Naslov projekta
1

Naročnik

Termin

Nosilec projekta in
trajanje projekta
Muzej za
arhitekturo in
oblikovanje, 1. 11.
2015–31. 10.
2017

Država

Projekti financirani in sofinancirani iz sredstev EU
Št. Naslov projekta
1

2

3

Future Architecture platform

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.
Future Architecture platform
Muzej za
Ljubljana,
arhitekturo in
Slovenija;
oblikovanje, 1. 11. Beograd, Srbija;
2017–31.10. 2021 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
KCDM 2.0– Kompetenčni center za design management Gigodesign,
MAO, Area,
2017–2019
Gea, Tadeja
Trojar Jan s.p.,
Elan, Alpina,
jub, steklarna
hrastnik, gorenje,
termo-
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4

CRE-HUB: Politike za kulturne in kreativne industrije –

5

CHIMERA

tehnika, gostol, pi
šek - vitli krpan,
plastika skaza,
jelovica hiše,
jelovica okna,
szko, založba
pasadena, rc
srca slovenije,
doorson, ceed
Basilicata Region CzK je zgolj
Autonomous,
občasni partner;
Region Friuli
Regional
Venezia Giulia,
Development
Italija,
Agency Centru,
1 del: 1. 4. 2016– Romunija
30. 9. 2018 (30
 Central
mesecev), 2 del:
Transdanubian
1. 10. 2018–30. 9. Regional
2020 (24
Innovation
mesecev)
Agency Nonprofit
Ltd.  Madžarska;
University of
Latvia, Latvija
 Culture Tourism
and Institutional
relation
department of the
Government of
Navarra, Španija
 ADDICT –
Creative
Industries
Portugal,
Portugalska  Re
gionalna razvojna
agencija
Ljubljanske
urbane regije
(RRA LUR)
CzK je pridružen
Več kot 10
partner; EU
partnerjev iz EU,
1. 11. 2016–1. 6. države
2019

Programi in projekti za otroke - pedagoški program v letu 2017
Št. Naslov programa
Število
ponovitev
Nedeljske ustvarjalnice:
1
Razstava Končna postaja: morje?
4. Od plime do oseke, od valov do globine, od
tišine do hrupa, od onesnaževanja do čistosti
(sodelovanje z Inštitutom za vode RS) 8. 1.
2
Razstava Končna postaja: morje?
5. Prepletanja - čudežna preproga 22. 1.
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Število
obiskovalcev

Leto prve
izvedbe

11

2017

6

2017
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

20
21

22

23

Razstava Končna postaja: morje?
6. Moj fensi šmensi objekt 5. 2.
Razstava Končna postaja: morje?
7. Konstrukcije 19. 2.
Hello, Spring! (jezikovna delavnica za najmlajše s
šolo Helen Doron English) 18. 3.
Razstava Končna postaja: morje?
8. Delfini in plastika – društvo Morigenos, 19. 3.
Razstava Končna postaja: morje?
9. (Bio)plastika Fantastika 5. 3.
Razstava Končna postaja: morje?
10. Ko se srečata ekologija in poezija 9. 4.
Razstava Končna postaja: morje?
11. (Ne)skrite vodne poti 23. 4.
Razstava BIO 25: Daleč, tako blizu
12. Lovilci zvoka 11. 6.
Zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača
25. 6.
Razstava BIO 25: Daleč, tako blizu
13.
Papirteater v gosteh, 9. 7.
Razstava BIO 25: Daleč, tako blizu
14. Moj klobuk je lahko…, 20. 8.
Razstava BIO 25: Daleč, tako blizu
15. Postavimo šotore, zavetja, 3. 9.
Razstava BIO 25: Daleč, tako blizu
16. Junaki in heroji, 17. 9.
Razstava BIO 25: Daleč, tako blizu
17. Mala knjižnica reči, 1. 10.
Razstava BIO 25: Daleč, tako blizu
18. Kiosk po kiosku – sestavljanka, 15. 10.
Mesec prostora
19. Vodni detektiv – poplave, 29. 10.
(Mentorica: Marta Vahtar)
Razstava BIO 25: Daleč, tako blizu
20. Svet barv – prepletanje niti med mestom in
podeželjem, 19. 11.
Razstava BIO 25: Daleč, tako blizu
21. Moj časovni stroj, 12. 11.
Poletna mala šola arhitekture (PMŠA)
22. celotedenski izobraževalni program: 21.8.–
25. 8., od 8.00–17.00
23. tematske ustvarjalne delavnice vezane na
epizode BIO 25
24. Arhitektura v živo (obisk Plečnikove hiše,
Zakaj-zato v mestu, obisk Županove jame…)

8

2017

11

2017

60

2017

4

2017

8

2017

2

2016

5

2015

7

2017

5

2016

7

2016

14

2017

16

2016

9

2014

9

2016

5

2016

15

2014

2

2016

8

2014

99

2016

Kulturni bazar
25. ustvarjalnica in promocija izobraževalnih
programov ter Poletne male šole arhitekture
Najavljena vodstva za vrtce in šole:
Razstava Končna postaja:Morje? - vodstvo in
delavnica Niti za vrtce:

3229

2009

100

2017
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24
25
26

Razstava Končna postaja:Morje? - vodstvo za OŠ
Razstava Končna postaja:Morje? - vodstvo in
tematske delavnice za OŠ
Razstava BIO 25: Daleč, tako blizu - vodstvo za OŠ
Razstava BIO 25: Daleč, tako blizu - vodstvo in
tematske delavnice za OŠ

Razstava BIO 25: Daleč, tako blizu –izven muzeja,
spremljevalni izobraževalni dogodki za vrtce in šole:
27 BIO 25: Risanje deponije premoga Lakonca (140 risb
v različnih tehnikah), v okviru epizode Po utopiji.
Risbe so bile razstavljene v MAO in v Tiny museum v
Trbovljah. Sodelovale so šole: Oš Ivana Cankarja,
OŠ Tonke Čeč, Vrtec Trbovlje. Maja 2017.
28 BIO 25: Učne gozdne poti in uporaba peči v Rožnem
studencu za OŠ Kočevje
29 BIO 25: Regratov izlet na Ljubljanski tržnici v okviru
dogodka KGZ in njihovega sejma Podeželje v mestu
2017; 2. 9. 2017. K. Košir, program: kuhanje,
ustvarjanje, prekmurska dediščina;
Arhitektura v živo za najavljene skupine OŠ:
30 Plečnikova Ljubljana
31 Secesijska Ljubljana
32 Nabrežja Ljubljanice in mostovi
33 Rojstni dan v MAO (z različnimi tematski
delavnicami)
Povezovanje z lokalno skupnostjo:
34 Spremljevalni program BIO25: sodelovanje z OŠ
Nove Fužine; Otvoritev in vodstvo po mednarodni
razstavi plakatov učencev z naslovom »SOČUTJE
ZA PRIHODNOST« 31 .5. 2017, ob 18. uri v
grajskem parku MAO – v okviru projekta »Get
Moving! Take Part in the Future«
35 Otroške tematske delavnice znotraj celodnevnega
programa: Petrolov družinski dan v MAO, 24. 9. 2017
SKUPAJ
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2007
2006
2015
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70

2017
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21

2017

72
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novih
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Število
obiskovalcev
13

Leto prve
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2017

14

323

2017

2

62

2017

1

12

2017

Programi in projekti za mladino - pedagoški program v letu 2017
Št. Naslov programa
Število
ponovitev
1
Razstava Tanja Radež, Samouresničljive prerokbe
1
2
3

4

Razstava Končna postaja: morje?
Najavljeno vodstvo za SŠ
Razstava Končna postaja: morje?
Vodstvo in projekcija dokumentarnega filma Plastic
Fantastic za SŠ
Razstava Končna postaja: morje? vodstvo ZGNL –
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
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5

6
7
8
9

10

11

Razstava Končna postaja: morje?
Najavljeno vodstvo za SŠ + sklop delavnic: program
tedenskega izobraževanja za dijake SŠOF
Razstava Končna postaja: morje?
najavljeno vodstvo za fakultete
Razstava BIO 25: Daleč, tako blizu – najavljeno
vodstvo za SŠ
Razstava BIO 25: Daleč, tako blizu – najavljeno
vodstvo in tematska delavnica za SŠ
BIO 25: Delavnice arhitekture in oblikovanja z Matali
Crasset; na gimnaziji in srednji šoli v Kočevju; 9.
marca 2017; Delavnica oblikovanja klopi z različnimi
funkcijami.
Razstava BIO 25: Daleč, tako blizu – najavljeno
vodstvo za fakultete v tednu odprtih vrat
v sklopu meseca prostora: Zeleni prostor povezuje in
svetovni dan habitata
Vodstvo po gradu (zagovor maturitetne naloge
dijakinje SGŠT na temo fužinskega gradu)

6

147

2016

6

133

2017

3

65

2017

2

23

2017

1

17

2017

20

530

2017

8

2017

53
52
52
25
49

2007
2007
2010
2015
2015

Arhitektura v živo za najavljene skupine:
12
13
14
15
16

Plečnikova Ljubljana – za SŠ
Plečnikova Ljubljana – za tuje fakultete
Moderna Ljubljana – za tuje fakultete
Mostovi in nabrežja Ljubljanice – za SŠ
Mostovi in nabrežja Ljubljanice – za tuje fakultete

Skupaj
novih
programov v
letu 2017:

SKUPAJ

56

1564

10

Število
ponovitev

Število
obiskovalcev

Leto prve
izvedbe

6

2017

20

2016

21

2017

60
12

2017
2017

102

2017

25
50

2017
2017

33

2017

Programi za odrasle - andragoški program v letu 2017
Št.

1
2
3
4

5
6
7
8

Naslov programa
Arhitektura v živo:
Ogled laboratorija Inštituta za vode (dr. Manca
Kovač Viršek), 18. 1.
Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO
Ljubljana), 7. 4.
Delfini v slovenskem morju (Ana Hace, Društvo
Morigenos), Piran, 13. 4.
Ljubljanske kavarne okoli leta 1900, 10. 6.
Savin Sever (Metka Dolenec Šoba), 15. 6.
Arhitektura v živo - Plečnikovo leto:
Župnijska cerkev Sv. Frančiška v Šiški (dr. Peter
Krečič)
Nuk (Natalija Lapajne), 23. 2.
Zbornica za trgovino, obrt in industrijo (Ana Porok),
22. 1.
Plečnikove ureditve odprtega prostora v Ljubljani

MAO - Letno poročilo 2017

Stran 52

15

(mag. Darja Pergovnik), 20. 4.
Križanke in Vegova – kulturna aleja (dr. Miklavž
Komelj), 23. 5.
Jedro Ljubljane in mojstrov poklon prednikom (Ira
Zorko), 22. 6.
Voden ogled z ladjico – Plečnikovi mostovi in
ureditve (Natalija Lapajne), 4.7.
Voden ogled z ladjico – Plečnikovi mostovi in
ureditve (Natalija Lapajne), 31.8.
Plečnikove Žale (Klemen Košir), 28. 9.
Šentjakobski trg, cerkev Sv. Florijana, Šance
(Andrej Hrausky), 26. 10.
Cerkev Sv. Mihaela na Barju (Klemen Košir), 14. 12.

16

Voden ogled z ladjico:
Voden ogled z ladjico (Natalija Lapajne), 7. 9.

9
10
11
12
13
14

17
18

19
20
21

22
23
24

25

26
27

28
29

Dnevi odprtih vrat:
Kulturni praznik, 8. 2.:
Končna postaja: morje? (Danaja Batinič, javno
vodstvo)
Končna postaja: morje? (Katarina Metelko, javno
vodstvo)
Mednarodni dan muzejev, 17. 5.:
Pohištvo Articulum (dr. Cvetka Požar, javno
vodstvo)
Nič ni večno (Miha Colnar, javno vodstvo)
Stavbna zgodovina gradu Fužine (Katarina Metelko,
javno vodstvo)
Poletna muzejska noč, 18. 6.:
Daleč, tako blizu, BIO 25 (Urša Purkart, javno
vodstvo)
Pohištvo Articulum (Katarina Metelko, javno
vodstvo)
NUK (Natalija Lapajne, javno vodstvo – Arte TV,
snemanje)
Ta veseli dan kulture, 3. 12.
Plečnikovi študenti in drugi jugoslovanski arhitekti
pri Le Corbusieru (dr. Bogo Zupančič, javno
vodstvo)
Grad Fužine, stavbna zgodovina (Katarina Metelko,
javno vodstvo)
Community Kit (Eva Zver in Aljaž Rudolf, javno
vodstvo)
Dogodki ob zaprtju razstav:
Tanja Radež, Samouresničljive prerokbe, (Tanja
Radež, Pavel Gantar, Nada Vodušek), 24. 3.
Javna dražba pohištva razstave Simbiocen, 29. 9

23

2017

40

2017

45

2017

45

2017

26
32

2017
2017

35

2017

43

2015

38

2017

50

2017

5

2017

11
20

2017
2015

22

2017

13

2017

40

2017

15

2017

32

2017

8

2017

62

2017

15

2017

Družinski dan v MAO:
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30

Petrolov družinski dan v MAO, 24. 9.:
2 x vodstvo 92
- Kontinuiteta in spremembe: Zgodovina
M. Šuštaršič
bienala oblikovanja (BIO), predavanje: dr.
Cvetka Požar;
- Voden ogled po razstavi Daleč, tako blizu
BIO 25, (Maja Šuštaršič), 2 x
- Voden ogled po gradu Fužine (Katarina
Metelko);
- Mag. Jože Torkar: Pametna mesta (Petrolov
dan)

2017

Otvoritveni teden BIO 25, 24.–27. 5:
31
32
33

34
35
36
37
38
39

Delavnica za odrasle - Geomerce: Licitiramo
rastline! (delavnica, Gionato Gato), 24. 5.
Predogled razstave BIO 25
VIP gostje in tuji novinarji, 25. 5.
Otvoritveni dogodek: razgovor z Jamesom
Westcottom, Renato Salecl, Simone Farresinijem in
kustosinjama razstave (Angela Rui in Majo Vardjan).
Moderator: James Taylor Foster
25. 5.
Dogodek ob instalaciji v Kočevju, voden ogled in
otvoritev, 25. 5.
Dogodek ob instalaciji v Županovi jami pri Grosuplju,
voden ogled in otvoritev, 25. 5
Dogodek ob instalaciji v Trbovljah, voden ogled in
otvoritev, 26. 5.
Dogodek ob instalaciji v Genterovcih voden ogled in
otvoritev, 26. 5.
Zavrnitvena zabava (participativni dogodek),
Kreativna cona Šiška, 26. 5.
Dogodek v Marmor Sežana d. o. o., ogled
Kamnoloma Lipica in dogodek ob instalaciji v
Portorožu, voden ogled in otvoritev, 27. 5.

12

2017

60

2017

500

2017

80

2017

200

2017

70

2017

70

2017

45

2017

76

2017

25

2017

15

2017

45

2017

70

2017

16

2017

Vodstva in dogodki BIO 25 na lokacijah po
Sloveniji:
40

41

42

43

44

Predstavitev projekta Nov zagon podeželja v
Genterovcih za lokalno prebivalstvo z otvoritvenim
dogodkom 1. 7.
Voden ogled projekta Nov zagon podeželja v
Genterovcih (celodnevni izlet z avtobusnim
prevozom iz Ljubljane, Celja in Maribora) 1. 7.
Predstavitev projekta Zavzetje gozdov v Kočevju za
lokalno prebivalstvo z otvoritvenim dogodkom in
peko kruha 13. 7.
Predstavitev projekta Nov zagon podeželja in
delavnica na Pogačarjevem trgu v Ljubljani v okviru
dogodka Podeželje v mestu (vodi: Klemen Košir,
poldnevna degustacijsko kulinarična izkušnja za
otroke in odrasle), 2. 9.
Voden ogled projektov Po utopiji in Sprostitev
podzemlja v Trbovljah in Županovi jami pri Grosuplju
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45

46

47
48

49

50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

(celodnevni izlet z avtobusnim prevozom iz
Ljubljane) 9. 9.
Voden ogled projekta Zavzetje gozdov v Kočevju
(celodnevni izlet z avtobusnim prevozom iz
Ljubljane) 7. 10.
Delavnica peke kruha v krušni peči, ki je nastala v
okviru BIO 25 skupine Zavzetje gozdov na lokaciji
Rožni studenec v Kočevju, 7. 10.
Predstavitev projekta Zavzetje gozdov v Kočevju s
predajo peči Občini Kočevje, 18.10.
V času razstave BIO 25 – vsaka druga nedelja v
7
mesecu: Ogled instalacije v Županovi jami pri
Grosuplju 28. 5., 11. 6., 9. 7., 20. 8., 3. 9., 17. 9.,
29.10.
V času razstave BIO 25 – Regratov izlet - delavnice 4
in dogodki skupine Nov zagon podeželja v
Genterovcih (vodi: Klemen Košir), 4. 6., 2. 7., 6. 8.,
24. 9.
V času razstave BIO 25 – Dogodki v povezavi s
7
projektom Tiny museum skupine Po utopiji v
Trbovljah 25. 5., 9. 6., 30. 6., 21. 7., 25. 8., 15. 9., 6.
10.
Nedeljska javna vodstva v MAO:
Končna postaja: morje? (Uroš Robič), 8. 1.
Končna postaja: morje? (Rock Finale), 22. 1.
Končna postaja: morje? (Katja Sreš), 5. 2.
Končna postaja: morje? (Jan Štrukelj), 6. 3.
Končna postaja: morje? (Maja Nagode), 5. 3.
Končna postaja: morje? (Nina Uratarič Malnar), 19.
3.
Končna postaja: morje? (dr. Katarina Katja
Predovnik), 9. 4.
Končna postaja: morje? (Katarina Metelko), 9. 4.,
23. 4.
Končna postaja: morje? (Nikola Pongrac in Špela
Šubic), 23. 4.
Daleč, tako blizu, BIO 25 (Angela Rui, Maja
Vardjan) 28. 5.
Daleč, tako blizu, BIO 25 (Maja Vardjan), 11. 6., 19.
11.
Daleč, tako blizu, BIO 25 (Martina Obid Mlakar,
Natalija Lapajne), 25. 6.
Daleč, tako blizu, BIO 25 (Dan Adlešič), 9. 7.
Daleč, Tako blizu, BIO 25 (Miloš Kosec), 9. 7.
Daleč, tako blizu, BIO 25 (Dan Adlešič in Maja
Vardjan), 14. 7.
Daleč, tako blizu, BIO 25 (Klemen Košir), 3. 9.
Daleč, tako blizu, BIO 25 (Renata Salecl), 17. 9.
Daleč, tako blizu, BIO 25 (Maja Šuštaršič), 1. 10.
Daleč, tako blizu, BIO 25 (Katja Konečnik, Maja
Šuštaršič), 8. 10.
Daleč, tako blizu, BIO 25 (Marin Medak), 15. 10.
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2017
2017
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2017
2017

8

2017

20

2017

22

2017

25

2017
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2017
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2017

10
11
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2017
2017
2017
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2017
2017
2017
2017
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71
72

73
74
75

74

75

76
77
78

Daleč, tako blizu, BIO 25, Sprostitev podzemlja, 21.
10.
Daleč, tako blizu, BIO 25 (Jakob Travnik, Natalija
Lapajne), 12. 11.

2017
15

2017

Vodstva za najavljene skupine v MAO:
Končna postaja: morje? (odrasli)
Mostovi in nabrežja Ljubljanice (odrasli)
Zgodovina gradu Fužine (odrasli)

3
3

64
71
7

2017
2017
2015

Sobotna javna vodstva po stavbni dediščini:
Zgodovina gradu Fužine, vodi: Katarina Metelko,
prva sobota v mesecu (v slov. jeziku), 7. 1., 12. 1.,
4. 2., 4. 3., 1. 4., 14. 4., 3. 6., 1. 7., 2. 9., 24, 9., 7.
10., 2. 12, 3. 12.; v angl. jeziku: 30. 9.

14 (slo)
1 (angl)

115
2

2015

33

2017

14

2017

25

2017

45

2017

220

2017

84
45

2017
2017

55

2017

54

2017

25
7

2017
2017

25

2017

20

2017

117

2017

Delavnice za odrasle v MAO:
Restavriranje – konserviranje iz plastičnih
materialov (delavnica za strokovnjake, Tea van
Oosten), 14. 9.
Invazivne rastline skozi oči permakulture, (delavnica
– projektni prostor), 13. 9.
Zakaj ustvarjamo prostor za urbano čebelarstvo?,
(delavnica – projektni prostor), 20. 9.
Ljubljana Sustainability Jam, delavnice in
predavanja, 10.–12. 11.
Dan arhitektov 2017 v MAO:

79
Naseljevanje spomenikov, (ZAPS in MAO),
predavanja in okrogla miza (Miloš Kosec, Boštjan
Vuga, Nina Granda, Beti Žerovc, Boris Deanovič,
Živa Deu, Adrej Hrausky), 13. 10.

80
81
82

83
84
85
86

87
88

MAO debate:
Home by Dekleva Gregorič architects, 9. 2.
dr. Bogo Zupančič, Plečnik, Ravnikar in Moderna
galerija, 28. 2.
Italian Design Day v MAO (Lorenzo Palmeri,
Politecnico di Milano in Luka Stepan, Gigodesign,
Ljubljana), 2. 3.
Janez Kresal, Edo Mihevc – Izbrana dela (Janez
Kresal, Polona Balantič, Matevž Čelik), 23. 3.
Jane Rendell, Prehodni prostori, 9. 5.
William Blomstedt, Čebele kot nabiralke podatkov o
podnebnih spremembah, 6. 9.
Zakaj ustvarjamo prostor za urbano čebelarstvo?
- Gorazd Trušnovec, Urbani čebelar
- Brina Fekonja, DIY čebelnjaki: Prikaz hranjenja ali
zdravljenja čebel), 20. 9.
dr. Lena Marion, Prezrti vrtovi: vloge, izzivi in
potenciali dreves v mestih (Tisa, d. o. o.), 26. 9.
Predstavitve izbora projektov študentov ALUO, NTF
in FA v MAO, 19. 10. 2017
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89

90

91

92

93

94

Boštjan Botas Kenda, Knjiga – prostor, 4. 12.
Konference in simpoziji:
Plastika: smet ali dragocenost? (Thea van Oosten,
dr. Lučka Kajfež Bogataj, Uroš Robič, Špela Šubic,
Nikola Pongrac), 13. 3.
O oblasti v arhitekturi: Materialistična perspektiva,
(Mateja Kurir, Mladen Dolar, Hilde Heynen, Teresa
Stoppani, Sven-Olov Wallenstein, 21. 9.
Mednarodna konferenca in investitorski forum za
kulturni in kreativni sektor (MAO/Czk in Tehnološki
park), 4.–5. 10.
Malo, tako veliko. Zaključna konferenca BIO 25 in
projekta Trajnostna urbana regeneracija (TrUR),
(Maja Vardjan, Marko Peterlin, Wessel Badenhorst,
bojan Sever, Alenak Korenjak, Lili Štefanič, Anton
Blažek), 24. 10.
Future Architecture:
Future Architecture Matchmaking Conference
2017, MAO, Ljubljana, 16.–18. 2.
- Povezovanje prihodnosti, 16.–17. 2.,
(Matevž Čelik, Miloš Kosec, Filipe Estrela
& Sara Neves, Guerilla Architects,
Léopold Lambert, Ethel Baraona, Cesar
Reyes, Sophie Lovell, Nick Axel …)
- predavanje Slavoja Žižka, 17. 2.
- EU Mies Award, predstavitev petih
finalistov, MAO, (novinarska konferenca),
16. 2.

25

2017

91

2017

61

2017

190

2017

45

2017

628

2017

2.24.
Future Architecture: Rušenje zidov.
2.25. Zaključni festival platforme Future
Architecture, MAO, Ljubljana, 20.–30. 9.

95

2.26.

Arhitektura je človeška, Jože Plečnik in
Urbana joga, delavnica (Anja Humljan in
vodstvo Natalija Lapajne), 24. 9.

14

2017

96
97

Rezultati delavnic Future Architecture, 27. 9.
Internetno udejstvovanje in metode subverzije, 28.
9.
Zgodbe, ki jih lahko pove samo arhitektura, 28. 9.
Bioplarch (delavnica), 25.–27. 9.
Skupni prostori (delavnica), 25.–27. 9.
IPoP: Predstavitev rezultatov projekta Eu City
udeležencem delavnice Skupni prostori, 26. 9.
Kuriranje in učenje s platformo Future Arhitecture,
predavanje/razprava, 28. 9.
Landezine Live: Udo Weilacher (Tehniška univerza
v Münchnu, Nemčija), Perry Lethlean (Taylor Culity
Lethlean, Avstralija), Olivier Phillipe (Agence Ter,

82
66

2017
2017

96
10
7
10

2017
2017
2017
2017

66

2017

150

2017

98
99
100
101
102
103
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Francija, Nemčija), H+N+S Landscape Architects
(Nizozemska) in drugi, (Stara mestna elektrarna),
29. 9.
104 Design Biotop: Prostor in percepcija, Kino Šiška,
21.–25. 9.

105
106
107
108

35

Mednarodni in domači pozivi za sodelovanje z
MAO:
Future Architecture: Izbrane ideje 2017, 18. 1.–16.
2.
Future Architecture: Poziv za člane 2019, 11. 12.
2017–15. 1. 2018
Future Architecture: Poziv za ideje 2018, 15. 11.
2017–8. 1. 2018
Odprti poziv za Projektni prostor MAO
13. 1.-26. 2.

2017

337 idej
2017
594 kreativcev
28
2017
212 idej
2017
492 kreativcev
48
2017

Center za kreativnost (CzK):
109 Otvoritvena konferenca Centra za kreativnost, 16.–
18. 11. (dvodnevna konferenca s šestimi okroglimi
mizami in tremi enournimi predavanji akterjev
kulturno-kreativnega sektorja)
110 Cocktail party in kratke samopredstavitve, 16. 11.

194

2017

114

2017

Povezovanje z lokalno skupnostjo:
“Rušenje zidov” 20.–30. 9., MAO
Naslov delavnice: “Skupni prostori”
Mentorji delavnice: Felipe De Ferrari (Plan Común,
Čile) v sodelovanju z Nino Vidič in Anjo Planinšek iz
Fakultete za arhitekturo v Ljubljani.
Lokacija: Fužinetlon, Dom krajanov – Fužine in
MAO:

2017

111 1 dan - Fužinetlon, 22. 9. Preglov trg; predstavitev
projekta Skupni prostori in delavnice

250

2017

112 2 dan - Predstavitev delavnice v MAO Projektni
prostor/ 25. 09.
* gostojoče predavanje IPOP - Inštitut za politike
prostora, arhitekt Urban Jeriha
113 3 dan - Dom krajanov - Fužine, 26. 09. – 11
udeležencev
* sestanek s predstavniki četrtne skupnosti MOL –
Moste Polje in Cona Fužine, CSD Moste Polje
114 4 dan – Zaključek delavnice študentov FA v MAO
Projektni prostor, 27. 09.

11

2017

11

2017

6

2017

115 4 dan - Predstavitev rezultatov delavnice »Skupni
prostori« na osrednjem dogodku festivala Future
Architecture, 27. 09.
SKUPAJ

273

2017

7569

Skupaj
novih
programov
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v letu
2017:
110
Projekti vključeni v abonmaje na področju umetnosti letu 2017
Št. Naslov programa

Število
ponovitev

Število
obiskovalcev

Leto prve
izvedbe

1
SKUPAJ
Posredovanje informacij o kulturni dediščini – izdajanja periodike, katalogov in vodnikov v letu
2017

4

Avtor
Angela Rui, Maja
Vardjan
Angela Rui, Maja
Vardjan
Angela Rui, Maja
Vardjan
Matej Blenkuš et all

5

Uredila Špela Vidmar

1
2
3

Naslov
Daleč, tako blizu: 25. bienale oblikovanja
Faraway, so Close: 25th Biennial of design

Naklada
300 izv.
1.200 izv.

Daleč, tako blizu: vodnik/Faraway, so close: guide
12.000 izv.
Četrta dimenzija prostora : arhitekturna delavnica :
seminar Blenkuš

200 izv.
1000 izv.

Rušenje zidov. Future Architecture Festival/Breaking
down the walls. Future Architecture Festival, 20.–30.
9. 2017
6

Uredili Maja Vardjan,
Tadej Glažar, Tina
Gregorič

7

Bogo Zupančič

8
9

Natalija Lapajne (ur.)
Natalija Lapajne (ur.)

Stanko Kristl, arhitekt: humanost in prostor/Stanko
Kristl, architect: humanity and space

700 izv.

Vodnik je na voljo tudi na spletu v elektronski obliki:
http://mao.si/Upload/file/Kristl-Knjizica-RGBSpreads.pdf
Plečnikovi učenci in drugi jugoslovanski arhitekti v Le
Corbusierovem ateljeju
Plečnikova Ljubljana (ponatis)
Plečnik's Ljubljana (ponatis)

700 izv.
7.000 izv.
7.000 izv.

Kratka pojasnila k realizaciji zastavljenih ciljev izvajanja nalog: predstavljanje premične kulturne
dediščine javnosti – razstavni projekti, pedagoški in andragoški program, izdajanje publikacij
Muzej za arhitekturo in oblikovanje je v letu 2017 pripravil 14 lastnih razstav v prostorih MAO in 3 lastne
razstave, ki so gostovale v drugih ustanovah. Od tega je potujoča razstava Plečnikova Ljubljana
gostovala na 10 lokacijah, v 7 različnih državah. Pripravili smo 3 gostujoče razstave v MAO, sodelovali
smo pri 4 medinstitucionalnih projektih s partnerji iz tujine in pri 5 projektih financiranih z EU sredstvi. Od
tega je MAO vodilni partner projekta Future Architecture Platform.
V MAO in izven muzeja smo v letu 2017 izvedli skupaj 166 dogodkov s področja pedagoške in
andragoške dejavnosti, od tega kar 139 novih programov kar je izjemno število. Za predšolske in šolske
otroke smo izvedli 35 dogodkov, od tega 19 novih programov. Izvedli smo kar 72 ponovitev. Za mladino
(dijake, študente) smo izvedli 16 dogodkov, od tega 10 novih programov in kar 56 ponovitev dogodkov.
Na področju andragoških dejavnosti smo izvedli 115 dogodkov, od tega kar 110 novih programov.
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Ponovitev je bilo 45.
LASTNE OBČASNE RAZSTAVE
25. bienale oblikovanja: Daleč, tako blizu
Bienale oblikovanja deluje kot eksperimentalna produkcijska platforma, v okviru katere sodelujejo
skupine oblikovalcev in ustvarjalcev iz drugih disciplin s podjetji, raziskovalnimi in izobraževalnimi
institucijami, posamezniki ter drugimi deležniki. Bienale oblikovanja je namenjen razvoju kreativnih
rešitev, mednarodnemu mreženju, raziskovanju mejnih področij oblikovanja in arhitekture, ter
preizkušanju in testiranju idej na njihovi pred-komercialni stopnji.
V okviru BIO 25 je v šestih mesecih (kolikor je trajal produkcijski proces dela) sedem mednarodnih,
multidisciplinarnih skupin ustvarjalcev, v katerih je sodelovalo 89 udeležencev in 65 partnerjev, razvilo
31 projektov, ki so bili predstavljeni v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje ter na lokacijah: Županova
jama pri Grosuplju, Rožni studenec – Kočevje, Paviljon ob Delavskem domuTrbovlje, Genterovci v
občini Lendava, Kobariška zgodovinska pot – Kobarid, Monfort – Portorož, Park pred Gradom Fužine v
Ljubljani.
Razstava Bienala oblikovanja prikazuje spremembe, ki se na področju oblikovanja dogajajo, širok
spekter področij, s katerimi se oblikovanje povezuje, potek kreativnega procesa, ki skozi uspehe in
napake kaže kreativne potenciale in odpira poglede, vprašanja, možnosti in priložnosti, ki jih ima
oblikovanje v sodobni družbi. Eden ključnih namenov bienala je, da se od idej, ki jih iniciira produkcijska
platforma BIO, preko uvodnih raziskav, testiranja in preizkušanja, nadaljuje razvoj ne le do razstave
bienala temveč se z bienalom omogoči projektom odločilni zagon, da se projekti, iniciative in povezave
lahko samostojno razvijajo naprej po zaključku bienala.
BIO 25 je z delom na terenu (7 lokacij po Sloveniji – v občinah Kobarid, Kočevje, Grosuplje, Piran,
Lendava, Trbovlje in Ljubljana) mobiliziral širok krog ljudi in organizacij za sodelovanje pri iskanju
priložnosti in udejanjanju sprememb, po katerih kličejo spremenjena demografija, podnebje in
ekonomska realnost.
BIO 25 je iskal možne prihodnosti in predstavljal nove modele in strategije za turizem, trženje,
inovativne nove produkte in storitve, kot so med drugim trženje znamenitosti, pridelavo in predelava
hrane ter razvoj in rast novih možnih dejavnosti, ki so jih oblikovalci razvili s skupnim raziskovanjem ter
sodelovanjem z lokalnimi organizacijami in podjetji. Razstava BIO 25, Daleč tako blizu je bila, s strani
ugledene newyorške revije Metropolis Magazine, ki pokriva področje arhitekture in oblikovanja, uvrščena
na seznam 10 najboljših arhitekturnih in oblikovalskih razstav na svetu v letu 2017. Ob razstavi je izšel
obsežen katalog v angleškem in slovenskem jeziku ter brošura z opisom projektov v MAO in na
lokacijah.
Kustosinji: Angela Rui in Maja Vardjan
Teme skupin: Sprostitev podzemlja, Nov zagon podeželja, Zavzetje gozdov, Novi heroji, Po utopiji, Čisto
novo sobivanje, Prožnost preteklosti.
Lokacije: Občina Trbovlje, Občina Lendava, Občina Piran, Občina Kobarid, Občina Kočevje, Občina
Grosuplje in Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana.
Prevajalci/tuji mentorji:
Point Supreme (Marianna Rentzou, Konstantinos Pantazis), Didier Faustino (Sodelavec: GUILLAUME
VIAUD), Mischer’Traxler Studio (Katharina Mischer in Thomas Traxler) z/with Elisa Polner in/and
Bernd van Riel, Odoardo Fioravanti, Matali Crasset, Studio Folder (Marco Ferrari in Elisa Pasqual)
Studio Formafantasma (Andrea Trimarchi, Simone Farresini)
Profili/slovenski mentorji: Iztok Kovač, Mojca Kumerdej, Klemen Košir, Marin Medak, Matej Feguš,
Renata Salecl, Andrej Detela
Udeleženci:
Ground Action (Carlalberto Amadori, Roberto Zancan, Matteo D’Ambros, Francesco Cucchiara z
Riccardo Simioli in Gabriele Cirami), Locument (Romea Muryn, Francisco Lobo - Francesco Manuel
Alves Miranda Lobo), Gaja Mežnarić Osole, Museo Wunderkammer (Giusi Campisi, Luca Bertoldi,
Cristina Mattiucci, Biasi Juliane), Salottobuono (Matteo Ghidoni z Giuseppe Cirillo in Eugenio Nuzzo)
Soft Baroque (Saša Štucin, Nicholas Gardner), Polona Dolžan, Miloš Kosec, Julien Manaira,
Margarethe Müller, Lilian Pala, Simon Rowe, Nikolaj Salaj, Sara Brown, Lucia Massari, Nina Mršnik,
Johanna Schmeer, Giulia Soldati, Jakob Travnik, Bolleria Industrial (Paula Currás, Eugenio Fernández,
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Ana Olmedo, Enrique Ventosa), Luca Fattore, Juan Nicolás Paez, Fabio Petronilli, Elisa Testori, Petra
Bukovinski, Karolina Ferenc, Annika Frye, Marcin Liminowicz, Jurij Lozić, Martina Obid Mlakar, Daniel
Riegler, Pola Salicka, Merve Bedir, Alessandro Busi, Giulia Cordin, Marco Ferrari, David Górny
Francesca Lucchitta, Gili Merin, Monuriki (Marco Minicucci, Luis Pimentel, Livia Shamir), Elisa Pasqual
Ana Pečar, Giovanni Pignoni, Anna Positano, Dan Adlešič, Patrick Herron, Eva Jäger, Daniele Misso
Isabella Rinaldi, SODELAVCI: Patrick Lawrie, Bence Mezei
Partnerji:
Občina Trbovlje, Delavski dom Trbovlje, PUNKT društvo za razvoj ustvarjalnosti in kreativnih industrij,
Rudnik Trbovlje Hrastnik, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, Zasavski muzej Trbovlje, Muzej
novejše zgodovine Slovenije, Slovenski etnografski muzej, Občina Piran, Obalne galerije Piran,
Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Mestna občina Ljubljana –
Oddelek za urbanizem, Ministrstvo za okolje in prostor, Javno podjetje ljubljanska parkirišča in tržnice, d.
o. o., Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Turizem Ljubljana, Občina Lendava,
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mreža za podeželje, MKGP, Dvojezična šola
Genterovci, Pomelaj, Zadruga za razvoj podeželja, Zavod za turizem in kulturo Beltinci, Javno podjetje
ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o., Slovenski etnografski muzej, Občina Kočevje, Zavod za
gozdove Slovenije OE Kočevje, Slovenski državni gozdovi, Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje,
Gimnazija in srednja šola Kočevje, Urbani Brlog, Društvo za razvoj prostorske kulture, Pokrajinski muzej
Kočevje, Anton Kos in podizvajalec Robert Žuman – pečarski mojster, Podjetniški inkubator Kočevje,
Slovenski etnografski muzej, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Občina Kobarid, Kobariški muzej,
Turistično-informacijski center Kobarid, Geološki zavod Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije, Stato
Maggiore dell’Esercito–Ufficio Storico (Rim, Italija), Österreichischen Nationalbibliothek (Dunaj, Avstrija),
Martina Schiavon, predavateljica Zgodovine znanosti in tehnologije na Univerzi Lorraine, Slovenski
etnografski muzej, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Občina Grosuplje, Županova jama, Turistično in
okoljsko društvo Grosuplje, Marmor, Sežana, d. d., podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega
kamna, Inštitut za raziskovanje krasa, Geološki zavod Slovenije, Notranjski muzej Postojna, Društvo za
jamsko biologijo, Jamski laboratorij Tular, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije,
Turizem Ljubljana, Harvard University Libraries
Čas izvajanja: september 2016–november 2017
Pred bio 25 (september 2015–september 2016):
Koncept bienala, izbor kustosa, raziskava za določitev obravnavanih tematik – izhodišča za delo skupin,
mednarodni razpis za sodelovanje na BIO 25, izbor udeležencev
Obdobje produkcije (september 2016–maj 2017):
Delo udeležencev skupin, mentorjev, kustosov, partnerjev. 28 večdnevnih DELAVNIC na lokacijah s
produkcijo projektov. Finalizacija produkcije projektov. Postavitev projektov in instalacij na lokacijah in v
MAO.
Obdobje implementacije in diseminacije – razstava BIO 25 in spremljevalni program, 25. 5.–19. 11.
2017:
Delavnice in dogodki na lokacijah in v MAO so bili ključni za testiranje projekta v realnosti ter njegovo
implementacijo in desiminacijo v javnosti. Razstava BIO 25 je konkretne primere na 7 lokacijah po
Sloveniji pokazala v luči globalnih sprememb ter javnosti odprla pogled v moč oblikovanja, ki s svojim
pristopom, povezovanjem različnih znanj ter zmožnostjo pogleda iz drugega zornega kota, prispeva h
generiranju pozitivnih sprememb.
Spremljevalni program BIO 25:
V času razstave BIO 25 smo pripravili 14 javnih vodstev, 12 otroških ustvarjalnic, 11 ogledov lokacij, 20
dogodkov na lokacijah ter pripravili, vodili in koordinirali obsežen spremljevalni program z 21 razstavami
in 7 drugimi dogodki, predavanji ali konferencami:
1. Razstava Umetnost za vsakdan: Slovensko modernistično steklo, Narodni muzej – Metelkova,
9. 3.–1. 10. 2017
2. Razstava Mentalni ambient Kočevje, Likovni salon Kočevje 18. 5.–18. 7. 2017
3. Razstava Simbiocen, MAO park, 23. 5.–1. 10. 2017
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Razstava Geomerce: Rudarjenje s pomočjo rastlin, Galerija Kresija, 24.–27. 5. 2017
Konferenca Human Cities, Fakulteta za arhitekturo, 24. 5. 2017
Razstava La Petit Mignon, DobraVaga, 24. 5.–30. 6. 2017
Razstava Human Cities, Bratovševa ploščad, 25. 5.–16. 6. 2017
Razstava Migra(n)ti. Praktični in simbolni poskusi v oblikovanju, Italijanski inštitut za kulturo, 26.
5.-7. 7. 2017
Dogodek – performans Zavrnitvena zabava, Kreativna cona Šiška, 26. 5. 2017
Razstava Običajen/neobičajen predmet, Galerija Kresija 29. 5.–11. 6. 2017
Razstava Sočutje za prihodnost, MAO park - OŠ Fužine, 31. 5.–1. 7. 2017
Razstava Spekulativno – postoblikovalska praksa ali nova utopija?, Kreativni center Poligon, 2.22. 6. 2017
Razstava (Pra)sto – Od ideje do prototipal, kavarna MAO, 12.–30. 6. 2017
Razstava Razkrite roke, Desni atrij MOL, 13. 7.–6. 8. 2017
Razstava Shirting London – Ljubljana 2., Mestna Galerija Ljubljana 17. 8.–17. 9., 2017
Razstava Simbiocen – Odkrivanje novih krajin, Projektni prostor MAO, 31. 8.–1. 10. 2017
Predavanje dr. Daniel Miller: Vliv sodobnih tehnologij na ljudi, Galerija Velenje, 27. 9. 2017
Razstava Prehod v Emoni, Mestni muzej Ljubljana, 7.–20. 9. 2017
Predavanje Faberhama (Paola Amabile in Alberto Fabbian), Indigo festival, 7. 9. 2017
Razstava Mentalni ambient Kočevje, Galerija Gallery – rov v Šišenskem hribu, Ljubljana 12. 9.–
3. 10. 2017
Future Architecture Festival, MAO, 20. - 30. 9. 2017
Razstava RusaLCA v odsevu, Mitnica pred NTF, 21. 9. - 21. 11. 2017
Razstava Pečeno pohištvo, Kreativni center Poligon, 21. 9. - 5. 10. 2017
Razstava Smrt v oblikovanju, Galerija Središče - Hostel Celica, 29. 9.-27. 10. 2017
Razstava Avstrijsko oblikovanje, Mestni muzej Ljubljana, 5. - 15. 10. 2017
Razstava United Makers – Dnevna soba, Kreativni center Poligon, 13.–23. 10. 2017
Konferenca BIO 25 gosti izbor projektov študentov ALUO, NTF in FA, v MAO, 19. 10. 2017
Zaključna konferenca BIO 25 in TrUR: Malo, tako veliko, MAO, 24. 10. 2017

Stanko Kristl, arhitekt. Humanost in prostor
Razstava Stanko Kristl, arhitekt. Humanost in prostor je prva pregledna razstava arhitekta Stanka
Kristla. Kristlova realizirana arhitekturna dela so bila nagrajena s številnimi priznanji za izjemne
arhitekturne dosežke in pomembno določajo slovensko arhitekturno dediščino 20. stoletja ter pomenijo
samosvoj prispevek k eksperimentalni evropski povojni arhitekturi.
Koncept razstave sledi ključni temi, ki zaznamuje Kristlov raziskovalno-oblikovalski pristop, t. j. človek
in njegovo doživljanje prostora. Razstava predstavlja bogati univerzum arhitekta in je organizirana v štiri
tematske sklope: Bivanje, Šolanje, Zdravje in Spomin. Originalni načrti in risbe so dopolnjeni s serijo
posebej za razstavo izdelanih maket, diagramov in velikoformatnih barvnih fotografij, ki odslikujejo
posebno osredotočenost znotraj obsežnega arhitektovega opusa ter omogočajo novo vizualno izkušnjo
Kristlove arhitekture. Številni projekti, kot so npr. spomeniki NOB, variantni načrti DTS objekta
Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani in neobjavljeni natečajni projekti, so prvič predstavljeni
javnosti. Ob razstavi je izšla publikacija s predstavitvijo petih ključnih projektov in programom številnih
aktivnosti ob razstavi, ki se bodo izvajale v letu 2018.
Plečnikovo leto: Plečnikovi študenti v zbirkah Muzeja za arhitekturo in oblikovanje
Zasnova petih manjših razstav, ki jih predstavljamo na 15m2, je na študijski način predstaviti predmete
iz zbirk MAO. V Plečnikovem letu smo se osredotočili na njegove učence, arhitekte, ki so pomembno
zaznamovali slovensko arhitekturo in oblikovanje druge polovice 20. stoletja. V sklopu petih razstav
razstavnega cikla Plečnikovo leto: Plečnikovi študenti v zbirkah MAO smo proučevali: Ravnikarjeve
načrte za Moderno galerijo in pohištvo Articulum, stole različnih Plečnikovih učencev, dela slovenskih in
drugih jugoslovanskih arhitektov, ki so študirali pri Le Corbusieru ter natečaj in načrte za slovenski
parlament arhitekta Glanza. Naslovi razstav so: Plečnik, Ravnikar in Moderna galerija, Pohištvo
Articulum, Dela Plečnikovih učencev – stoli, Plečnikovi študenti in drugi jugoslovanski arhitekti v
Le Corbusierovem ateljeju in (Ne)Uresničeni parlament. Študije posameznih del so izjemno
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pomembne za pripravo na stalne razstavo slovenske arhitekture in oblikovanja. V sklopu tega je MAO v
sodelovanju s KUD Polis izdal tudi znanstveno monografijo: Bogo Zupančič, Plečnikovi študenti in drugi
jugoslovanski arhitekti v Le Corbusierovem ateljeju

Projektni prostor MAO:
Samouresničljive prerokbe (avtorica: Tanja Radež), razstava je bila del programa za Projektni
prostor 2016 (27. 10. 2016–26. 3. 2017). S plakati, ki so nastajali od leta 2012, je avtorica na
lahkotno avtobiografski način s pomočjo sloganov in parol iz naše polpreteklosti predstavila prerokbe, ki
so zaznamovale naša življenja. Ob zaključku razstave je bilo organizirano predavanje Pavla Gantarja:
Samouresničljive prerokbe.
Program za Projektni prostor MAO je v letu 2017 obsegal 4 krajše interdisciplinarne razstave s
spremljevalnim programom. Namen programa je bila predstavitev novejših projektov s področja
arhitekture, oblikovanja in fotografije, ter ob enem omogočiti ustvarjalcem in raziskovalcem,
posameznikom in skupinam, da pridobijo izkušnje s področja produkcije in priprave razstav.
Na odprti razpis (13. 1.–26. 2. 2017) je prispelo 36 domačih in tujih prijav, med katerimi je komisija MAO
izbrala štiri, ki so bile predstavljene tekom leta s samostojnimi razstavami:
1. termin: razstava Nič ni večno (kustos razstave: Miha Colner, sodelujoči avtorji: Aljaž Celarc,
Dan Adlešič & Klemen Ilovar in Name: )
Skupinska razstava je predstavila sveže prakse v polju medijskih umetnosti. Avtorji oziroma skupine, ki
so se v preteklih letih dosledno in kontinuirano posvečali statusu medijske podobe in vizualnemu
sprevračanju percepcije gledalca, so na ogled postavili svoje nove(jše) projekte, kjer posredovana
podoba postopoma prehaja v obravnavo stvarne materije. Posvetili so se predvsem ideji minljivosti,
nestanovitnosti in efemernosti, kar je svojstven odziv na stanje stvari v sodobnem svetu.
2. termin: študentska razstava Fakultete za arhitekturo Četrta dimenzija prostora.
Eksperimentalna vaja študija arhitekture (avtorji razstave: Matej Blenkuš, Primož Žitnik, Ajdin
Bajrović, Dominik Košak, avtorji razstavljenih del: Zala Babič, Sebastjan Cvelbar, Maruša Dolenc, Tinka
Dolinar, Luka Dušević, Deja Đukić, Tilen Jurca, Helena Kranjc, Petra Lukovac, Eva Matijašević, Mojca
Pavlič, Rok Pfajfar, Matej Rudman, Lara Sedar, Rok Sraka, Ana Šepić, Vesna Šketa, Špela Štremfelj).
Razstavljena dela študentov od 2. do 5. letnika so nastala kot interpretacija 20-sekundnih sekvenc
kultnih filmov 20. stoletja iz žanra znanstvene fantastike, trilerja in drame; med njimi so filmi
Tarkovskega, Hitchcocka, van Trierja, Vinterberga, Kurosawe in Lyncha. Z artikulacijo teksture, svetlobe
in senc ter deformacijo materiala in oblike kot posledico procesa so z reciklažo razstavnih panojev iz
kapa plošč nastala svetlobna telesa in skulpture. Film in arhitekturo so povezali preko pojmov dinamike,
ritma, gibanja, svetlobe in sekvence
3. termin: razstava, predavanja in delavnice: Simbiocen. Odkrivanje novih krajin sobivanja
(avtorja Gaja Mežnarić Osole in Andrej Koruza)
Pri projektu gre za nomadsko platformo, ki želi izzvati naše sposobnosti oblikovanja, eksperimentiranja
in proizvajanja del, ki segajo onkraj antropocentrične, kapitalistične produkcije naših vsakodnevnih
realnosti. Raziskuje zmožnosti za sodelovanje med različnimi živimi bitji (čebele, ljudje in invazivne
rastline) ter išče načine za oblikovanje simbiotičnih ekosistemov v kontekstih, v katerih deluje. Avtorja
sta si v času razstave v razstavišču uredila delovni prostor, v katerem sta organizirala tedenska
predavanja in delavnice na obravnavano temo, v muzejskem parku pa sta s čebelarjem, kot del projekta,
postavila čebelnjake, narejenih iz invazivnih drevesnih vrst. Projekt avtorja razvijata še naprej.
3. termin: interdisciplinarna študentska razstava Community Kit (avtorji koncepta: Aljaž Rudolf,
Lara Reichmann, Jan Krek, Eva Smrekar, avtorji projektov: Lara Reichmann, Jan Krek, Urška
Preis, Aljaž Rudolf, Gašper Torkar, Eva Smrekar, Amadej Mravlak, Mariša Milovanović, Maks
Bricelj, Karolina Gaja Rupnik Caruso, Veronika Hozjan, Nika Erjavec, Tamara Lašič Jurković,
Lea Kukovičič, Deja Vrbnjak, avtorji dela s skupnostjo: Lara Reichmann, Jan Krek, Blaž Šenica,
Martin Valinger Sluga, Irid Sevšek)
Projekt, ki je obravnaval skupnost, socialne strukture ter človeka prihodnosti, se je v želji po
vzpostavitvi infrastrukturne in virtualne platforme preobrazil v teoretsko-umetniško raziskovalno
omrežje. V poskusu oblikovanja podpornega sistema za skupnost v Fužinah so se avtorji usmerili
predvsem
v raziskovanje temeljev skupnosti. K sodelovanju je bilo povabljeno večje število
posameznikov, ki so prek interdisciplinarno zasnovanih avtorskih projektov interpretirali zastavljena
tematska izhodišča (telo, vir energije in informacij, zoē in bios, utopija). V projekt so vključili tudi lokalno
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fužinsko prebivalstvo.
Ob razstavah v Projektnem prostoru so bila v sodelovanju z avtorji organizirana tudi javna vodstva ter
delavnice za mladino in otroke. Program v Projektnem prostoru si je v letu 2017 ogledalo 4477
obiskovalcev.

GOSTOVANJA MAO RAZSTAV V DRUGIH INSTITUCIJAH V LETU 2017
Razstava BIO 25: Daleč, tako blizu je ob razstavi v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje gostovala še na
šestih drugih lokacijah izven Ljubljane, po Sloveniji.
Potujoča razstava Plečnikova Ljubljana, ki je bila v letu 2017 predstavljena na 10 različnih lokacija, je
bila v Plečnikovem letu namenjena mednarodni predstavitvi arhitektovega ustvarjanja in podpori
nominacije njegovih del za vpis na UNESCO Seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. Razstavo
sta za mrežo slovenskih diplomatsko-konzularnih predstavništev v tujini pripravila Muzej za arhitekturo in
oblikovanje (MAO) in MGML– Plečnikova zbirka pod pokroviteljstvom MK RS. Razstava je bila odlično
sprejeta s strani mnogih obiskovalcev (samo v brazilski palači Buriti jo je obiskalo 4000 ljudi), marsikje je
bila pospremljena z vrsto predavanj, okroglimi mizami in predavanji. Veleposlaništva so ob tej priložnosti
pripravila tudi sprejeme, in s tem obeležila vzpostavitve diplomatskih odnosov.
Konec marca 2017 smo v domu za starejše DEOS, Notranje Gorice, kjer je do decembra 2017, živela
arhitektka in televizijska scenografka Seta Mušič (1930–2017), odprli manjšo razstavo Poetike
prostorov Sete Mušič, arhitektke in televizijske scenografke v obliki fotografskega gradiva,
časovnice njenega ustvarjanja in projekcije televizijskih oddaj, kjer je sodelovala s scenografijami.
Razstava je bila zadnji večji javni dogodek arhitektke ter je zgled dobrega sodelovanja med muzejem in
domom za starejše občane.
RAZSTAVE DRUGIH USTANOV V MAO – MEDINSTITUCIONALNE RAZSTAVE V LETU 2017
Razstava Končna postaja: morje? je predstavila perečo problematiko, ki zadeva prav vsakega
zemljana – onesnaženje oceanov s plastiko. Slovenija ima 43 km morske obale in zelo visoko gostoto
mikroplastike v svojem morju. Zaskrbljujoča dejstva plastičnih odpadkov so dobro znana znanstvenim
krogom, s to razstavo smo jih ponovno lansirali v širšo javnost. Zanimanje medijev je bilo izjemno. K
sodelovanju smo povabili strokovnjake, ki so nastopali na naših dogodkih in v medijih. Obisk razstave in
spremljevlanih dogodkov je bil zelo dober.
Ob ekološko usmerjeni razstavi smo na plastiko pogledali tudi s stališča muzealcev. Glede na zbirko
industrijskega oblikovanja v MAO, ki jo sestavljajo tudi predmeti iz plastičnih mas, se moramo nujno
vprašati o njihovi minljivosti in možnostih vzdrževanja. Kolikor si po ekološki plati želimo plastiko čimprej
razgraditi, se muzealci trudimo, da bi muzealije iz plastičnih mas čim dlje ohranile svoje osnovne
lastnosti. Plastični predmeti v MAO je naslov razstave, ki smo jo pripravili ob gostujoči švicarski. K
sodelovanju smo povabili Restavratorski center, kjer so nam analizirali sestavo izbranih predmetov iz
naših zbirk. Tako smo se dotaknili tudi restavratorsko-konservatorske problematike plastičnih
materialov. Tematiko smo, poleg ekološke, obdelali tudi na simpoziju in delavnici.

MEDINSTITUCIONALNI PROJEKTI S PARTNERJI IZ TUJINE V LETU 2017
MAO kot slovenska državna inštitucija, ki poudarja pomen dobrega oblikovanja in izobraževanja za
prostorsko pismenost, je aktivno sodeloval pri izobraževalnih programih in fotografskemu natečaju, ki ga
je razpisal UIRS, slovenski partner v projektu Humana mesta/Human cities, ter tako vsebinsko prispeval
k slovenskemu delu razstave na temo participativnega urejanja lokalnega javnega mestnega prostora.
Razstave v posameznih partnerskih mestih se povezujejo z večjimi mednarodnimi dogodki s področja
oblikovanja, v Ljubljani z otvoritvijo razstave BIO 25: Daleč, tako blizu v MAO.
MAO se aktivno povezuje z lokalno skupnostjo, tudi na področju izobraževanja. Znotraj mednarodnih
projektov (Mesto - Evropa, 2015/16) je skupaj z IPOP sodeloval z OŠ Nove Fužine in pripomogel k
ozaveščanju mladih o urbanem javnem prostoru, ki si ga delimo. V letu 2017 je podprl mednarodno
razstavo otrok v grajskem parku »Sočutje za prihodnost«, na temo migracij v evropskem prostoru, ki je
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nastala v okviru projekta »Get Moving! Take Part in the Future (OŠ Nove Fužine z eu partnerskimi
šolami)« kot spremljevalni dogodek BIO 25.
MAO je sodeloval pri medinstitucionalnem projektu, razstavi Umetnost, šport in dediščina, na kateri
smo predstavili svoje zbirke. Sodelovali smo tudi s Kulturnim centrom Veleposlaništva Madžarske za
katerega smo pripravili razstavo Estetika potrošnje v socializmu: izbor madžarskih in slovenskih tržnih
in filmskih plakatov iz šestdesetih in sedemdesetih let 20. stoletja. Sama razstava je bila izjemno
odmevna v medijih in v javnosti, MAO je s tem uspešno populariziral zbirko vizualnih komunikacij kot
edino tovrstno zbirko v Sloveniji.

PROJEKTI FINANCIRANI Z EU SREDSTVI
Future Architecture platform, FuturA
MAO za Evropski svet opravlja vlogo koordinatorja platforme "Prihodnost arhitekture" (Future
Architecture platform, FuturA) v okviru programa Ustvarjalna Evropa. 1. leto platforme je potekalo od 1.
11. 2015 do 31. 10. 2016, 2. leto od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2017. "Prihodnost arhitekture" je prva panEvropska platforma arhitekturnih muzejev, arhitekturnih festivalov in producentov, ki skozi razstave,
konference, delavnice in publikacije sodelujočih organizacij širši javnosti približuje ideje o pomenu
arhitekturne dediščine za prihodnost mest in arhitekture. Pri tem so v programu izpostavljeni mladi
talentirani ustvarjalci različnih disciplin. 20 ustanovljenih arhitekturnih ustanov in organizacij po vsej
Evropi je ustvarilo pan-Evropski program, ki bo dosegel 250.000 obiskovalcev in omogočil mladim
ustvarjalcem predstavitev projektov na razstavah, konferencah, delavnicah, v knjigi in na spletu. Del
dogodkov se je odvijalo v Evropskih kulturnih prestolnicah v Wrocławu leta 2016 in v Aarhusu leta 2017.
Platforma kompleksna vprašanja arhitekture predstavlja na vsem razumljiv način in se zavzema za bolj
trajnostno življenjsko okolje.
MAO je kot vodja projekta in platforme FuturA v 2017 vodil in organiziral dogodke, koordiniral in nudil
vso strokovno in marketinško pomoč partnerjem platforme ter tako sodeloval pri naslednjih aktivnostih:
 18. 1. objavljen izbor 25 najboljših prijav na javnem pozivu, ki je trajal od 15. 11. 2016 – 11. 1.
2017.
 16.–18. 2 »Matchmaking« konferenca, PR delavnica in 4. koordinacijski sestanek v MAO
(Ljubljana, Slovenija).
Na »matchmaking« konferenco smo povabili 25 ustvarjalcev z najboljšimi idejami, ki so bile izbrane na
javnem pozivu. Na tridnevnem dogodku, so predstavili svoje ideje članom platforme ter širši javnosti,
temu pa so sledili individualni sestanki med ustvarjalci in člani platforme. Za člane platforme sta bila
organizirana še PR delavnica ter 4. koordinacijski sestanek, kjer smo uskladili zadnje podrobnosti glede
programa v tekočem letu.


koordinacija in nadzorstvo platforme

MAO kot koordinator platforme izvaja nadzor nad dogodki, ki jih organizirajo člani platforme z obiski
lokacij ter poročili. Člani so zavezani vsake tri mesece oddati finančno in PR poročilo ter poročilo o
aktivnostih (rok: 15. 3., 15. 6. in 15. 9.) ter končno poročilo do 11. 11. 2017. Izvedeni so bili naslednji
dogodki:




19. 2.–31. 11. izdaja knjige Archifutures, dpr-barcelona (Barcelona, Španija)
19. 2.–31. 11. lokalni mobilni podporni servis Going Public, Bureau N (Berlin, Nemčija)
31. 3.–1. 4. delavnice Forecast Forum, Forecast Platform (Berlin, Nemčija)
Sodelujoči: Annika Kuhlmann (DE), Jaime Patarroyo (CO), Joshua Kagimu (UG), Ricardo
O’Nascimento (BR/IT), Renan Laru-an (PH), Flora Miranda (AT), Tsao Yidi (CN), Mika Savela
(FI), Michel Erler (DE), Jesi Khadivi (US), Liliana Piskorska (PL), Julia Sokolnicka (PL), Hui Ye
(CN), Anna Sobczak (DE/PL), Beny Wagner (DE/US/IL), Nichola Czyz (GB), Marina
Andronescu (FR), Sebastian Haug (DE), Mathieu Bujnowskyj (FR), Carlos Ramírez-Pantanella
(ES), Beny Wagner, Ania Soliman (US/PL/EG), Tara Catherine Pandeya (US), Kevin Simmonds
(US), Joël Detiege (US), Isaac Chong Wai (CN), Stephen Kwok (US), Lisa Tuyala (DE), Stefan
Maier (CA), Scott McLaughlin (IE), Maya Shenfeld (IL).
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27. 4.–7. 5. cikel predavanj Copenhagen Architecture Festival 2017, Copenhagen
Architecture Festival (Kopenhagen, Danska); (obisk dogodka s strani MAO)
- 27.–28. 4. konferenca Architecture as Character (Aarhus, Danska)
Sodelujoči: André Tavares (Lisbon Architecture Triennial), Andreas Ruby (S AM - Swiss
Architecture Muesum), Pippo Ciorra (MAXXI);
- 29. 4. seminar Future Architecture Platform (Kopenhagen, Danska)
Sodelujoči: Julian Schubert - Something Fantastic (DE), Michal Janák - PLURAL (SK),
Stephan Gustin - Gustin Landscape (DK) and Holly Lewis - We Made That (UK);
- 2. 5. razstava The Urban Yoga, Anja Humljan (SLO) (Kopenhagen, Danska);
- 4. 5.–5. 5. sprehod po mestu Aarhus in Kopenhagen, Anja Humljan (SLO).
12.–13. 5. konferenca Belgrade Outskirts / Envision Future, Belgrade International Week of
Architecture (BINA) (Belgrade, Srbija)
Sodelujoči: Manuel Henriques (Lisbon Architecture Triennale), Lisbon; César Reyes Nájera
(dpr-barcelona), Barcelona; Sebastian Ernst, Berlin; Giuditta Vendrame, Eindhoven; Dimitris
Grosopoulos, Effie Kasimati, London; Studio NO, Wroclaw; Culture Territories Association,
Warsaw; Predrag Milić, Belgrade; NGO In Akt, Belgrade
20. 5.–18. 6. razstava Forum Basel. Urban Spaces for Communal Living, S AM Swiss
Architecture Museum (Basel, Švica); (obisk dogodka s strani MAO)
Sodelujoči: Kosmos Architects (Moscow/Basel) and Plan Común (Santiago de Chile).
29. 5.–3. 6. delavnica Mystetskyi Arsenal: Spatial Development Scenarios, CANactions
(Kijev, Ukraina)
Sodelujoči: Fani Kostourou (UK), Adriana Pablos Llona (ES) in Víctor Manuel Cano Ciborro
(ES).
1.–3. 6. konferenca Publishing Acts, Društvo arhitektov Istre (DAI_SAI) (Pula, Hrvaška) (obisk
dogodka s strani MAO)
Sodelujoči: Léopold Lambert (The Funambulist), Fosco Lucarelli in Mariabruna Fabrizi
(Microcities), Rebekka Kiesewetter (DEPOT BASEL), Sofia Dona (Co-Hab Athens), Mika Savela
in Henrik Drufva (Selim).
22.–30. 6. razstava Architecture after the Future, House of Architecture (HDA) (Gradec,
Avstrija) (obisk dogodka s strani MAO)
Sodelujoči: Miloš Kosec, José Tomás Pérez Valle, Bika Rebek, Ersi Krouska, Paolo Patelli,
Mika Savela in Henrik Drufva, Paul Landon, Florian Bengert, Ana Jeinić.
23.–25. 6. delavnica Shift'17, The Museum of Architecture in Wrocław (Wroclaw, Poljska)
Sodelujoči: Atelier delle Verdure (IT), de Gayardon Bureau (IT), Conjuntos Empáticos (ES),
ConstructLab (DE), Ora Collective (PT).
3. 7.–3. 10. cikel predavanj Kosovo Architecture Festival: Back to the Future, (Priština,
Kosovo)
Sodelujoči: Jose Javier Cullen in Victor Manuel Cano Ciborro (Arquitectura Subalterna), Bika
Sibila Rebek, Fani Kostourou in Dimitris Grozopoulos, Sandra Youkhana in Luke Caspar
Pearson (You+Pea).
10.–30. 7. delavnice in razstava The MAXXI Sessions, MAXXI, the National Museum of XXI
Century Arts (Rim, Italija)
Sodelujoči: Sebastian Ernst, Sebastian Kern, Martin Tessarz, Jonas Tratz (FAKT, DE); Magda
Szwajcowska, Michał Majewski (Studio NO, PL); Mariabruna Fabrizi, Fosco Lucarelli
(Microcities / Socks-studio, IT/FR); Lucia Tahan (ES); Florian Bengert (BNGRT, DE).
11. 9.–29. 10. konferenca Tirana Design Weeks 2017: Design for an Inclusive Future!,
Tirana Architecture Week (Tirana, Albanija) (obisk dogodka s strani MAO)
Sodelujoči: Erika Petric, Studio NO, Maciej Stasiowski in Anyla Berisha.
20.–30. 9. festival Future Architecture zaključni festival: rušenje zidov, Muzej za arhitekturo
in oblikovanje (MAO) (Ljubljana, Slovenija)
- 21. 9. spremljevalni simpozij On Power in Architecture / A Materialist Perspective (MAO,
Ljubljana) Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo
- 21.–25. 9. delavnica Design Biotop: Space and Perception (Kino Šiška - Center urbane
culture, Ljubljana)
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Sodelujoči: Koponen+Hildén (Juuso Koponen in Jonatan Hildén), Office of Displaced
Designers (Shareen Elnaschie in Kimberly Pelkofsky) in Paolo Patelli v sodelovanju z
Servis 8
- 24. 9. delavnica Architecture is Human (Stara Ljubljana)
Sodelujoči: izvajalec delavnice - Anja Humljan (The Urban Yoga), coordinator delavnice
Natalija Lapajne (MAO), skupaj z 10 udeleženci;
- 25.–27. 9. delavnica Bioplarch (ZAG – Zavod za gradbeništvo, Ljubljana)
Sodelujoči: izvajalec delavnice - Esen Gökçe Özdamar (TR), koordinator delavnice
Tirana Design Week / POLIS University Tirana, skupaj z 5 udeleženci;
- 25.–27. 9. delavnica Common Places (Dom krajanov, Fužine)
Sodelujoči: izvajalci delavnice - Felipe De Ferrari, Kim Courrèges (Plan Común),
koordinator delavnice Nina Vidič (Fakulteta za arhitekturo Ljubljana), skupaj z 5
udeleženci;
- 26. 9. razstava Albanian Universe. Design Between Vacuum and Energy (MAO,
Ljubljana)
Sodelujoči: Dr. Besnik Aliaj (Rektor, POLIS University), Saimir Kristo (Prodekan, POLIS
University)
- 27.–28. 9. osrednji dogodek Future Architecture Festival: Rušenje zidov / Breaking
Down the Walls (MAO, Ljubljana)
Sodelujoči: Saša Kerkoš (Design Biotop) in Servis 8; Esen Gökçe Özdamar (Bioplarch),
Anja Humljan (Architecture is Human) in Josephine Michau (Copenhagen Architecture
Festival), Felipe De Ferrari in Kim Courrèges (Plan Común), Anja Planinšek (FA
Ljubljana), Matevž Čelik (MAO in FA platforma); Artem Kitaev (Kosmos Architects) in
Stéphanie Savio (S AM Swiss Architecture Museum); Bence Komlósi (Architecture for
Refugees) in Bekim Ramku (Kosovo Architecture Festival); Manon Mollard in Manuel
Henriques (Lisbon Architecture Triennale); Fani Kostourou, Miloš Kosec in Danica
Jovović Prodanović (BINA); Adriana Pablos (CANactions); Blanca Pujals in Ethel
Baraona Pohl (dpr-barcelona); Barbara Boschiroli (Atelier delle Verdure) in Museum of
Architecture Wrocław; Sebastian Ernst (Studio FAKT) in MAXXI; Angela Rui in Maja
Vardjan (kustosinji BIO 25); Rebekka Kiesewetter in DAI-SAI; Ana Jeinić,
ISSSresearch&architecture in Markus Bogensberger (HDA); Ludwig Engel, Víctor Cano
Ciborro in Effie Efthymiadi (Bureau N); James Taylor Foster (Archdaily); Charles
Broskoski (Are.na);
- 29. 9. spremljevalni simpozij Landezine Live (Stara elektrarna, Ljubljana).
- Ajdin Bašić, predstavitev celostne grafične podobe Future Architecture, MAO, 26. 9.–1.
12. 2017
16.–21. 10. forum Forecast Festival, Forecast Platform (Berlin, Nemčija). (obisk dogodka s
strani MAO)
26. 10. konferenca Critical Distance #3, Lisbon Architecture Triennale (Lizbona, Portugalska).

Center za kreativnost (CzK)), ki od leta 2017 deluje v okviru MAO, sodeluje kot partner ali pridruženi
partner pri treh projektih financiranih z EU sredstvi: KCDM 2.0– Kompetenčni center za design
management, CRE-HUB: Politike za kulturne in kreativne industrije in CHIMERA.
PROJEKTI PO NAROČILU MINISTRSTVA ZA KULTURO
Center za kreativnost (CzK)
O 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 bo deloval na področjih arhitekture, oblikovanja,
umetnosti, dediščine in na drugih področjih KKS ter bo skozi svoje aktivnosti spodbujal medsektorsko
sodelovanje. Naložbo sofinancirata EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju
2014-2020.
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Otvoritvena
konferenca
Centra
za
kreativnost
Mednarodna otvoritvena konferenca Centra za kreativnost je potekala v prostorih Muzeja za arhitekturo
in oblikovanje med 16. in 18. novembrom 2017. Konference se je udeležilo okoli dvesto deležnikov iz
kulturnega in kreativnega sektorja, ki so novoustanovoljeni nacionalni Center za kreativnost (CzK) s
številnimi konstruktivnimi predlogi pospremili na izzivov polno pot. Konferenca je poskušala postreči z
nizom analitičnih predstavitev, diskusij in pogovorov o CzK in primerljivih centrih kreativnosti po svetu, o
ekonomiki KKS, o podpornih okoljih in kreativnih ekosistemih, o posledicah digitalizacije in globalizacije
na delovanje KKS in drugih relevantnih in aktualnih sektorskih vprašanjih. Na tridnevnem dogodku,
namenjenem zlasti predstavitvi CzK, pridobivanju novih znanj o kulturnem in kreativnem sektorju (KKS)
ter vzpostavljanju poslovnih stikov in mreženju, so sodelovali pomembni domači in tuji strokovnjaki iz
KKS, predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, Ministrstva za kulturo RS ter
kajpak celotna ekipa CzK. Ves čas konference je bila ekipa CzK na voljo za pogovor vsem udeležencem
in občinstvu, za to priložnost pa smo odprli tudi posebno informativno pisarno, v kateri smo zbirali in
odgovarjali na vprašanja, povezana z ustanovitvijo in delovanjem centra ter ciljnimi področji in
vsebinami, s katerimi se bo CzK ukvarjal med leti 2017 in 2022. Poleg tega je po koncu vsakega
konferenčnega dne ekipa CzK odgovarjala na vprašanja zainteresirane javnosti na dveh posebej za to
priložnost organiziranih fokusnih pogovorih. V večernih urah prvega dne smo pripravili poslovnodružabni coctail party s hitrostnimi predstavitvami akterjev, ki bodisi ponujajajo bodisi povprašujejo po
storitvah KKS, je bil zadnji dan konference rezerviran za vodeni ogled po razstavi 25. bienala
oblikovanja Daleč, tako blizu v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) ter alternativno turistično turo
po Ljubljani v izvedbi Inštituta za urbane kulture.
Vpis Plečnikovih del na UNESCO seznam svetovne dediščine
V letu 2017 je MAO koordiniral delovno skupino za vpis Plečnikovih del na UNESCO seznam svetovne
dediščine. Januarja in februarja 2017 so potekale priprave na ponovni zagon delovne skupine po
prekinitvi koordinacije in delovanja delovne skupine aprila 2016. Med marcem in avgustom je delovna
skupina za poglavje 3 nominacijskega dosjeja (vsebinska utemeljitev nepremičnin) pripravljala osnutke
vsebinskih utemeljitev (izjava o izjemni univerzalni vrednosti, utemeljitev atributov, primerjalna analiza).
Za poglavje 1 dosjeja so bili pripravljeni izrisi z mejami nominiranih spomenikov in vplivnih območij. Za
poglavje 2 so bili nadgrajeni zgodovinski opisi. Za poglavje 4 je bila pripravljena ocena stanja
ohranjenosti in faktorji vpliva na nepremičnine. Za poglavje 5 (varovanje in upravljanje nepremičnin) so
bili pripravljeni osnutki posameznih podpoglavij. Za isto poglavje je potekala koordinacija z lastniki
nominiranih enot dediščine v Ljubljani za pripravo upravljavskega načrta na podlagi konservatorskih
načrtov, obstoječih upravljavskih načrtov ali praks in predvidene rabe dediščine v kontekstu večjega
števila turistov (koordinacija skupnih in individualnih sestankov vseh lastnikov, svetovanja pri pripravi
posamičnih upravljavskih načrtov, sestanki in svetovanje z izbranimi izvajalci posameznih načrtov
upravljanja in priprava sheme za njihovo izvedbo). Med večjimi sestanki sta bila pomembna sestanek z
dne 21. 4. 2017, ko je bil organiziran sestanek z lastniki in upravljavci Plečnikovih del. Na sestanku so
upravljavci prejeli konservatorske načrte, predstavljena jim je bila priprava skupnega upravljavskega
načrta ter določena časovnica za PSPN analizo, pripravo upravljavskih načrtov in akcijskih načrtov. 21.
6. 2017 je potekal sestanek s posameznimi upravljavci (EŠD 386 in EŠD 5635) v zvezi s pripravo načrta
upravljanja. Za poglavje 7 (dokumentacija) so bile pripravljene nove fotografije komponent (fotograf
Matevž Paternoster), ki jih je financiral MGML, s katerim se je MAO dogovoril za brezplačno uporabo za
namene nominacije. MAO je v letu 2017 promoviral nominacijo s potujočo razstavo o Plečniku. Julija
2017 je potekalo letno UNESCO zasedanje, ki so se ga udeležili Tomaž Štoka, Lena Jevnik, Špela Karo
in Nataša Jurgec Gurnick. V juliju je potekal transnacionalni sestanek s češkimi partnerji in svetovalko
mednarodnega združenja ICOMOS Susan Denyer. Na podlagi sestanka z ICOMOS je MK nominacijo
spremenilo iz transnacionalne serijske nominacije v nacionalno serijsko nominacijo. Pripravljen je bil nov
izbor komponent in spremenjeno besedilo za poskusni seznam. Delovna skupina nadaljuje s pripravo
nominacije in dopolnjuje nominacijski dosje za oddajo nominacije leta 2019.
PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKA DEJAVNOST
V MAO in izven muzeja smo v letu 2017 izvedli skupaj 166 dogodkov s področja pedagoške in
andragoške dejavnosti, od tega kar 139 novih programov kar je izjemno število. Za predšolske in šolske
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otroke smo izvedli 35 dogodkov, od tega 19 novih programov. Izvedli smo kar 72 ponovitev. Dogodke je
obiskalo 5626. Za mladino (dijake, študente) smo izvedli 16 dogodkov, od tega 10 novih programov in
kar 56 ponovitev dogodkov. Dogodke je obiskalo 1564 oseb. Na področju andragoških dejavnosti smo
izvedli 115 dogodkov, od tega kar 110 novih progamov. Ponovitev je bilo 45. Dogodke je obiskalo 7569
oseb.
V sklopu programa namenjenega predšolski in šolski mladini smo nadgradili že uveljavljene programe
kot so vodeni ogledi razstav, tematske delavnice in vodstva po mestu (Plečnikova in secesijska Ljubljani,
Moderna Ljubljana, Mostovi in nabrežja Ljubljanice) za različne starostne skupine; letos s poudarkom na
delih Plečnika. Porast šolskih skupin beležimo prav s sprehodom po Plečnikovi Ljubljani. Predvsem je
veliko zanimanja za tovrstne programe s strani tujih srednjih šol in fakultet kot tudi udeležencev
mednarodnih simpozijev. Tudi andragoški program smo zasnovali z enkrat mesečnim strokovnim
ogledom Plečnikove arhitekture in situ in je bilo izjemno obiskano. Najmlajši so se ob razstavnem
programu lahko skozi igro zabavali in učili v nedeljskih delavnicah, pripravili smo 20 različnih tem. Z
razstavo Končna postaja morje smo nagovorili najrazličnejše skupine z delavnicami za vrtce, osnovne in
srednje šole. Srednja gradbena geodetska in okoljevarstvena šola iz Ljubljane je svoj eko dan
nadgradila z vodstvi in delavnicami v sklopu naše razstave. Za Srednjo šolo oblikovanja in fotografije
smo pripravili celotedenski program izobraževanja. Letošnji BIO 25 pa smo z decentralizacijo z
izobraževalnimi vsebinami dosegli tudi druge kraje v Sloveniji. V Trbovljah so se na natečaj odzvali vrtci
in šole in svoja dela razstavili v Tiny muzeju (stekleni paviljon, ki ga je v Trbovljah postavila skupina BIO
25 – Po utopiji). Šole so svoje programe v Kočevju povezali z edinstveno pečjo na Rožnem studencu v
Kočevskem gozdu, delo skupine BIO 25 – Zavzetje gozdov; prav mentorica te skupine, svetovno
uveljavljena oblikovalka Matali Crasset je na gimnaziji in srednji šoli Kočevje izvedla delavnico
oblikovanja klopi z različnimi funkcijami, ki je bila del razstavne konstrukcije, nato pa je bila v uporabo
vrnjena v prostore šole. Regratovovih izletov v Genterovcih z mentorjem K. Koširjem (BIO 25- skupina
Nov zagon Podeželja) se je udeležilo veliko število učencev; podobno vsebino smo prenesli v okviru
dogodka KGZ in njihovega sejma Podeželje v mestu 2017 tudi na ljubljansko tržnico. Instalacija znotraj
Županove jame (BIO 25 – Sprostitev podzemlja) je spet nagovarjala novo publiko; obiskali smo jo tudi z
otroci Poletne male šole arhitekture, ki se je poleg bienalnih tem, dotikala tudi tem ob Plečnikovem letu
in bila medijsko odlično pokrita. Ob mesecu prostora pa smo se orientirali na fakultete in izvedli številne
brezplačne oglede BIO 25 za študente v tednu odprtih vrat. Povezovanje z lokalno skupnostjo deluje na
ravni šol kot tudi širše javnosti. Podprli smo mednarodno razstavo otrok v grajskem parku »Sočutje za
prihodnost«, na temo migracij v evropskem prostoru, ki je nastala v okviru projekta »Get Moving! Take
Part in the Future (OŠ Nove Fužine z eu partnerskimi šolami)« kot spremljevalni dogodek BIO 25.
Medtem, ko smo v sodelovanju s četrtno skupnostjo nadaljevali projekt znotraj FA, Skupni prostori v
prizadevanju vzpostaviti, vzpodbujati in okrepiti različne rabe javnega prostora v soseski Fužine. V času
festivala v sodelovanju z arhitekti, ki so zasnovali prvi del projekta in študenti arhitekture, je bila
izvedena delavnica, ki je v dialogu s prebivalci Fužin in različnimi skupinami znotraj njih razvijala
predloge za nadgradnjo javnih prostorov v soseski.
Programi za odrasle v letu 2017 temeljijo na razstavni dejavnosti muzeja, tako tudi ob razstavni
program, ki ga sedaj že tradicionalno izvajamo izven muzeja. S tovrstnim delom ohranjamo dobršen del
stalne publike, pridobivamo pa tudi novo. Več interesa opažamo s strani brezposelnih oseb, ki se
vključujejo v naš program, tako je jasno izražena družbeno pomembna vloga, ki jo muzej kot kulturna
ustanova opravlja v temeljnem poslanstvu. Zelo odmeven obisk beležimo ob strokovni tematski ponudbi
vožnje z ladjico po Ljubljanici, ki je bila v letu 2017 ponovno prava uspešnica. Večja nihanja obiska
beležimo, kadar so programi plačljivi, oz. zelo povečano povpraševanje v času, ko so programi na voljo
brezplačno. Vedno več je povpraševanja za sodelovanja ob različnih projektih s strani Ministrstva za
kulturo, posameznih muzejev in drugih organizacij, delujočih na področju kulture, kot tudi različnih
društev, vendar s poudarjenimi priporočili za možnosti brezplačne ponudbe. Največji odziv publike je ob
izvedbah konferenc in predavanj, tako s področja arhitekture kot oblikovanja.
Realizacija promocijske dejavnosti muzeja, načini promocije in ocena doseženih ciljev
V letu 2017 smo izvajali promocijsko podporo in komunikacijo MAO v Sloveniji in tujini za skupno 20
razstav (17 lastnih in 3 gostujoče) ter 166 drugih javnih programov in dogodkov. MAO je v letu 2017
sklenil partnerska sodelovanja z več kot 60 poslovnimi partnerji iz zasebnega in javnega sektorja.
Večino promocijskih aktivnosti je tudi v letošnjem letu potekalo preko obstoječih spletnih in družbenih
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omrežij MAO, BIO in Future Architecture. Za potrebe BIO 25 smo nadaljevali z razvojem spletne strani
bio.si, ki je zaživela z obsežnim pregledom bienalnega dogajanja in samimi vsebinami BIO 25. Prav tako
smo nadaljevali z obsežnim razvojem spletne strani Future Architecture, obenem pa smo se intenzivno
posvetili promocijskim aktivnostim obstoječih MAO programov in ponudbe MAO (Arhitektura v živo,
poletna Malo šolo arhitekture, Kavarna MAO, vodeni ogledi z ladjico, ponatisi plakatov iz zbirke MAO,
vodeni ogledi po gradu Fužine, Rojstni dan v muzeju idr.), izvedbo spremljevalnih programov ob
razstavah, na razvoj partnerstev in sponzorstev, na odnose z javnostmi doma in v tujini (predoglede za
medije in osebna komunikacija z mediji), popularizacijske programe (dnevi odprtih vrat, sejmih v lokalni
skupnosti, podaljšani bienalni četrtki idr.).
Družbena omrežja in spletna komunikacija:
• Spletne strani www.mao.si in www.bio.si: skupaj 176.916 ogledov strani, 63.277 obiskov in 33.444
uporabnikov (mao.si: 105,119 ogledov strani, 42.669 obiskov, 21.080 uporabnikov; bio.si: 71.797
ogledov strani 20.608 obiskov, 12.364 uporabnikov. Večina prihaja iz Slovenije, Italije, Velike Britanije,
Hrvaške, Nemčije, Združenih Držav Amerike, Avstrije, Nizozemske, Srbije in Belgije. MAO pa tudi skrbi
za in ureja spletno stran ter spletne kanale Future Architecture www.futurearchitectureplatform.org:
352.560 ogledov strani, 164.596 obiskov in 112.804 uporabnikov.
www.silentrevolutions.si, ki predstavlja potujočo razstavo, letos ni bila aktivna in je na voljo le še v svoji
okrnjeni obliki v spletnem arhivu.
• Facebook MAO: 11.636 všečkov (31. 12. 2017). V 2017 smo pridobili 2.082 novih oboževalcev, kar je
za 22 % več všečkov kot v preteklem letu.
• Facebook Future Architecture: 8.809 všečkov (31. 12. 2017). V letu 2017 smo pridobili 3.409 všečkov,
kar je 63% več všečkov kot lani.
• Facebook Pavilion of Slovenia – La Biennale di Venezia – profil je skupen vsem inštitucijam, ki so
producenti slovenskega paviljona na beneških bienalih in je bil v letu 2017 v upravljanju Moderne
Galerije: 3.250 všečkov (31. 10. 2017)
• Twitter MAO: 1.800 sledilcev
• Twitter BIO 50: 1.107 sledilcev
• Twitter Future Architecture: 1.700 sledilcev
• Youtube MAO: 46.015 ogledov video vsebin
• Youtube Future Architecture: 17.391 ogledov video vsebin
• Instagram MAO: 1.124 sledilcev (lani 362 sledilcev)
• Instagram BIO (kanal je bil namenjen izključno BIO 25 vsebinam): 948 sledilcev
• Instagram Future Architecture 2.217 sledilcev
• Videolectures.net /MAO&BIO&FA 2009-2017: 23.034 ogledov. 2017 so dogodki prejeli 1.990 ogledov.
• Pinterest: 278 sledilcev
• Flickr: 524.700 ogledov (od aktivacije do 31. 12. 2017). Objavljenih imamo 3.637 fotografij.
• Tedenski elektronski novičniki MAO. 15.000 naslovov, skupaj 152 elektronskih obvestil. Poslali smo jih
53 slovenskim medijem, 52 slovenski splošni javnosti, 22 tujim medijem in 23 tuji splošni javnosti, 2
javnosti iz izobraževanja.
• Spletni napovedniki in portali: redni vpisi dogodkov v Napovednik.com, Dogaja.se, Turizem Ljubljana,
RTV portal prireditev, tuji spletni portali ter turistična in druga spletna mesta, kot so Tripadvisor, Lonely
Planet, In Your Pocket, Wikipedija, Culture Agora idr.
Odnosi z javnostmi:
SLOVENIJA
Skozi leto smo nadaljevali z vzdrževanjem uspešnih kontaktov z mediji ter izvajali ali sodelovali pri
številnih dogodkih za različne ciljne javnosti:
• Več kot 900 objav v relevantnih tiskanih, TV in RA ter spletnih medijih doma in v tujini
• Slo. mediji: Delo, Dnevnik, Sobotna priloga, Večer, RTV Slovenija, POPTV, Kanal A, Nedelo,
Deloindom, Ambient, Mladina, Marketing Magazin, 24ur.com, MMC, SIOL.net, Finance, Manager, Zarja,
Vzajemnost, Hiše, H.O.M.E., Ljubljana, Zvezde in drugi.
 V okviru BIO 25 medijskih aktivnosti in zaradi narave koncepta bienala smo veliko pozornost
usmerili tudi na medije, ki pokrivajo geografska področja, kjer so delovale skupine BIO 25.
Naleteli smo na zelo dobre odzive in beležili veliko zanimanje za aktivnosti skupin na
tamkajšnjih lokacijah, kot tudi zanimanje za BIO 25 in BIO na splošno. Najbolj smo se
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pojavljali v medijih (tako tiskanih, kot televizijskih) na Kočevskem ter (v tiskanih in radijskih)
v Prekmurju. V Kočevju smo organizirali posebna dogodka za medije predstavitve in predaje
peči oblikovalke Matali Crasset, ki je nastala v okviru skupine Zavzetje gozdov, v
Genterovcih pa v okviru skupine Nov zagon podeželja poseben Regratov izlet za
predstavnike tamkajšnjih medijev. Vsi dogodki so bili zelo uspešni, kar je razvidno tudi po
medijskih odzivih.
- RTV SLO se je v osrednjo informativno oddajo Dnevnik neposredno v živo javila z otvoritve BIO 25.
- V osrednji informativni oddaji RTV SLO Dnevnik je bil ob otvoritvi pripravljen tudi prispevek o BIO 25,
kjer sta z izjavami sodelovali tudi kustosinji Angela Rui in Maja Vardjan.
- Direktor Matevž Čelik je bil na dan otvoritve BIO 25 gost v Odmevih, kjer je voditelju Slavku Bobovniku
na kratko predstavil koncept BIO 25 in zgodovino BIO ter slovensko oblikovanje.
- RTV SLO je BIO 25 posvetil celoten del oddaje Platforma, kjer je novinarka Julija Vardjan obiskala vse
lokacije skupin, se pogovarjala z udeleženci, predstavila razstavo v MAO in BIO 25 instalacije na
lokacijah.
- Daljši članki o BIO 25, konceptu, procesu in rezultatih dela so bili objavljeni v Dnevnik, Delo in Večer,
Radio Prvi in Ars pa sta o bienalu intenzivno poročala s prispevkih v številnih oddajah.
- O BIO 25 je v času celotnega trajanja razstave intenzivno z daljšimi vsebinskimi članki poročala
Slovenska tiskovna agencija (STA).
- Radio Prvi je oddajo Prvi na obisku v živo pripravil in prenašal s Festivala Future Architecture, kjer so
pred mikrofon povabili direktorja in vodjo platforme Matevža Čelika ter udeležence festival Miloša Kosca
in Anjo Humljan.
- direktor Matevž Čelik je imel letos intervju za časopis Mladina, kustos Bogo Zupančič in kustosinja
Maja Vardjan sta bila osrednja gosta na Radio Slovenija, prvi v oddaji Glasovi svetov, druga v oddaji
Proti Etru. V eni od kasnejših izdaj pa je v okviru promocijskih aktivnosti razstave Stanko Kristl, arhitekt.
Humanost in prostor sodelovala tudi kustosinja Tina Gregorič in med drugim predstavila tudi razstavo v
MAO. STA je ob izteku BIO 25 objavila intervju z vodjo bienala Majo Šuštaršič.
- MMC je objavil obsežen intervju s kustosinjo BIO 25 Majo Vardjan o BIO 25 in slovenskem oblikovanju.
- Direktor Matevž Čelik je bil zaradi uspešne vloge na razpisu Kreativne Evrope za nadaljnje financiranje
arhitekturne platforme Future Architecture nominiran za Ime tedna na radiu VAL 202.
- V rubriki Dela »5 predmetov« so bili letos predstavljeni predmeti po izboru kustosa Boga Zupančiča ter
udeleženke BIO 25 oblikovalke Martine Obid Mlakar.
- Uvodna konferenca Centra za kreativnost je bila deležna daljšega t.i. uredniškega članka s strani
Gregorja Butale v Dnevniku.
• Za predstavnike slovenskih medijev smo organizirali predogled razstave v BIO 25 v MAO (25. maja
2017), kjer sta kustosinji Angela Rui in Maja Vardjan v vodenem ogledu prestavili koncept, delovni
proces in rezultate BIO 25. Predogleda se je udeležilo 10 novinarjev iz Slovenije.
• Ob t.i. Matchmaking Conference platforme Future Architecture smo pripravili novinarsko konferenco
(16. februar 2017), kjer sta direktorica Fundacije Mies Van Der Rohe Anna Ramos in Hughes Becquart z
direktorata za izobraževanje in kulturo Evropske komisije v družbi direktorja Matevža Čelika svetovni
javnosti prvič predstavila 5 finalistov Evropske nagrade za sodobno arhitekturo Mies Van Der Rohe.
Dogodka se je udeležilo 10 slovenskih in 4 tuji novinarji.
• Promocija mednarodnega Poziva za ideje platforme Future Architecture: Na razpis se je prijavilo 492
avtorjev z 212 idejami iz 43 držav. Spletnega izbora za najljubšo idejo se je udeležilo 8.218 sledilcev
spletnih kanalov Future Architecture.
• Letos še naprej nadaljujemo z elektronskim zbiranjem medijskih objav (t.i. press clippingom), ki
spremlja omembe MAO, BIO, CzK in platforme Future Architecture v slovenskih medijih. Na podlagi tega
opažamo, da so se MAO in projekti muzeja v slovenskih medijih pojavljale v povprečju 15 objav na
teden, kar je 5 več kot leto prej.
• Posebno pozornost smo namenili tudi aktivnostim ob Plečnikovem letu, saj smo z mediji sodelovali ob
poročanju o samem letu, hkrati pa intenzivno sodelovali s predstavniki medijev ob aktivnostih, kot so bile
Arhitekture v živo po Plečnikovi arhitekturi ter razstave v kapeli MAO. Poseben poudarek pa smo
namenili tudi gostujoči razstavi Plečnikova Ljubljana, ki je v letu 2017 potovala od Brazilije, Nemčije,
Češke, Avstrije ter Rusije (v letu 2018) in je bila pripravljena za slovenska konzularna predstavništva s
strani Ministrstva za kulturo, MAO in MGML – Plečnikova hiša.
• Objave v medijih izbrano beležimo preko http://www.mao.si/MAO-v-medijih.aspx in https://bio.si/sl/v-
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medijih/.
• Mesečni MAO program tudi letos objavljamo na oglasni tabli avtobusne postaje Fužine, kjer smo leta
2015 prenovili sistem postajališčnega zavetja Saše J Mächtiga, oglasni deski muzeja in v parku gradu
Fužine.
Mednarodna promocija:
• Prestižna revija Metropolis je BIO 25 izbrala za eno izmed 10 najboljših arhitekturnih in
oblikovalskih razstav v letu 2017 na svetu in jo postavila ob bok razstavam MoMA, Barbican Centre,
Chicago Architecture Biennial, The Metropolitan Museum of Art, New York.
• Tuji novinarji so poročali o MAO, BIO in Future Architecture: Metropolis, Monocle, Abitare, Frieze,
Domus, Dezeen, LA Republicca, Archdaily, Cultured Mag, Damn, Bustler, Architectuul, form, Garden
Lab itd.
• Radio Monocle je BIO 25 posvetil prispevke za tri dele oddaje D Section ter daljši prispevek s Festivala
Future Architecture.
• Organizacija novinarske konference in predogleda razstave BIO 25 za medije (25. maj 2017):
Organizirali smo poseben voden ogled po razstavi v MAO s kustosinjama Angelo Rui in Majo Vardjan za
predstavnike medijev, kjer sta kustosinji predstavili koncept, proces in rezultate dela BIO 25. Predogleda
se je udeležilo 12 predstavnikov medijev iz tujine.
• Kot del promocijskih aktivnosti BIO 25 smo ob otvoritvenih dnevih organizirali tudi vodene izlete za
medije po lokalnih inštalacijah BIO 25 skupin. Na štirih izletih (Trbovlje in Genterovci, Županova jama,
Kočevje ter Kamnolom Sežana in Piran) smo predstavnikom tujih medijev (na izlete so bili vabljeni tudi
slovenski novinarji) predstavili BIO 25 inštalacije na lokacijah, hkrati pa so bili v aktivnosti vedno
vključeni tudi predstavniki lokalne skupnosti in organizacije, ki so pomagale ustvarjati BIO 25, tako da
smo promocijo BIO 25 razširili tudi na promocijo sedmih krajev in aktivnosti v povezavi z BIO 25. Izletov
se je v povprečju udeležilo 12 predstavnikov tujih medijev. Rezultati so vidni v poglobljenem pokrivanju
celotnega koncepta in procesa letošnjega bienala v nekaterih najbolj prestižnih medijih s področja
arhitekture in oblikovanja.
• Medijsko pokritost smo usmerili tudi na BIO 25: Spremljevalni projekti.
• Na Festival Future Architecture smo povabili 5 tujih novinarjev in jim podrobno predstavili MAO,
platformo Future Architecture in sodelujoče obetavne ustvarjalce na festivalu ter kot posledica bili
deležni dobre medijske pokritosti festivala tudi v tujih medijih.
• Direktor Matevž Čelik je bil gost v osrednji jutranji oddaji Albanske nacionalne televizije Dobro jutro,
Albanija, kjer je predstavljal platformo Future Architecture in MAO.
• MAO je bil bodisi s predavanji, predstavitvami ali promocijskim materialom predstavljen na osrednjih
dogodkih članov pod okriljem platforme Future Architecture (MAXXI Rim, Lizbonski arhitekturni trienale,
Fundacija Calouste Gulbenkian, Copenhagen Architecture Fesitaval, Beogradska internacijonalna
nedelja arhitekture, Haus der Architecture Graz, CANactions iz Kijeva idr.) v skupno 16 mestih po Evropi
in širše, med drugim tudi na Evropski prestolnici kulture 2017 v Aarhusu na Danskem.
• E-flux – mednarodni spletni novičnik: skozi platformo Future Architecture smo objavili 7 PR novic o
MAO, BIO 25 in Future Architecture.
• Platforma Future Architecture je nadaljevala medijska partnerstva z Dezeen in Dezeen jobs,
Architectuul ter Culture Agora, ter stkala prijateljske vezi s portalom Archdaily in platformo E-Flux.
Popularizacijski programi:
• Za popularizacijo programov MAO smo v organizaciji oddelka za izobraževanje in kustosov sodelovali
v brezplačnih dnevih ob posebnih praznikih in tradicionalnih muzejskih akcijah: brezplačna prva nedelja
v mesecu (vse leto), Teden študentske kulture (marec), Teden družine, Mednarodni dan muzejev (maj),
Poletna muzejska noč (junij), Prešernov kulturni praznik (februar), Dnevi evropske kulturne dediščine
(september), Svetovni dan arhitekture (oktober) in Ta veseli dan kulture (december).
• Aktivno smo se pridružili medinstitucionalnim dejavnostim, kot so Kulturni bazar, Umetnost, šport in
dediščina in drugimi. Nadaljujemo s programi MAO debate, letno arhitekturno / oblikovalsko /
urbanistično konferenco, 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; od letos
naprej tudi v angleškem jeziku.
• Dobro obiskane so tudi Nedelje v MAO - vodstva po razstavah z gosti in ustvarjalnice za otroke; preko
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platforme Kuponko.si smo ponudili dogodek Rojstni dan v muzeju po posebno ugodni ceni in naleteli na
zelo dober odziv. Drugič zaporedoma smo v mesecu avgustu izvedli smo tudi Poletno malo šolo
arhitekture, počitniško varstvo s celodnevnim arhitekturno-oblikovalskih programom je doživelo izjemen
obisk. Programa Mala šola arhitekture letos nismo izvedli.
• V času BIO 25 razstave smo podaljšali četrtkov delovni čas, saj je bila razstava na ogled dve uri dlje
(do 20.00), predvsem zaradi ciljne skupine delovno aktivno prebivalstvo.
• V programu prostovoljnega dela nadaljujemo s programom Kulturnega mediatorstva v sklopu katerega
smo uspešno sodelovali s 6 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.
• Z namenom močnejšega povezovanja z lokalno skupnostjo smo sodelovali na dogodkih četrtne
skupnosti Moste. Sodelovali smo na dogodkih Fužinetlon, Fužinijada, Čistilna akcija četrtne skupnosti
Moste (poleg udeležbe s strani predstavnikov MAO na sami čistilni akciji, smo vsem udeležencem
zagotovili brezplačne ogled aktualne razstave Končna postaja: morje?) in Velikanček s pravljično tržnico.
Četrtna skupnost pa je tudi letos v gradu Fužine na povabilo MAO organizirala redno srečanje vseh
fužinskih deležnikov. V okviru Festivala Future Architecture smo se povezali s predstavniki lokalne
skupnosti in knjižnico Fužine ter pod vodstom čilenskih arhitektov Plan Comun in študentov Fakultete za
arhitekturo izvedli delavnico Skupni prostori.
• Kot že kot vrsto let prej, smo tudi letos intenzivno sodelovali z večkrat nagrajenim svetovno priznanim
spletnim portalom Videolectures.net, kjer so objavljene MAO, BIO, Future Architecture vsebine in
vsebina Centra za Kreativnost v obliki predavanj. Na portalu so tako dostopne zainteresiranim javnostim
in posameznikom, ki se dogodkov v živo niso udeležili.
• Udeležence BIO 25, sodelujoče na Festivalu Future Architecture in goste otvoritvene konference
Centra za kreativnost smo intenzivno spodbujali, da svoje vtise o MAO, Ljubljani in Sloveniji delijo na
svojih profilih spletnih socialnih omrežij.
Dostopnost razstav, zbirk in programa:
• Še naprej omogočamo s številnimi ugodnostmi (kartice ugodnosti in popustov) in brezplačnimi ogledi
dostopnost 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.
• S članstvom MAO zagotavljamo ugoden letni dostop do programov in publikacij MAO.
• Raziskave: Tudi med letom 2017 smo vodili anketo o obiskovalcih muzeja, obiskih, odzivih ter
njihovem zadovoljstvu s storitvami in programi MAO.
Drugo:
• Ključne MAO razstave, BIO 25 in Festival Future Architecture smo promovirali in oglaševali preko
plakatnih mest TamTam ter Festival Future Architecture preko t.i. “jumboplakatov” podjetja Europlakat,
distribucije A3 plakatov, napovednikov na Valu 202, distribucije letakov po Ljubljani, objavami v
Napovedniku.com, oglasi v Mladini in Orisu idr.
• Izvajali smo redno promocijo ali oglaševanje preko radijskih oglasov, zunanjega oglaševanja (razstave
Končna postaja: morje?, BIO 25, Festival Future Architecture); tiskanih sponzorskih oglasov (Končna
postaja: morje?, BIO 25, Festival Future Architecture, Stanko Kristl, arhitekt: Humanost in prostor);
distribucijo manjših plakatov in letakov (Končna postaja: morje?, BIO 25, Festival Future Architecture) po
pomembnejših informacijskih in turističnih točkah (Ljubljana).
• Izvajali smo promocijo ali oglaševanje preko socialnih omrežij MAO (Facebook in Instagram) za MAO
kot institucijo ter ob pomembnejših dogodkih kot so otvoritev BIO 25, otvoritve razstav, posameznih
vodstev po razstavah ali Arhitekture v živo, Poletni mali šoli arhitekture.
• Ob pomembnejših razstavah smo izvedli označitve na gradu Fužine, tiskana in e-vabila; obvestila za
šole in izobraževalne institucije, otvoritve in dogodki, spremljevalne dogodke razstav in promocijo na
dogodkih v tujini (dogodki Future Architecture).
• V letu 2017 je MAO izdal 3 zloženke (BIO 25 zloženka, Festival Future Architecture in MAO pedagoški
program) in brošuro Stanko Kristl, arhitekt: humanost in prostor.
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III. SKLOP
Odkupi premične kulturne dediščine
Pridobljen predmet – odkup

Cena/vrednost (€)

Financer *

SKUPAJ
*(vpiše se MK, drugi proračunski viri, sponzorji, donacija, lastna sredstva)
Kratka pojasnila k realizaciji zastavljenih ciljev pri izvajanju odkupov premične kulturne
dediščine:


DODATEK:
A. PROSTORI
Podatki o količini m² novo pridobljenih prostorov v letu 2017
Naslov:

Površina (m²):

Varovanje (fizično,
elektronsko,
kombinirano, ne)

Namembnost
(depoji, razstavni prostor,
delavnice, uprava…)

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
Razstavni prostori za občasne razstave
Prostori za poslovno dejavnost
Prostori kustodiatov in dokumentacije
Prostori za izvajanje pedagoške in andragoške dejavnosti
Delavnice
Dislocirane enote – razstavna dejavnost
Depoji
Muzejska trgovina
Drugo
SKUPAJ površina prostorov za vse dejavnosti

0,00
750,00
370,00
350,00
136,00
0,00
0,00
139,00
40,00
185,00
1970,00

B. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME (RAČUNOVODSTVO)
Investicijsko vzdrževanje s sredstvi MK – realizacija po odločbi za leto 2017

Namen
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Višina
namensko
odobrenih

Porabljena
višina sredstev

Opombe
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sredstev MK
zamenjava klimatske naprave
popravilo strehe in žlebov
ureditev usmerjevalnega
muzeju

sistema

21.000

21.000

5.864

5.864

12.000

12.000

12.000
50.864

12.000
50.864

v

vzdrževanje parkovnih površin
SKUPAJ

Nakup opreme s sredstvi MK – realizacija po odločbi za leto 2017
Višina
namensko Porabljena
odobrenih sredstev MK sredstev

Namen

višina Opombe

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

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):

e) Drugo (navedite):

SKUPAJ
Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme iz drugih virov
Namen
računalniki

Vir
in CZK

Odobrena
sredstva

Porabljena
Opombe
višina
sredstev
16.341,44
16.341,44

računalniška
oprema
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SKUPAJ

16.341,44

16.341,44

C. ZAPOSLENI
Število zaposlenih po področjih dejavnosti muzeja na dan 1.1.2017
Dejavnost
Poslovna
dejavnost

Direktor
Pomočnik
direktorja
Služba za
komunikacije
Finančni delavci
Administrativni
delavci
SKUPAJ – poslovna dejavnost

Financer MK
1

Drugi viri

SKUPAJ
1

1

2

3

1
1

1
1

4

2

6

Tehnični delavci
(vzdrževalec,
vratar, receptor,
hišnik, varnostnik,
kurir, čistilec)
Informatiki, dipl.
inf.
sistemski
inženirji
SKUPAJ – Tehnična služba

1

1

2

1

1

2

Strokovna
dejavnost

9

Tehnična služba

Kustosi
Konservatorji,
restavratorji
Drugi
strokovni
delavci

9

1

3

2

SKUPAJ - Strokovna dejavnost

10

2

12

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

15

5

20

Število zaposlenih glede na vrsto
zaposlitve na dan 1.1.2017

Strokovni
delavci

a) Redno zaposleni za nedoločen čas:
 od tega s krajšim delovnim
časom:
b) Število zaposlenih za določen čas:
 od tega s krajšim delovnim
časom:
c) Občasno, projektno zaposleni po
podjemni pogodbi (število izvajalcev na
dan 3.1.2017)
 Skupno število vseh sklenjenih

12
1
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Tehnična
služba
in
informatika
2

Uprava

SKUPAJ

6

20
1

5

5
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podjemnih pogodb v letu 2017
Od tega število sklenjenih
podjemnih pogodb z osebami
statusom samozaposlenega v
kulturi v letu 2017
d) Občasno, projektno zaposleni po
pogodbi o avtorskem delu
 Skupno
število
sklenjenih
avtorskih pogodb v letu 2017
 Od tega število sklenjenih
avtorskih pogodb z osebami s
statusom samozaposlenega v
kulturi v letu 2017
e) Študentsko delo (število izvajalcev
na dan 2.1.2017)
 Skupno
število
vključenih
študentov v študentsko delo v
letu 2017
 Skupno število opravljenih ur
študentskega dela v letu 2017
f) Prostovoljci, neplačani delavci
(število izvajalcev na dan 3.1.2017)
 Skupno število prostovoljcev v
letu 2017
 Skupno število opravljenih ur
prostovoljnega dela v letu 2017
Število vključenih izvajalcev v javna
dela v letu 2017


28

28

38

5802,55

8
896

Število zaposlenih v muzeju glede na starost
Navodilo: vpiše se stanje zaposlenih, ki jih financira MK na dan 1.1.2017
starostni razredi
do 29 let
od 30 do 39 let
od 40 do 49 let
od 50 do 59 let
nad 60 let
SKUPAJ

število vseh zaposlenih
1
4
9
5
2
20

število zaposlenih - strokovna dejavnost
0
1
7
3
2
12
43,77

Povprečna starost zaposlenih strokovnih delavcev
3.
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
DA klančine
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primerne sanitarije za invalide
mobilna indukcijska zanka
Razstave:
stalna razstava – naslov:__________________
občasna razstava – naslov:__________________
načrtovana razstava v letu 2018 – naslov:__________________
Označite pogoje, ki jih navedeni razstavni projekti izpolnjujejo:
DA 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
DA 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)
DA občasna vodstva s tolmačem za znakovni jezik
DA 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
DA sodelujete z NVO, ki združujejo ranljive skupine
Evidenca obiskovalcev javnega zavoda v letu 2017
Vrsta vstopnice

izdana brezplačna
vstopnica odrasli
izdana brezplačna
vstopnica otroci in mladina
plačana vstopnica otroci in
mladina
plačana vstopnica odrasli
vstopnica - družina

MAO - Letno poročilo 2017

Cene
vstopnic (v €)

Število izdanih vstopnic

Dohodek
od
prodanih
vstopnic
(v €)

Obiskovalci iz
Obiskovalci iz
SKUPAJ
Slovenije
tujine
0,00
6907
1376
8283

0,00

0,00

362

0

362

0,00

2,00

392

85

477

954,00

3,00
3,50
6,00
6,00
8,00

112
151
82
49
17

243
91
265
4
36

355
242
347
53
53

1065,00
847,00
2082,00
318,00
424,00
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vstopnica - skupina

vstopnica – šolska skupina

Invalidi z evropsko kartico
za invalide

4,50
5,00
10,00
2,00
3,00
3,50
4,00
59,90
108,00
120,00
0,00

32
227
95
116
577
735
748
9
7
15
0

0
0
0
0
19
158
0
0
0
0
0

SKUPAJ

10.633

2.277

32
227
95
116
596
893
748
9
7
15
0

144,00
1135,00
950,00
232,00
1788,00
3125,50
2992,00
539,10
756,00
1800,00
0,00

12.910 19.151,60

Ocenjeno število vseh obiskovalcev, ki Skupaj ocenjeno število vseh obiskovalcev, ki niso prejeli
niso prejeli vstopnice (npr.: odprtja vstopnice za projekte zunaj javnega zavoda: 146.000
razstav…)
obiskovalce (BIO na lokacijah po Sloveniji, BIO spremljevalni
projekt, razstava Skupni prostori: konstelacija mikrointervencij
na Novih Fužinah; razstava Plečnikova Ljubljana na 10
lokacijah; razstava Estetika potrošnje v socializmu, razstava
Sete Mušič; projekti partnerjev Future Architecture Platform,
uporabniki dvoran MAO in obiskovalci drugih dogodkov zunaj
matične enote)
 Obisk oz. ogledov spletnih strani MAO www.mao.si,
Število uporabnikov digitalnih vsebin
www.bio.si in www.futurearchitectureplatform.org je
na spletu
529.479 ogledov in 146.248 posamičnih uporabnikov.
 Facebook MAO, Facebook Future Architecture sta imela
skupaj 20.445 všečkov.
 Twitter MAO, BIO in Twitter Future Architecture: skupaj
4.607 sledilcev
 Youtube MAO in Future Architecture: 63.406 ogledov
 Instagram MAO, BIO in Future Architecture: 4.289
sledilcev.
 Videolectures.net /MAO&BIO&FA 2009-2017: 23.034
ogledov. 2017 so dogodki prejeli 1990 ogledov.
 Pinterest: 278 sledilcev
 Flickr: 524.700 ogledov (od aktivacije do 31.12.2016).
 Tedenski elektronski novičniki MAO: 15.000 naslovov,
153 elektronskih obvestil.
Skupaj ocenjeno število uporabnikov in ogledov digitalnih
vsebin MAO: 1,185.238
Število obiskovalcev na portalu
Spletna galerija (število posameznih
IP-jev)
Število klikov (page views) na portalu
Spletna galerija
35
Število
zunanjih
uporabnikov
muzejskega gradiva v dokumentaciji
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E. DEJAVNOST SPECIALNE KNJIŽNICE ZA KULTURNO DEDIŠČINO
Število enot knjižničnega gradiva v specialni
knjižnici (do 31.12.2017)
Število enot knjižničnega gradiva pridobljenega z
nakupom v letu 2017
Število enot knjižničnega gradiva pridobljenega z
izmenjavo v letu 2017
SKUPAJ

16.317

Število strokovnih delavcev v knjižnici
Število zunanjih uporabnikov v knjižnici
Dostopnost do elektronskih publikacij
Površina prostorov, ki so namenjeni specialni
knjižnici
Višina sredstev državnega proračuna porabljenih
za nakup knjižničnega gradiva

1
41
da

16
448
464

ne (obkrožite)
50
m²

394,99

EUR

F. DRUGI DOGODKI V JAVNEM ZAVODU – dodatni programi za popularizacijo
organizator, izvajalec, število
udeležencev

naslov

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
Zakoni s področja javnih financ, delovne zakonodaje, varstva osebnih podatkov
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), Ur. l. RS 40/2012
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-

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617), Ur. l. RS,
št. 96/15, 46/16, 80/16

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 banko idej za podporo današnjim
vprašanjem gradnje, proizvodnje ter pametne rabe prostora, naravnih in drugih virov.
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
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 okoljsko 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 2017 bo MAO v okviru osnovnega programa izvedel 3 enakovredno pomembne projekte s
področja dediščine oblikovanja in arhitekture.
 Plečnikovo leto: Plečnikovi študentje v zbirkah Muzeja za arhitekturo in oblikovanje. Na 5
razstavah bodo prikazana posamezna dela Plečnikovih študentov iz zbirk MAO.
 Stanko Kristl: Poetičnost in humanost v arhitekturi je razstava o delih arhitekta Stanka Kristla, ki
sodi med pomembnejše avtorje slovenske arhitekture 20. stoletja.
 Končna postaja morje? Projekt plastični odpadki je gostujoča razstava Muzeja oblikovanja iz
Züricha, ki jo nadgrajuje slovenska dediščina oblikovanih izdelkov iz plastike.
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Pomemben del programa muzeja bodo redni tedenski in mesečni dogodki, namenjeni promociji
muzejskih zbirk:
 Projektni prostor: Za sodelovanje v Projektnem prostoru bo MAO vsako leto objavil razpis in
oblikoval komisijo, ki bo izbrala najzanimivejše projekte.
 Arhitektura v živo: Vodeni strokovni ogledi arhitektur, urbanističnih in krajinskih ureditev in situ
 Mesečne MAO Debate: so serija večernih predavanj strokovnjakov s področja arhitekture in
oblikovanja na različne aktualne teme.
BIENALE OBLIKOVANJA
V okviru produkcijske platforme BIO bomo izvajali mednarodne delavnice, priprave na razstavo in
izvedbo razstave 25. bienala oblikovanja.


BIO.25: Daleč, tako blizu. V letu 2017 se bo nadaljeval pomemben del aktivnosti 25. bienala
oblikovanja (BIO 25), z otvoritvijo razstave 25. 5. 2017. Po 50 letih bo BIO v skladu s strateškim
načrtom MAO bolj povezal oblikovalsko in arhitekturno disciplino.

PROJEKTI PO NAROČILU MINISTRSTVA ZA KULTURO
Po naročilu Ministrstva za kulturo bo MAO izvaja projekt: koordinacijo vpisa del Jožeta Plečnika na
seznam UNESCO ter predstavitev.
EVROPSKI PROJEKTI
Nadaljevale se bodo aktivnosti v okviru projekta financiranega z evropskimi sredstvi Future
Architecture Platform. MAO za Evropski svet opravlja vlogo koordinatorja platforme "Prihodnost
arhitekture" (kratica FuturA) v okviru programa Kreativna Evropa. Koordinira platformo 14
organizatorjev, arhitekturnih muzejev, arhitekturnih festivalov in producentov, ki širši javnosti približa
ideje o pomenu arhitekturne dediščine za prihodnost mest in arhitekture. Program, bo dosegel
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 tako v slovenskem in mednarodnem prostoru ter s tem uspešno promovira
Slovenijo kot arhitekturno in oblikovalsko destinacijo.
1.1. Daleč, tako blizu: 25. bienale oblikovanja
V okviru BIO 25 je 7 mednarodnih, multidisciplinarnih skupin ustvarjalcev, v katerih je sodelovalo 89
udeležencev in 65 partnerjev, razvilo 31 projektov, ki so bili predstavljeni v Muzeju za arhitekturo in
oblikovanje ter na lokacijah: Županova jama pri Grosuplju, Rožni studenec – Kočevje, Paviljon ob
Delavskem domu Trbovlje, Genterovci v občini Lendava, Kobariška zgodovinska pot, Monfort –
Portorož, park pred Gradom Fužine v Ljubljani. BIO 25 je iskal možne prihodnosti in predstavljal nove
modele in strategije za turizem, trženje, inovativne nove produkte in storitve, kot so med drugim
trženje znamenitosti, pridelavo in predelava hrane ter razvoj in rast novih možnih dejavnosti, ki so jih
oblikovalci razvili s skupnim raziskovanjem ter sodelovanjem z lokalnimi organizacijami in podjetji.
Razstava je bila, s strani ugledene newyorške revije Metropolis Magazine, ki pokriva področje
arhitekture in oblikovanja, uvrščena na seznam 10 najboljših arhitekturnih in oblikovalskih razstav na
svetu v letu 2017.
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1.2. Stanko Kristl, arhitekt. Humanost in prostor
Razstava Stanko Kristl, arhitekt. Humanost in prostor je prva pregledna razstava arhitekta Stanka
Kristla. Številni projekti, kot so npr. spomeniki NOB, variantni načrti DTS objekta Univerzitetnega
kliničnega centra v Ljubljani in neobjavljeni natečajni projekti, so prvič predstavljeni javnosti. Na
razstavi je predstavljenih 293 del (načrtov, skic, fotografij, predmetov), večino iz arhiva Stanka Kristla,
ki smo ga ob tej priložnosti pridobili za zbirko MAO.
1. MAO zagotavlja optimalen dostop do muzejskih zbirk za različno javnost, danes in v
prihodnosti
Skupaj je bilo v preteklem letu digitalno inventariziranih 296 muzealij, sicer 1354 manj kot smo
načrtovali. Ker v muzeju nimamo zaposlenega ne dokumentalista ne fotografa, to počnejo kustosi
oziroma oseba zaposlena preko javnih del, ki kustosom pri tem pomaga. Žal v letu 2017 nismo imeli
zaposlene osebe preko javnih del, kar je posledično pomenilo manj vpisov v inventarno knjigo. Hkrati
pa je do tega je prišlo tudi zaradi odbdelave zahtevnejšega gradiva (načrti), ki je časovno bolj
zamudno. V letu 2017 smo ustvarili 759 digitalnih zapisov, večina se nanaša na digitalizacijo muzealij,
ki jih hranimo v naših zbirkah. V to je všteta tudi digitalizacija dokumentarnega gradiva, ki je sestavni
del arhivov in zapuščin, ki jih sprejemamo v MAO.
V letu 2017 smo dokončali inventariziracijo donacije arhiva industrijskega oblikovalca Saše J.
Machtiga (načrti, skice).
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
2. MAO je eno od pomembnih vozlišč kreativnega sektorja
2.1. Future Arhictecture Platform
Platforma kompleksna vprašanja arhitekture predstavlja na vsem razumljiv način in se zavzema za
bolj trajnostno življenjsko okolje, pri tem so v programu izpostavljeni mladi talentirani ustvarjalci
različnih disciplin. Tako je v letu 2017 17 organizatorjev iz 15 držav ustvarilo vseevropski program
sestavljen iz 4 razstav, 3 konferenc, 8 intenzivnih delavnic, 2 serij predavanj, 1 knjige, 1 simpozija in
7 unikatnih dogodkov ter 1 zaključnega vseevropskega arhitekturnega festivala. 108 mladi
ustvarjalcev je predstavilo svoje ideje in delo na temo prihodnosti arhitekture pred raznolikim
občinstvom, na spletni strani Future Architecture pa je bilo skupno predstavljenih 594 ustvarjalcev iz
56 različnih držav. Presegli smo predvideni obseg aktivnosti in namesto 22 organizirali 41 dogodkov,
še večji uspeh pa smo imeli s promocijo mladih ustvarjalcev, saj smo namesto predvidenim 25 kar
108 posameznikom omogočili predstavitev pred občinstvom.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela (po
potrebi);
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
Evidentirani predmeti
Pridobljene enote gradiva
Digitalno inventarizirane muzealije
Skenogrami
Predmetov na spletni strani muzeja
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2015
10.045
828
1.700
2.500
16

2016
2.913
2.776
2.117
3.998
16

2017
2.202
203
296
759
16

Indeks 16/17
75
7
14
19
100
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II. SKLOP
Obiskovalcev na razstavah (po sklopih)

2015

2016 2017

Indeks 16/17

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

4.177

4.365

4.265

98

Brezplačne vstopnice

4.623

4.251

8.645

203

Skupaj izdane vstopnice

8.800

8.616

12.910

150

968

1.604

2.277

142

Obiskovalci iz Slovenije (izdane vstopnice)

7.832

7.012

10.633

152

Pedagoška dejavnost

7.615

8.330

7.190

86

Andragoška dejavnost

3.218

3.361

7.569

225

Obiskovalci iz tujine (izdane vstopnice)

5

9

13

144

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. Način sprotnega spremljanja projektov se kaže za uspešnega,
vendar v pripravljalnih fazah projektov, ko izvedba zahteva 100% finančno pokritost projekta, povzroči,
da so projekti zasnovani manj ambiciozno kot bi lahko bili. Do takšne situacije pride, ko ob potrebnem
začetku izvajanja projekta še niso zagotovljena vsa pričakovana sredstva.
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 2017: obravnava odstopanja, večja od 20 odstotnih
točk. (odstopanje plan-realizacija 2017, odstopanje realizacija 17/16)
PRIHODKI po načelu denarnega toka
a. Prihodki Ministrstva za kulturo (FP17/A.a) presegajo pričakovane prihodke za slab odstotek.
Primerjava realizacije glede na leto 2016 kaže rast prihodkov, saj je bilo pridobljeno za skoraj 7
odstotkov sredstev več na račun dodatno pridobljenih sredstev za plače in predvsem na račun
dodatnih sredstev za investicije oz. investicijsko vzdrževanje.
b. Drugi prihodki iz državnega proračuna (FP17/A.A.3..1) sredstva za javna dela, ki jih prispeva
Zavod za zaposlovanje: Prejeta so bila sredstva v višini 11% sredstev iz leta 2016.
c. Prihodki iz občinskih proračunov (FP16/A.3.b.4): Kljub načrtovanim prihodkom in kandidiranju
za projekte na MOL prihodki iz proračunskih sredstev občin niso bili realizirani.
d. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (FP17/B.): indeks realizacija/plan 88.
Razlogi za povečanje realiziranih prihodkov glede na višino pričakovanih planiranih sredstev so
predvsem v povečani prodaji pedagoških programov (za 49%) in organizaciji dogodkov ter prejetih
višjih sredstev sponzorjev od načrtovanih
Nižji od načrtovanih so doseženi prihodki iz donacij in prodaja publikacij.
Dosežena pridobljena sredstva za projekt FuturA so evidentirana nižja od načrtovanih, vendar ne
zaradi prejetega nižjega obsega sredstev, ampak zato, ker je bila po finančnem načrtu v prihodke
denarnega toka vključena celotna vrednost projekta, torej tudi sredstva, ki predstavljajo sredstva
partnerjev v projektu. Sredstva se prikazujejo skladno s pogodbo.
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Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (FP17/2.): Indeks realizacije glede na načrtovano je
151. Doseženi so za 62% višjih prihodki od najemnin in uporabnin prostorov od načrtovanih,
prihodki od prodaje blaga in storitev pa za slabih 7% višji od načrtovanih. Glede na preteklo leto so
doseženi prihodki od prodaje na trgu za slabih 7%kot preteklo leto.
ODHODKI po načelu denarnega toka
a. Odhodki za plače zaposlenih, ki so financirane iz sredstev Ministrstva za kulturo (FP17/II.-1),
so bili nižji od načrtovanih za slaba 2% zaradi bolniških odsotnosti in nekoliko višji kot so znašali v
letu 2016 predvsem zaradi sprostitve napredovanj konec leta 2016, ki so vplivala na strošek dela v
2017. Kljub temu pa obseg odhodkov za skoraj 4 % presega obseg prihodkov za plače(z
vključenimi odobrenimi dodatnimi sredstvi za plače v letu 2016), ki ga prispeva Ministrstvo za
kulturo.
b.
Plače zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov (FP17/II.-2). V tej postavki so obračunane
plače zaposlenih na podlagi javnih del, zaposlenih na projektu FuturA in obveznosti delodajalca do
prostovoljcev. Ti stroški so bili nižji predvsem na račun projektnih zaposlitev.
c.
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe za splošne stroške delovanja in za
programske materialne stroške (FP17/II-2.C) so pri splošnih stroških delovanja na nivoju
načrtovanih. Programski materialni stroški pa so višji za 21% od načrtovanih in višji vsega za 3%
od obsega leta 2016. Programski materialni stroški v sklopu I minimalno odstopajo od
načrtovanih, dobe 1% nižji oz. višji od leta 2016 za 13%, obratna situacija pa je pri programskih
materialnih stroških v sklopu II, ki presegajo načrtovane za 38% in so nekoliko nižji od leta poprej.
Največja odstopanja programskih materialnih stroškov v sklopu II predstavljajo odstopanja za
nabavo posebnega materiala in storitev-tj pri odhodkih za storitve, ki so v neposredni povezavi z
posameznimi projekti. Drugi operativni odhodki so na nivoju načrtovanih,
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 (FP17/II.-C.3) so glede na
načrtovano nižji, indeks 89. Ta postavka je nižja od načrtovane tudi zato, ker je bilo prvotno
mišljeno, da bodo aktivnosti partnerjev plačane preko denarnega toka muzeja. Aktivnosti projekta
so se usklajevale s pripravo proračunov posameznih projektov oz. usklajevanjem potrebnih
aktivnosti glede na potrjene prihodke v zvezi s projekti. Primerjava z letom 2016 ni smiselna, ker
obseg stroškov prilagajamo odobrenih prihodkov.
e.
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev (FP17/II.-2.) so se povečali glede na načrtovano.
Odhodki za plače ne odstopajo bistveno od načrtovanih, odhodki za blago in storitve pa so višji
predvsem na račun večjega obsega prodaje na trgu (51%).

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora posrednega uporabnika; v prilogi
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;

Zaradi podpisa pogodbe komaj v juliju 2018, postopkov v povezavi z zaposlitvijo 5 novih kadrov,
trajanja postopkov oddaje javnih naročil za pridobitev podizvajalcev za ključna dela v okviru projekta
Platforma Center za kreativnost in obremenitve kadrov s pripravo povezanega projekta Razpisi CzK,
je bila realizacija v okviru tega projekta občutno manjša. Neporabljena sredstva iz naslova projekta
Platforma CzK za leto 2017 so se prenesla v leto 2018. Po prilagojenem programu projekta Platforma
CzK in načrtu dela javnega zavoda za leto 2018 bodo neporabljena sredstva iz leta 2017 porabljena v
letu 2018.

10. Ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem na
gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora in podobno
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V MAO se zavedamo širšega družbenega poslanstva muzeja za gospodarstvo, družbo, varstvo okolja
in razvoj. K temu lahko največ prispevamo z zagotavljanjem kakovostnih storitev za obiskovalce,
raziskovalce, gospodarska podjetja in lokalno skupnost ter aktivnim vključevanjem v različne
partnerske projekte.
Svoje družbeno poslanstvo, ki ni neposredno vezano na izpolnjevanje zakonsko predpisanih
obveznosti MAO uresničuje z omogočanjem razprav o pomembnih projektih za mesto in državo. Z
izvajanjem programa prostovoljstva in študentske prakse smo tudi letos mladim omogočali
pridobivanje izkušenj in referenc in starejšim aktivno vključenost v delo s kulturno dediščino in v naš
kolektiv. Muzej celo vrsto aktivnosti usmerja v javni prostor. Poleg skrbi za fužinski park, sodeluje v
mreži organizacij Evropske nagrade za urbani javni prostor in podpira projekte v javnem prostoru v
lokalnem okolju.
V letu 2017 smo nadaljevali z delovanjem v lokalnem okolju in sodelovanje z lokalnim prebivalci in
institucijami soseske Fužine, v okviru projekta BIO pa z lokalnimi skupnostmi in institucijami v občinah
Grosuplje, Kočevje, Lendava, Trbovlje, Ljubljana, Kobarid in Piran.

11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj.
Matevž Čelik Vidmar,
direktor
Podpis direktorja in žig:
V Ljubljani, dne 28. 2. 2018
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