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A. POSLOVNO POR0éILO 
I. SPLO§NI DEL - PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA 
Podatki o muzejulgaleriji 
Polni nazivjavnega zavoda: MEDOBCINSKI MUZEJ KAMNIK 
Skraj§ani naziv: MMK 
Naslov (sedei): Muzejska pot 3, 1241 Kamnik 
Matiéna étevilkaz 5095417 
Davéna étevilkaz 92474519 
Podraéun EZR §t.: S56 0110 0600 0057 156 
Direktorica: mag_.gora Torkar 
Telefonz 01 8317 662 
Elektronska postaz info@muzej-kamnik-on.net 
Spletna stran: www.muzei-kamnik-on.net 
Fb www.facebook.com/muzej.kamnik 

ORGANI ZAVODA 
Organa zavoda sta svet zavoda in direktorice. 

Svet zavoda MMK 
Svet MMK je bil konstituiran 22. 5. 2014 in je 10-élanski. 
Predstavniki obéin ustanoviteljice in Jure Ftiéar, predstavnik ustanoviteljice Obéine 
soustanoviteljic (4): Kam nik 

Sonja Bernot. predstavnica ustanoviteljice 
Obéine Kamnik 
Mateja Drolc, predstavnica soustanoviteljice 
Obcine Komenda 
Jozefa Valenéak, predstavnica soustanoviteljice 
Obéine Trzin 

Predstavniki delavcev (3): Marko Kumer 
Marko Lesar 
Janja Zeleznikar 

Predstavniki zainteresirane javnosti in dr. Irena Zmuc, predstavnica Zveze uporabnikov (3): zgodovinskih druétev Slovenije 
dr. Estera Cerar, predstavnica Skupnosti 
muzejev Slovenije 
mag. Ana Motnikar, predstavnica Slovenskega 
muzejskeg_a druétva 

Predsednica sveta MMKje Janja Zeleznikar, njen namestnik pa Marko Kumer. Svet je bil v Ietu 2018 
sklican tri krat. Svet MMK ime poleg direktorja pomembno vlogo pri organizaciji in nadzoru poslovanja 
zavoda. 
Skupne naloge obéine ustanoviteljice in obéin soustanoviteljic izvaja skupni organ iupanov Obéine 
Kamnik, Obéine Trzin in Obéine Komenda. 

Direktorica 
0d 1. julija 2014 opravlja naloge direktorice javnega zavoda MMK za dobo petih let mag. Zora Torkar, muzejska svetovalka. 

KRATEK PREGLED RAZVOJA MMK 
Dne 4. decembra 1961 je bil ustanovljen Muzej Kamnik, predhodnik Medobéinskega muzeja Kamnik. 
Ustanovil ga je OL0 Kamnik, 6. februarja 1964 je k ustanovitvi pristopila tudi obéina Domiale. S 
prikljuéitvijo Matiéne knjiznice Kamnik je bil ustanovljen Kulturni center Kamnik, leta 1991 pa se je 
knjiznica osamosvojila. Na podlagi Zakona o uresniéevanju javnega interesa za kulturo so Obéina 
Kamnik, Obéina Komenda in Obéina Trzin ustanovile Medobéinski muzej Kamnik. Odlok o ustanovitvi 
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javnega zavoda Medobéinski muzej Kamnikje bil objavljen 16. 1. 2004 v Uradnem listu RS st. 3/2004 in dopolnjen v Uradnem listu RS st. 29/2013. 
Medobéinski muzej Kamnik ima v upravljanju prostore v grajskem kompleksu Zaprice, Muzejska pot 3, prostore v stari meséanski hisi na Glavnem trgu 2, kjerée dislocirana enota - galerija Miha Males in od leta 2013 del pritliéja rojstne hise Rudolfa Maistra na utni 23, kjer je nova dislocirana enota. Jeseni 2016 smo pridobili nov razstavni prostor v drugem nadstropju galerije Miha Males, ki smo ga poimenovali Galerija Pogled in je namenjen predstavljanju umetnikov mlajse generacije. Od marca 2018 so razstavni prostori v Rojstni hisi Rudolfa Maistra dopolnjeni z dodatnimi prostori: glavno veio, prostorom za obéasne razstave in prireditve, pedagosko sobo in manjsi depo. 
Ministrstvo za kulturo je dne 30. 9. 2016 st. 621-11/2016/8 ponovno potrdilo sklep, da MMK izpolnjuje zahteve za opravljanje driavne javne sluibe muzejev. MMK je namreé pooblastilo za opravljanje drzavne javne sluibe muzejev pridobil s sklepom vlade RS st. 62100-1/2013/19 z dne 19. 3. 2013 in velja do preklica. Teritorialno izvaja driavnojavno sluzbo na obmoéju sedmih obéin - Kamnik, Komenda, Lukovica, Domiale, Moravée, Menges in Trzin za strokovna podroéja umetnostne zgodovine. likovne umetnosti, arheologije in zgodovine. 

Osnovno poslanstvo MMKje skrb za spoznavanje, raziskovanje, razumevanje in varovanje arheoloske, umetnostno zgodovinske, zgodovinske premiéne kultume dediséine na obmoéju, ki je opredeljeno v ustanovitvenem aktu MMK. Na obmoéju obéine ustanoviteljice in soustanoviteljic izvajamo v skladu s sprejetimi letnimi programi dela se dodatne programe. Svoje zbirke predstavlja javnosti z obéasnimi in stalnimi razstavami, kijih spremljajo razstavni katalogi in zloienke. Prav tako skrbi za razvoj in ponudbo pedagosko — andragoske dejavnosti (med njimi umetnostno-zgodovinski studijski krozek za starejse obéane). MMK s svojim delom ucinkuje tudi na podroéje kulture v najsirsem smislu, saj se v MMK izvajajo poleg muzejskih dejavnosti tudi koncerti, predavanja, sreéanja, kot so glasbeni ciklusi, strokovna predavanja, predstavitve knjig, diplomskih nalog ipd. ter povezovanje z drugimi kulturnimi in turisticnimi ponudniki. 

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI 
MMK opravlja na podroéju premicne kultume dediséine kotjavno sluibo naslednje dejavnosti: - evidentira, dokumentira, raziskuje, inventarizira kulturno dediséino na podlagi zbiralne politike in poslanstva zavoda, 
- varuje in hrani zbirke terjih dopolnjuje v skladu s poslanstvom zavoda, - sodeluje pri slovenskem in mednarodnem kulturnem sodelovanju z drugimi muzeji, - omogoéa dostopnost podatkov in programov telesno oviranim osebam, 
- skrbi za spostovanje enotnih standardov na podroéju varovanja in hranjenja kultume dediséine in 2a izobraievanje svojih strokovnih delavcev. 
- daje nasvete, pojasnila in drugo strokovno pomoé fiziénim in pravnim osebam, ki imajo zbirke premicne kulturne dediséine (zasebne muzejske zbirke) na obmoéju delovanja muzeja, - nudi strokovno pomoc zainteresiranim organizacijam in skupnostim, ki v okviru svoje dejavnosti ali v zvezi z njo pripravljajo zbirke, razstave in druge oblike predstavljanja kultume dediséine na obmoéju delovanja muzeja, 
- vodi interno strokovno knjiinico za podroéja, ki jih pokriva, 
- poleg stalnih razstav pripravlja obéasne razstave s podroéja svojega delovanja, pri 
razstavah sodeluje z domaéimi in tujimi muzeji, drugimi ustanovami ter fiziénimi in pravnimi osebami zasebnega prava, ki imajo zbirke kulturne dediséine (zasebne muzejske zbirke), - pripravlja in izvaja pedagoske in andragoske programe ter programe za tezje prilagodljive druibene skupine, 

- pri restavratorsko-konservatorski dejavnosti se povezuje z Restavratorskim centrom RS in 
ostalimi muzeji, 

- nacrtuje in izvaja raziskovalno dejavnost v skladu s poslanstvom muzeja, 
- izdaja tiskano gradivo, video, zvoéne in racunalniske zapise, ki izhajajo iz poslanstva muzeja ter druge oblike promocijskega materiala s podroéja dejavnosti muzeja. 

MMK opravlja dejavnosti v obsegu in na naéin, ki je doloéen s potrjenim letnim programom dela in finanénim naértom. 
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ll. POSEBNI DEL 

a.) VSEBINSKO POROCILO O IZVEDBI PROGRAMA 
SKLOP I. 
Program dela seje izvajal v skladu s pogodbo MK 0 financiranju pooblaééenega muzeja v Ietu 2018 St. 
3340-18-187006, s pogodbo o financiranju in izvajanju programa obéine ustanoviteljice z dne 23. 2. 
2018 ter s sklepom skupnega organa Obéine Kamnik, Trzin in Komenda o izdaji soglasij k programu 
dela z dne 23. 2. 2018. Usklajen program dela je potrdil svet MMK na svoji 15. seji dne 27. 2. 2018. 
Kustosi MMK so izvajali sploéno javno sluibo na celotnem teritoriju, ki ga pokriva muzej, to je na 
obmoéju obcin Kamnik, Komenda, Domzale, Lukovica. Mengeé, Moravée in Trzin. 

l.I1 EVIDENTIRANJE DEDISCINE 

Arheologija - visokogorje 
lz gradiva, ki ga je leta 2016 predal lnétitut za arheologijo je arheologinja evidentirala predmete 
predvsem iz Velike planine, ki je predmet predstavitve na skupnem projektu gorenjskih muzejev. 
Evidentirane so bile najdbe iz najdiéé Pecice, Veliki stan, Mala planina in Gradisée. 

Arheologija - evidentiranje, kartiranje in terenski preledi arheoloékih najdiéé 
Kamnika in okolice 

- Dne 30. 1. 2018 se je sestala komisija za poterensko obdelavo arhiva arheoloékega najdiééa 
Kamnik - Glavni trg. Pregledano je bilo v juniju in juliju 2017 najdeno gradivo iz obmoéja 
Glavnega trga v Kamniku. Dolobeni so bili predmeti za konservacijo, analize in izris. V komisiji 
je poleg mag. Judite Lux (ZVNKD. oe Kranj), mag. Dra§ka Josipoviéa - vodja nadzora nad 
gradbenimi deli, Gregorja Grudna, dipl. arheo|., Gregorja Zupanciéa, dir. Avgusta d.o.o., mag. 
Matjaia Srée (obéina Kamnik), sodelovala tudi kustosinja arheologinja Janja eleznikar (MMK). 
lzkopanih je bilo 2422 fragmentov Ionéenine, opek, kovinskih predmetov idr., ki bodo prisli v 
muzej. 

o Na oddelku za arheologijo FF v Ljubljani hranijo arheoloéko gradivo iz avtocestnih izkopavanj 
na najdiééu Podreéje pri Viru. Z avtorico raziskav je bila evidentirana koliéina gradiva, ki bo 
priéla v hrambo v kamniéki muzej, po objavi, ki jo Milena Horvat pripravlja. Evidentiranih je bilo 
273 predmetov, ki bodo kasneje " inventarizirani, ostalo gradivo bo ostalo v akcesiji. Do 
prevzema celotnega arhiva najdi§éa naj bi priélo tekom Ieta 2018 (kustosinja Janja Zeleznikar). 

- Zaéasno je bilo v hrambo in nadaljnjo obdelavo (6.6.2018, reverz JZ-05/2018) Centru za 
preventivno arheologijo RS oddano vse (29 ékatel) na Krtini Ieta 1999 izkopano arheoloéko 
gradivo. Gradivo bo po obdelavi in objavi prislo nazaj v pristojni (kamniéki) muzej. 

- 11. 4. 2018 je arheologinja Janja Zeleznikar na terenu pregledala stanje najdi§éa »Pod Griéo« 
v Godiéu. S Tomaiem Hitijem sta si ogledala stanje po neurju leta 2015, ko sta izginili dve tabli 
z opisom arheoloékih najdb in izkopavanj na najdiééu. Stanje je bilo sporoéeno Mihi Zabretu — 
Zavod za gozdove, oe. Kamnik. Foto dokumentacija bo poslana v Narodni muzej Sloveniji (dr. 
Janki lstenié in dr. Timoteju Knificu - avtorjema arheoloékih raziskav na najdiééa). 
18. 4. 2018 — ogled grobiééa povojnih pobojev na obmoéju Cuzakovega travnika v Kamniku. 
28. 6. 2018 - arheologinja si je ogledala izkopavanja ob gradbenih delih, ki potekajo na Maistrovi 
ulici v Kamniku (Avgusta d. o. 0.). Na Glavnem trgu so dobro vidni ostanki tlorisov in notranjosti 
verjetno v poiaru leta 1779 uniéene mestne hiée. 

- Spremljanje arheoloékih raziskav na Iokaciji gradnje sportne dvorane, ESD 9707 Mengeé - 
Arheolo§ko obmoéje Osnovna éola Menges, E D 9718 Menges- Arheoloéko obmocje Gobavica 
in ESD 9518 Mengeé - Obmocje mengeékih gradov, po kulturnovarstvenih pogojih §t. 35101- 
0490/2017-4. 

Arheologija - gradivo O§ Mengeé 
Del arheoloékega gradiva smo pustili na razstavi Arheoloéki dokazi o davni preteklosti na obmoéju 
Osnovne éole Menge§ in je ée v razstavnih vitrinah. Ostalo gradivo je bilo v muzeju evidentirano in 
vrnjeno v zaéasno hrambo v podjetje PJP d. o. 0., kjer ga pripravlja za objavo. 
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Arheologija - gradivo Vodiékarjeva hiéa v Nevljah pri Kamniku V Nevljah pri Kamniku je v Ieta 2006 clr. Katarina Katja Predovnik izkopavala Vodiékarjevo hiso. Leta 2018 je del gradiva, ki je bilo pripravljeno za razstavo v hisi predala muzeju, nato pa smo ga s pomoéjo Predovnikove in Iastnice hise, Iris Golob, razstavili v Vodiskarjevi domaéiji. 

Zgodovina — industrijska dediééina 
Dokumentalist je zbiral in evidentiral pri zasebnikih razliéno gradivo kamniéke industrijske dediséine 
(75). 

Zgodovina — prva svetovna vojna v zasebnih zbirkah 
Alenka Juvanje za pripravo nove obéasne razstave v Rojstni hisi Rudolfa Maistra evidentirala predmete 
pri zasebnih zbiralcih: Miroslavu Potoéniku, ki ima v Kamniku postavljeno zbirko o soski fronti; evidentiranje nekaj kosov orozja, starlh zemljevidov iz njegove zbirke. Evidentiranje predmetov iz zbirke Jerneja Brajerja in Vojnega muzeja Triglav v Kamniku. Evidentiranje predmetov in fotografij iz zbirke Matjaia Sporarja, Zvonke éenica, Franceta Steleta in Egidija Meréuna. lzbrani predmeti bodo razstavljeni na novi obéasni razstavi v Rojstni hisi Rudolfa Maistra Oj, ta soldaski boben (60). 
Umetnostna zgodovina - Viktor §est 
Popis in fotografsko evidentiranje likovnih del slikarja Viktorja Sesta v Mariboru (kustosinja Saéa Buéan, dokumentalist Marko Kumer) v njegovem ateljeju, pri zasebnikih in v Umetnostni galeriji Maribor v aprilu 2018 za pripravo njegove razstave in objave v razstavnem katalogu v Galeriji Miha Males - 57 del. Izbor zloienk in éasopisnih élankov o slikarju Viktorju Sestu za razstavo v Galeriji Miha Males (dokumentalist Marko Kumer). 
Veéinoma gre za dela v tehniki olja ali akrila na platno in risb razliénih formatov od Ieta 1990 do danes. 
Umetnostna zgodovina - sodobnost 
Sasa Buéan je za razstavo v galeriji Pogled evidentirala 38 del Alje Koéak (grafike- suha igla). Sasa Buéan je za razstavo Bostjana Plesniéarja evidentirala 25 platen, deloma v avtorjevem ateljeju 
(Ljubljana, Parmova), deloma na lokaciji Hotié (zaprti muzej premoderne umetnosti). Sasa Buéan je za razstavo Maruse Sustar evidentirala 36 platen, deloma v ateljeju v Preddvoru, deloma na lokaciji Kranj. 
Sasa Buéan je za potrebe razstave Maruse Sustar v galeriji Pogled evidentirala 35 del. Veéinoma gre za dela velikega formata od Ieta 2007 do danes. Dela so naslikana na platno v tehniki olja. Sasa Buéan je evidentirala tudi dela Mateje Kavoié (fotografije, tehnike, katalogi, teksti)- skupaj 25 del. Gre za platna okrogle oblike, razliénih premerov. Dela so naslikana v tehniki oglja na platno in dodatno 
fiksirana. Dela so veéinoma last avtorice in nekaterih zasebnikov. 
Sasa Buéan je za potrebe razstave Martina Ramovesa v galeriji Pogled evidentirala 47 del. Gre za dela na papirju v tehniki tusa razliénih formatov. Gre za zanimive stripovske vlozke, ki jih dopolnjuje osebna 
poezija avtorja- slikarja. Predstavljeni so bili trije avtorjevi projekti in sicer 2 glasbena stripa in pa 
stripovski vlozki za animirani film legendarne glasbene skupine Buldoier. Dela so sicer last avtorja. Sasa Buéan je za potrebe razstave Jurija Bizjaka v galeriji Pogled evidentirala 70 del. Gre za fotografski opus razliénih formatov. Dela so sicer last avtorja. 
Sasa Buéan je za potrebe razstave Katja Sorta v galeriji Pogled evidentirala 26 del. Gre za olja in dela na papirju razliénih formatov. Dela so sicer last avtorice. 

Umetnostna zgodovina- Ivan Vavpotlé 
Sasa Buéan je za razstavo Ivan Vavpotic‘: Velikan portreta, kijo je pripravila v sodelovanju z Dolenjskim muzejem Novo mesto evidentirala 33 del, ki so bila na razstavi v Galeriji Miha Males, ter dela, ki jih je 
uporabila v katalogu (dodatnih 5 del, ki kasneje niso bila na razstavi). Evidentirana dela so posodili Narodna galerija iz Ljubljane, Mestni muzej iz Ljubljane, Dolenjski muzej Novo mesto in Knjiinica Mirana Jarca iz Novega mesta. Evidentirano je bilo tudi drugo gradivo in sicer znamke Verigar (vec serij) in pisma- zasebna last. 

Umetnostna zgodovina - Tone inidaréié 
Dodatno, se je na ieljo umetnikove héere, izvedlo vjuniju 2018 evidentiranje del akademskega slikarja Toneta Znidarsiéa v njegovem nekdanjem ateljeju na Cankarjevi cesti v Kamniku (80 del). Evidentirala 
sta kustosinja Sasa Buéan in dokumentalist Marko Kumer. Gre za geometrijska telesa razliénih 
zapletenih oblik, ki so v celoti izdelana iz papirja in room lepljena. Poleg objektov so bile dokumentirane 
tudi nekatere predhodne skice in izraéuni za izdelavo objektov. Dela so last avtorjevih potomcev in 
éakajo, da jih v izboru prevzame v zaéasno hrambo MMK oz. Galerija Miha Males.
7 
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IJ2. AKCESIJA 
Ob prevzemu predmetov, zlasti doniranih, smo strokovni sodelavci izvajali sprotno akcesijo predmetov. 
2 nova pridobljeni predmeti smo dopolnjevali zbirke kamniskega meééanstva, dokumentacije Maistrovih 
borcev, industrijske dediséine, arheoloéke in etnolosko zbirko. V akcesijo smo v Ietu 2018 vpisali 80 
predmetov in 3 skatle gradiva (racuni, fotografije, zapisi,...) ter popisali 1500 arheoloskih fragmentov. 

l.I3. INVENTARIZACIJA 

Arheologija — visokogorje
b 

12 najdisé Velike planine: Peéice, Mala planina, Veliki stan in Gradiéée je arheologinja inventarizirala, 
fotografirala in ovrednotila 223 predmetov. 

Arheologija — 0§ Menges 
lnventarizirano in vrednoteno je bilo gradivo izkopano na obmoéju prizidka OS Menges (20 predmetov), 
ki je bilo vrnjeno v PJP na zaéasno hrambo. 

Arheologija - Vodiékarjeva hiéa v Nevljah pri Kamniku 
Inventarizirano in vrednoteno je bilo vse gradivo, katerega preteina veéina (85%) je razstavljenega v 
Vodiskarjevi hisi v Nevljah pri Kamniku (MMK2633-2735)=102 predmeta — gre za keramiko, steklene 
predmete, kovinske idr. pretezno novoveske najdbe, ki so bile izkopane na obmoéju stare kmeéke hise 
leta 2006. 

Arheologija -— Mali grad v Kamniku 
lnventarizirani in fotografirani ter vrednoteni so bili arheoloski predmeti iz Malega gradu v Kamniku (246) 
- (inv. st. MMK2200-MMK2255). Predmeti so bili vpisani v bazo Galis in ovrednoteni. Inventarizacijo 
izvedla kustosinja Janja Zeleznikar, foto Matej Blejec. 

Arheologija - Komenda 
V bazo Galis so bili vneseni in ovrednoteni predmeti iz arheoloske kartoteke iz izkopavanj v Komendi 
(Sv. Peter). lnventarizacijo izvedla kustosinja Janja Zeleznikar, foto Matej Blejec. Skupno je bilo v 
digitalno bazo Galis vpisano 73 predmetov iz te lokacije. 

Umetnostna zgodovina - zbirka Miha Maleé 
V Galeriji Miha Males je reinventarizacija izvajala kustosinja Saéa Buéan, in sicer 150 del na papirju, v 
razliénih tehnikah avtorja Mihe Malesa (Iinorezi, Iesorezi). Ker gre za obcutljiv nosilec- dela na papirju- 
so bili posamezni kosi vstavljeni v nove rnape iz brezkislinskega papirja. Vsa dela so bila pregledana, 
reinventarizirana, ovrednotena in fotografirana. 

Zgodovina — zbirka fotografije, razglednice, knjige 
V mesecu decembru 2018 se je izvedla reinventarizacija zbirke prvotiskov, molitvenih in drugih starejsih 
tiskov, nekatere med njimi so prvovrstni prvotiski iz 16. stofetja iz Sadnikarjeve zbirke. Muzejski predmeti 
so se pregledali, ponovno izmerili, vrednotili in fotografirali ter vnesli v dokumentacijski program Galis. 
Kustosinji Zori Torkarje pomagala Maja Nemec. lnventariziranih je bilo 46 muzejskih predmetov. 

Zgodovina — zbirka industrijska dediséina: majollke 
V Ietu 2018 je bila izvedena inventarizacija, digitalizacija in vrednotenje ene nasih kljuénih zbirk 
industrijske dediséine — donacije poslikane keramike tovarne ETI-Svit iz Kamnika. Predmeti, ki jo tvorijo, 
sodijo tako v polje kulturne zgodovine kot tudi industrijske dediééine, s stevilnimi izdelki pa zaradi 
prefinjene unikatne poslikave tudi v Iikovno umetnost. Nenazadnje so v tovarni delovali ali z njo 
sodelovali umetniki Karl Zelenko, Miha Males, Sonja Rautar-Zelenko, Klavdij Tutta, Dusan Lipovec itd. 
Pri inventarizaciji sta ob dokumentalistu Marku Kumru, sodelovali se javna delavka in s svojimi 
dragocenimi nasveti tudi nekdanja vodja slikarske delavnice Irena Radej. Inventariziranih je bilo 365 
muzejskih predmetov. 

Etnologija - zbirka ljudske keramike 
V mesecu novembru 2018 se je izvedla reinventarizacija zbirke ljudske keramike, to je Ioncev, 
keramiénih steklenic, peénic. Muzejski predmeti so se pregledali, ponovno izmerili, vrednotili in 
fotografirali ter vnesli v dokumentacijski program Galis. Kustosinji Zori Torkarje pomagala Maja Nemec. 
lnventariziranih je bilo 121 muzejskih predmetov.
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Zgodovina - zbirka prva svetovna vojna in as po njej V Ietu 2018 se je izvedla inventarizacija novo pridobljenih predmetov iz prve svetovne vojne, Maistrovih 
borcev, zemljevidov. Muzejski predmeti so se pregledali, ponovno izmerili, vrednotili in fotografirali ter 
vnesli v dokumentacijski program Galis. Kustosinji Zori Torkar je pomagala Maja Nemec. 
Inventariziranih je bilo 5 muzejskih predmetov. 

Etnologija — zbirka obiaéilne dediséine 
V mesecu oktobru 2018 se je izvedla inventarizacija novo pridobljenih predmetov iz zbirke Mare Pucelj, 
ki smo jih pridobili z donacijo ter predmetov plansarske dediséine. Muzejski predmeti so se pregledali, ponovno izmerili, vrednotili in fotografirali ter vnesli v dokumentacijski program Galis. Kustosinji Zori Torkarje pomagala Maja Nemec. Inventariziranih je bilo skupno 42 muzejskih predmetov. 
Kulturna zgodovina - keramika 
V mesecu avgustu 2018 se je izvedla reinventarizacija zbirke meséanske obrtne fine keramike, to je 
kroinikov, vrcev, servisov, kipcev. Muzejski predmeti so se pregledali, ponovno izmerili, vrednotili in 
fotografirali ter vnesli v dokumentacijski program Galis. Kustosinji Zori Torkarje pomagala Maja Nemec. 
Inventariziranih je bilo 64 muzejskih predmetov. 

l.I4. OBJAVE PREDMETOV NA SPLETU 
Na svoji spletni strani MMK, na druibenih omrezjih FB in lnstagram, na portalih Kamra in Museums.si 
redno objavljamo fotografije muzejskih predmetov, tako iz etnoloske, arheoloske, 
umetnostnozgodovinske zbirke, predvsem pa iz zbirk starih fotografij in razglednic ter zgodovine kamniéke industrije. Tako smo v Ietu 2018 objavili skupno 336 muzejskih predmetov. 
V Ietu 2018 smo pripravili in realizirali izdelavo novih spletnih strani, kjer je poseben poudarek tudi na vnosu digitaliziranih podatkov o muzejskih predmetov. Prav posebna rubrika pa je Zgodbe muzejskih 
predmetov, kjer predstavimo muzejske predmete sirse, kdo je predmet izdelal, primerjave, uporabnost, 
posebnost ipd. 
Spletne strani MMK (www.muzei-kamnik-on.net) je v Ietu 2018 obiskalo 21.030 razliénih obiskovalcev 
(st. obiskov 46.700). Nove strani smo objavili 12. septembra 2018. So modernejée, dostopnejse, 
prilagojene vsem oblikam uporabe, preglednejse (sodelovanje z Novim spletom), ki so dostopne tudi 
obiskovalcem s posebnimi potrebami (poveéava érk, kontrast, zvoéni teksti,...). Najbolj gledane 
podstrani portala so napovednik, FB, dogodki, razstave, gedagoska ponudba, kontakti, objavljeni 
muzejski predmeti. Spletne strani urejajo Zora Torkar, Janja eleznikar, manj Marko Kumer. 

0d 2. oktobra 2018 MMK deluje tudi na lnstagramu (https://wvvw.instagram.com/muzejkamnik/), kjer 
tudi objavlja dogodke, zgodbe muzejskih predmetov, predstavlja premicno in nepremiéno dediscino. 
Ureja Zora Torkar. 

l.l5. VREDNOTENJE MUZEJSKIH ZBIRK 
Vrednotenje muzejskih zbirk se je izvajalo istocasno kot naértovana inventarizacija muzejskih 
predmetov (arheolosko, umetnostno zgodovinsko, zgodovinsko - zbirka razglednic in fotografij ter 
majolik, etnolosko gradivo) in v skladu z naértovanim obsegom. 

I.I6. DIGITALIZIRANJE 

Sprotno s prouoevanjem, evidentiranjem in pripravami na razstave se je tudi digitaliziralo gradivo iz 
nasih zbirk in zbirk zunanjih sodelavcev. Tako so bile npr. digitalizirane fotografije Petra Nagliéa, ki je 
leta 1938 fotografiral izkopavanje mamuta v Nevljah (Matjai Sporar). lzbrano arheolosko gradivo iz 
Vodiskarjeve hise je bilo oddano v foto-dokumentiranje Jasarju Skorupanu iz Arheja d.o.o. - gre za 
fotografije, ki bodo objavljene v brosuri o izkopavanjih v Vodiékarjevi hisi. 
gigitalizacija fotografskega gradiva za potrebe razstave Kulturna dediséina obéine Komenda (Janja 
eleznikar). 

Bronastodobno gradivo iz Sadnikarjeve zbirke, ki je v hrambi v MMK od leta 1964 je bilo digitalizirano - 
skupno 19 predmetov. Gre za sekire: MMK1533, 2512, 1534, 1529, 2620, 2511, 2510, 1532, 1530, 
bronasto iglo MMK2066, obroéast nakit iz obmoéja Reméeve vile (Duplica pri Kamniku) - MMK2068, 
1559, 2078, 2079 ter br. ovratnico MMK2069 in pridatke iz groba iz Ulice Toma Brejca 20 — zara: 
MMK2623, posodica: MMK2624, bronasta iglaz MMK2626 (Janja Zeleznikar).
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Digitaliziranje 25 ilustracij Mihe Maleéa iz serije Obrazi iz sanj za Galerijo Miha Maleé (Janja Zeleznikar). 
Digitaliziranje 124 del na papirju v razliénih tehnikah avtorja Mihe Maleéa. 
Digitaliziranje 75 fotografij industrijske dediécine Kamnika (Marko Kumer). 
Digitalizacija diateke muzejskih predmetov - profesionalno skeniranje diasov izbranih 
muzejskih predmetov za nove naéine uporabe in za muzejsko dokumentacijo (67). 
Obenem pa se je digitaliziralo tudi muzejsko gradivo iz zbirk (glej inventariziranje in reinventariziraje) in 
vnaéalo v dokumentacijski program Galis. 

I.l7. KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE 
Konservacija 

V konservatorski delavnici Posavskega muzeja Brezice so bili konservirani, ociséeni ter utrjeni 
arheoloéki Zelezni predmeti iz stalne razstave Odsevi kamniékih tisoéletij (gradivo iz Malega gradu) - 
25 predmetov. Za razstavo Pogrebni ritual v pozni bronasti dobi smo izvedli primarno konservacijo na 
desetih bronastih in 8 keramiénih predmetih. 

Za projekt Dostopnost je restavratorka Tea Kregar izdelala 16 replik muzejskih predmetov, od 
arheoloékih do zgodovinskih, etnoIo§kih in umetnostnozgodovinskih. Namen izdelave replik je, da 
omogoéimo obiskovalcem tudi dotik predmeta. 

I.I8. PROU5EVANJE,STROKOVNO SODELOVANJE IN USPOSABLJANJE 
PROUCEVANJE 
Dostopnost kulturne dedi§éine v MMK 
V okviru projekta dostopnosti (vodja projekta mag. Zora Torkar) sodelujejo vsi strokovni sodelavci. 
Predvidena je oprema za gibalno ovirane, novi pedagoéki programi, nove spletne strani, primerne za 
vse obiskovalce, teksti v brajici in 2a slabovidne, priprava avdio vodnikov, talne oznaébe ipd. Za pripravo 
projekta je bilo potrebno preuéiti vso strokovno Iiteraturo, se seznaniti z izkuénjami v drugih muzejih, se 
povezati z zavodi, ki izobraiujejo Ijudi s posebnimi potrebami. Arheologinja se je udelezila predavanja 
in delavnice za slepe in slabovidne. Skupaj z direktorico sta se sreéali s-strokovnjaki iz Ciriusa Kamnik 
(gibalno ovirani). Stacjona in Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana — Iris, obisk slabovidnega 
in slepe — oba zaposlena na zavodu, ki sta pomagala s konstruktivnimi pripombami kako oznaéiti 
razstaviéée, predmete, pot, vitrine, kaj napisati za pomoé slepim v brajici itd. Predlogi in ideje za 
izboljsanje dostopnosti v MMK. 
Kustosinje Saéa Buéan, Janja Ze|e'znikar in Zora Torkar ter Alenka Juvan so pripravile tekste za avdio 
vodnike po stalnih razstavah ter gradivo za brajico in za slabovidne. Pripravilo in zbralo se je tudi tekste 
in gradivo za nove pedagoéke programe in za novo spletno stran (za industrijsko dediééino tudi Marko 
Kumer). Predlogi za izbor predmetov za kopije tipnih predmetov po posameznih enotah. 

Rojstna hiéa Rudolfa Maistra: O veliki vojni iz zasebnih zbirk - 1. svetovna vojna 
Alenka Juvan je za novo obéasno razstavo Oj, ta soIda§ki boben (Prva vojna iz zasebnih zbirk na 
Kamniskem) pregledala étudijsko in Ieposlovno literaturo, spomine, pos|u§a|a intervjuje za pripravo 
uvodnega teksta za razstavo ter koordinirala in svetovala zasebnim zbiralcem pri izboru in izposoji 
predmetov in zloienki. 

Maistrova uéna pot — Junaki(i) naéega éasa 
Tudi v letu 2018 se je MMK, v sodelovanju z Obéino Kamnik ter drugimi partnerji prijavil na EU projekt 
Evropa za driavljane; naslov projekta Junak(i) na§ega éasa, kjerje vodilna nota osebnost Rudolfa 
Maistra, konec prve svetovne vojne, nastanek novih driav. Partnerji: vodilni partner Obéina Kamnik, 
drugi: MMK (Rojstna hiéa Rudolfa Maistra), Kulturno-izobraievalna organizacija PINA iz Kopra, 
Narodni muzej Przemysl, Poljska in Slovenska prosvetna zveza iz Celovca, Avstrija. Alenka Juvan 
(delno tudi Zora Torkar), Katarina Mahnié in sodelujoéi iz druétva Pina so proucevali in pripravljali 
vsebino in razliéne dejavnosti v okviru projekta. Alenka Juvan je obveééala sodelujooe partnerje. Vloga 
je bila oddana 1. marca 2018, vendar pri razpisu nismo uspeli. 

Gore - »Neverjetne gore« 
Skupni projekt gorenjskih muzejev za Ieto 2019. I2 MMK sodeluje kustosinja Janja Zeleznikar. 
Sodelujocih §est gorenjskih muzejev se je dogovorilo, da si vsakdo na svoji razstavi organiziral rdeéo 
nit skupne razstave in poudarke, ki vodijo skozi skupni projekt tako, da bo jasno zakaj gre. lzbrane so 
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bile posamezne tematike za vsak muzej in dolocen rok za kratka besedila in izbor predmetov. Kamniski muzej poudari Veliko planino, Loski muzej Lubnik, Gorenjski muzej 40 letnico vzpona na Everest, Muzeji radovljiske obéine vzrejne postaje éebel, Trziski muzej smuéanje in Slovenski planinski muzej danasnje razloge za obiskovanje gora. Izdelana bo muzejsko-planinska transverzala. Na nje se zbirajo 
Zigi. Slovenski geocach klub pomaga naredili po eno nalogo za eno pogorje, ki ga pokriva vsak muzej in eno nalogo, bodisi skupno za vse muzeje ali za posameznega za novo populacijo — lovce na zaklade. Za knjizico pripravimo opise znamenitosti na poti in igrico ali muzejsko nalogo. Za nagrade geolovcem se izclela sledljivéke v dveh nivojih — za tiste, ki prehodijo celotno muzejsko-planinsko transverzalo zlati, za tiste, ki obiééejo samo muzeje — srebrni sledljivéki. Za obiskovalce, ki ne delajo transverzale pa nagradne vstopnice za eno Ieto na vse prireditve, tiste, ki naredijo tudi pespot pa se celoletna naroénina na Planinski vestnik. 

Pogrebni ritual v pozni bronasti dobi 
Janja Zeleznikar je za pripravo razstave in kataloga zaéela z zbiranjem dokumentacije na Zavodu za varstvo kulturne dediséine o. e. Kranj, v Narodnem muzeju Slovenije. Studij literature in objav o najdbi groba iz 13. stoletja pr. n. st. Pregled literature za risarske rekonstrukcije pogrebnega kulta, nose in 
ritual na splosno. Evidentiranje gradiva, ki ga hrani MMK. Pisanje besedil za razstavne panoje in brosuro, ki bo izsla ob obéasni razstavi. Usklajevanje s soavtorico dr. Brino Skvor Jernejéié. Zbiranje podatkov o najdiséih iz Kamnika, Iociranje nakljucno odkritih najdb iz Sadnikarjeve zbirke na zemljevid 
najdisé, datacija, opisi najdb, okoliséine najdbe groba iz Ulice Toma Brejca itd. 
Priprava risarskih podlag za rekonstrukcije nose, nakita, pogrebnega rituala, nosenja obroéastega 
nakita, barv in vzorcev tkanin itd. Studij primerjav za najdbe z groba, izris kartografskih podlag za najdiééa in najdbe v Kamniku, izris podlage za kronoloski trak bronaste dobe z umeséenimi predmeti v posamezno éasovno obdobje. Idejna zasnova razstave, skupaj z oblikovalcem Vladimirjem Ristiéem. 
Studij literature 0 Evropski bronasti dobi in bronasti dobi na obmoéju Slovenije. lzdelava kartografskih podlag za izris nahajaliéé bakrove in kositme rude v Evropi in Sloveniji. 

Arheologija Kamnika in okolice 
Arheologinja je prouéevala in pregledala gradivo s Kratne, Palovc‘: in Starega gradu. Locirane so bile najdbe iz zapuséine Mirana Bremska ter najdbe, ki so priéle v muzej ob posredovanju Zavoda za varstvo 
kulturne dediséine, oz. Milana Sagadina. Gradivo, predvsem s Kratne je bilo pregledano s pomocjo dr. Manze Vinazza z oddelka za arheologijo FF v Ljubljani. Studentje seminarja materialne kulture so gradivo ovrednotili, poiskali analogije in ga v manjsi meri tudi zlepili. Kartirana so bila bronastodobna 
najdiséa v Kamniku in bliznji okolici. 

Ivan Hribar 
Zora Torkarje za pripravo razstave pregledovala studijsko literaturo in gradivo, ki ga o Ivanu Hribafiu 
hranijo druge ustanove, kot je Mestni muzej Ljubljana (hrani Hribarjevo zapuééino), rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjiznice, Slovenski gledaliski institut ipd. ter dokumentacijo Medobéinskega muzeja Kamnik. Zbrano gradivo je pridobila, napisala scenarij za stalno razstavo v Jefaénikovi domaéiji v Trzinu in sodelovala z oblikovalko pri realizaciji razstave. 

Ivan Vavpotié 
Za jesen 2018 je bila naértovana skupna razstava (z Dolenjskim muzejem) o Ivanu Vavpotiéu v Galeriji Miha Males. V oktobru 2018 pa je bil v Muzeju novejse zgodovine Slovenije tudi simpozij o njem, na katerem je sodelovala tudi kustosinja Sasa Buéan. 
Sasa Buéan je zaéela z zbiranjem literature za predstavitev slikarja Ivana Vavpotiéa (élanki, avtorjevi 
blanki...). Naredila je sirsi izbor del za razstavo v navezavi z Dolenjskim muzejem. Konéni izbor del v mesecu juliju, po opravljenih ogledih v galerijah, muzejih in zasebnikih. 
Sasa Buéan si je ogledala dela I. Vavpotiéa v Dolenskem muzeju v Novem mestu ter del Vavpotiéevih 
skic za gledaliske scene, plakate...v Narodni galeriji v Ljubljani, v Mestnem muzeju Ljubljana idr.. 
Pripravila je seznam del za izposojo, uredila dokumentacijo in pripravila tekste za razstavo in 
spremljajoci skupni razstavni katalog. 

Viktor Sest 
Sasa Buéan je za pripravo razstave in razstavnega kataloga o Viktorju Sestu v Galeriji Miha Males pmuéevala opus del Viktorja Sesta, obiskala in inten/juvala umetnika, zbirala kataloge in élanke o njem ter ostalo dokumentacijo povezano z avtorjem. 

Kultuma dediséina v obéini Komenda - Ieto evropske kulturne dediééine 
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Arheologinja je naredila izbor kulturne dediséine, materialne in nesnovne po vaseh in naseljih obéine 
Komenda. V evropskem Ietu kulturne dediséine smo na panojih ob solski poti v Komendi razstavili 
fotografije raznorodne kulturne dediééine. Obéina Komenda ima 14 naselij. Vsako naselje je bilo 
predstavljeno z enim panojem, Komendo samo se predstavi na treh, naselji Podborst in Gmajnice smo 
zdruiili na en pano, kerje to obmocje tesno povezano z lonéarstvom. 

Sodobna umetnost 
Sasa Buéan je zbrala material za zloienko ob razstavi (pregled del, Iiteratura, razstave) o grafiéarki 
Alji Kosar ter pripravila izbor del (razstava v galeriji Pogled, jan. 2018). 
Sasa Buéan je zbrala material za zloienko ob razstavi (pregled del, literatura, razstave) o slikarju 
Bostjanu Plesniéarju ter pripravila izbor del (razstava v galeriji Pogled, marec 2018). 
Sasa Buéan je zbrala material za zlozenko ob razstavi (pregled del, Iiteratura, razstave) o Marusi 
Sustar ter pripravila izbor del (razstava v galeriji Pogled, april 2018). 
Sasa Buéan se je kot selektorica nateéaja oz. izbora razpisa na temo Ko piha veter, udelezila odprtja 
razstave v prostoru Kulturnega doma v Kamniku. 
Sasa Buéan je zbrala material za zloienko ob razstavi (pregled del, Iiteratura, razstave) o slikarki 
Mateji Kavéic ter pripravila izbor del (razstava v galeriji Pogled, maj 2018). 
Sasa Buéan je prouéevala opus del Martina Ramovesa in ostalo dokumentacijo povezano z avtorjem 
in zakljuéila s tekstom za zloienko ob razstavi v Galeriji Pogled, junij 2018). 
Sasa Buéan je prouéevala opus del Jurija Bizjaka in ostalo dokumentacijo povezano z avtorjem in 
zakljuéila s tekstom za zlozenko ob razstavi v Galeriji Pogled, oktober 2018). 
Sasa Buéan je prouéevala opus del Katje Sorta in ostalo dokumentacijo povezano z avtorjem in 
zakljuéila s tekstom za zloienko ob razstavi v Galeriji Pogled, december 2018). 

Ob 80. obletnici odkritja mamutovega okostja v Nevljah pri Kamniku 
Zavod za turizem, sport in kulturo Kamnikje na pobudo Matjaza éporarja. lastnika arhiva fotografij Petra 
Nagliéa izrazil Zeljo po skupni razstavi, ki bi jo pripravili za obeleiitev 80. obletnice odkritja mamutovega 
okostja v Nevljah pri Kamniku. Muzej (kustosinja Janja Zeleznikar) je na skupni razstavi sodeloval s 
panoji na katerih je osvetljeno dogajanje Ieta 1938, na terenu izkopavanj, v medijih, v Kamniku, med 
strokovnjaki, osvetljen je éas Ieta 1938, ter predstavljena ledena doba, flora in fauna tega obdobja, 
ostala najdiséa mamutovih kosti po Sloveniji idr. 

Arheologija -_lllIenge§ 
V Mengsu so obudili idejo, da bi v Ietu 2019 izsel zbornik z vsemi doslej najdenimi predmeti in znanimi 
arheoloskimi lokacijami s tega obmoéja. Arheologinja je za predvideno publikacijo Ieta 2003 pisala tri 
élanke. Ker je bilo od Ieta 2000 do 2018 v Mengsu veliko novih arheoloskih izkopavanj, je potrebno 
dodatno pregledati vsa poroéila in dopolniti zgodovino arheoloskih raziskav tega obmoéja do danes. V 
ta namen je arheologinja pregledala bazo INDOK centra Ministrstva za kulturo RS, si naredila seznam 
in izpiske iz nekaterih. Potrebno bo pregledati se poroéila na Zavodu za varstvo kulturne dedisoine oe 
Kranj, kamor Menges konservatorsko spada. Ker kamniski muzej teritorialno pokriva tudi mengesko 
obmoéje, je smiselno v pregled vkljuoiti tudi najdbe, ki jih hrani kamniski muzej. 

Mala rimska mesta v Sloveniji 
V sklopu projekta oblikovanja zbornika malih rimskih mest v Sloveniji, kl poteka preko lnstituta za 
arheologijo ZRC SAZU (dr. Jane Horvat) je bil 6. aprila v »predzadnjo« korekturo oddan prispevek o 
antibnem Atransu-Trojanah soavtoric Janje Zeleznlkar - MMK in dr. Julijane Visoénik. 
Nakit 
Tema 8. Valiéevega arheoloskega dneva v Kranju je bil nakit. Arheologinja je v novembru pripravljala 
povzetek in predavanje z naslovom »Skrivni« pomeni nakita v katerem je predstavila najdbe s 
kamniskega obmoéja in skozi etnoloske paralele z danasnjimi in nekdanjimi plemeni opozorila na 
simboliko, razliéne naéine nosenja nakita itd. Studij nakita, njegovega skrivnega pomena, simbolike pri 
danasnji domorodnih ljudstvih Afrike, Avstralije in obeh Amerik za namen priprave predavanja. 

Karizmatiéna ttojka (Maister, Pilsudski, Churchill) 
Alenka Juvan je prouéevala literature in éasopisne élanke za pripravo zunanjih panojev pred Rojstno 
hiso Rudolfa Maistra, kot so biografija o Churchillu, Ashley Jackson, film Najtemnejsa ura, obsiren 
élanek o Pilsudskem v éasopisu Jutro 14. maja 1935; Bogomil Ferfila, Anton Grizold, Aleksandra 
Kanjuo-Mréela: Poljska iz tragicne preteklosti v svetlo prihodnost; o Maistru élanki v éasopisih 
Bojevnik, Jutro, Slovenec, Slovenski narod, Tedenske slike 
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Umetnostnozgodovinski kroiek za odrasle 
Sasa Buéan je nadaljevala s preuéevanjem in pripravo gradiva o neoklasicizmu za predavanja 
umetnostno zgodovinskega studijskega krozka — predstavitev v powerpoint prezentaciji (slikarstvo- 
splosni pregled, Copley, Subbs G., Mengs A.R., A. Kaufmann, R. Mengs, G. Hamilton, G.B. Piranessi, 
zaéetek Niccolas Poussin), pregled Ljubljanske grafiéne sole za potrebe vodstva. V novem solskem 
letu pa pripravo grad iva na teme Ivan Vavpotié in sodobniki, pregledi umetniskih zvrsti 19.stoletja ter 
splosna zgodovinska slika éasa ter organizirala oglede razstav Elze Kast Obereiger v Mestnem 
muzeju Ljubljana in razstavo lvane Kobilce z vodstvom v Narodni galeriji v Ljubljani. 

STROKOVNO SODELOVANJE Z ZAVODI, DRU§TVl, TURIZMOM 
IZA ZRC SAZU 
Projekti na temo visokogorja in Trojane — Atrans (dr. Jana Horvat, dr. Dragan Bozié) — strokovno 
sodelovanje, pomoé pri izrisu kart lokacij na Trojanah in okolici (Mateja Belak), pomoé pri arhivskem 
gradivu (Andreja Dolenc Viéié). 

Narodni muzej Slovenije 
Numizmatiéni kabinet - dr. Alenka Miskec — pregled registra novénih najdb iz najdiséa Trojane, ki so 
registrirani v kabinetu. Dr. Janka lstenié, Helena Bras Kernel — vpogled v gradiva iz izkopavanj R. Lozarja I. 1936 na Trojanah 

Geoloéki kroiek Kamenkost iz OS Komenda Moste 
Sodelovanje pri postavitvi razstave na razstavi fosilov in mineralov, MINFOS 2017 v Trziéu (13. in 14. maja 2017). 

Zavod za gozdove, OE Domiale, OE Kamnik 
Sodelovanje na projektu dopolnitve gozdne uéne poti v obcini Trzin 2 g. Janezom Musiéem idr. iz Zavoda 
za gozdove Domzale. 

Mladinska knjiga 
Sodelovanje z zalozbo Mladinska knjiga pri izdajanju monografije o generalu, domoljubu, pesniku in 
bibliofilu Rudolfu Maistru (prispevek Alenke Juvan o vlogi in delovanju muzejske enote Rojstna hiéa) s 
Sto let severne meje. 

JSKD 
Sasa Buéan je bila kot selektorica povabljena na izbor del za Gorenjsko za regionalno razstavo Velika 
6rta( pod okriljem Javnega sklada za kulturo) v galeriji Domzale. Izbrana dela je na razstavi v galeriji 
Domzale predstavila ter strokovno utemeljila izbor. 

Narodna galerija 
Sasa Buéan je sodelovala s kustosinjo za fototeko pri NG Jasmino Marijan, z kustosinjo registratorko, 
dr. Alenko Simonéié (pregled del v depoju) in s knjizniéarko pri NG Nataso Ciber in Matejo Krape2- za 
izposojo del za razstavo l. Vavpotiba (tudi za tekst, napisan za Mednarodni simpozij Verigar- v letu 
2018) 
Prav tako je sodelovala z Narodno galerijo s pripravo dokumentacije in izposojo del iz Galerije Miha 
Males za gostovanje NG na Ceskem v letu 2019 na razstavi lmpresionizem: Od zore do mraka. 
Slovenska umetnost 1870-1930. 

Dolenjski muzej 
Sasa Buéan je sodelovala s kustosinjo Katarino Dajéman pri skupnem projektu lvan Vavpotié — velikan 
portreta. Dogovor o izboru in predstavitvi del na dveh razliénih razstavah, priprava in relaizacija 
skupnega razstavnega kataloga v letu 2018. 

Povezovanje turistiénih ponudnikov in MMK v obéini Kamnik 
V letu 2018 smo nadaljevali s sestanki z velikimi turistiénimi ponudniki v obéini Kamnik kot so Velika 
planlna. Arboretum, Terme Snovik, Tunjiski zdravilni gaj, Golf turizem, Kam bus, hotelski ponudniki in MMK. Celotno delovanje povezuje in vodi Agencija za turizem in sport v obéini Kamnik. Sestanki so se 
odvijali pri razliénih ponudnikih, kjer se je spoznavala tudi njihova ponudba. Namen meseénih sreéanj 
in delavnic je bilo povezovanje turistiénih ponudnikov, oblikovanje skupnih prepoznavnih produktov, 
skupne promocije na sejmih doma in v tujini, skupno oglasevanje, povezovanje. Oblikovali so se tudi 
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turistiéni produkti in storltve kultumega turizma za veéjo prepoznavnost kulturne dediééine in kot 
prispevek h gospodarskemu razvoju na obmoéju obéin (Zora Torkar). 
Sestanek na temo tematskih poti po Kamniku - Zora Torkar, Janja Zeleznikar, Samo Surina, Nina lrt, 
Triiéki muzej.Toma2 Simetinger ter Maja Avgu§tin iz ZVKD o.e Kranj. 
Druétvo generala Rudolfa Maistra Kamnik 
Sodelovanje s élani Dru§tva generala Rudolfa Maistra Kamnik pri oblikovanju programa (Zora Torkar). 

Sodelovanje direktoric gorenjskih muzejev in kustosov 
Sodelovanje direktoric gorenjskih muzejev in kustosov se je nadaljevalo tudi v Ietu 2018 s pripravami 
na skupni projekt Neverjetne gore ter 2 regijskimi izobraievanji in sodelovanjem med muzeji na vseh 
podroéjih dela. 

Gorenjski muzej Kranj 
Zora Torkarje élanica strokovnega sveta Gorenjskega muzeja v Kranju in se je v Ietu 2018 redno 
udeleievala sej. 

STROKOVNO IZOBRAZEVANJE 
PODROCJE PROGRAM IZOBRAZEVANJA UDELEZENEC 
Muzejska lzobraievanjez muzejska dokumentacija v Gorenj. muzeju v Irina Mitov, Alenka Juvan, 
dokumentacija Kranju sodelovanju z Barbaro Sosié iz SEM, 15. 1. 2018 Saéa Buéan, Janja 

Zeleznikar, Marko Kumer 
Umet. Mednarodni simpozij Verigarji - 100; Muzej novejée Saéa Buéan 
zgodovina modovine in Filatei. zveza Slovenije; aktivna udeleiba: 

Slikar Ivan Vavpotié. 12.-14.10. 2018 
muzeologija Letni zbor slovenskgay|COM-a, 13. 2. 2018 Marko Kumer 
Varstvo pri delu, Izobraievanje in preverjanje znanja za vse zaposiene in Alenka Juvan, Saéa Buéan, 
protipoiamo zunanje sodelavce, 15. 5. 2018, Janja Zeleznikar, Marko 

Varstvo d.o.o. Kamnik Kumer, Helena Mejaé, Zora 
Torkar, Maja Nemec, Matej 
Blejec, Lea Kladnik, Renata 
Pichler, Liudmila Cukjati 

Ogledi razstav Ogledi razstav Helena Vumik v NG v Ljubljani; Tine Dobrajc Marko Kumer, Janja 
v Multimedijskem centru Kibla v Mariboru; razstave Budnost. Zeleznikar, Saéa Buéan 
boj, ponos: Skozi njene oéi v Umetnostni galeriji v Mariboru; 
razstave Gumbi v Muzeju Velenje; razstave Vojna v Koroéki 
galeriji likovnih umetnosti; razstave Marij Pregelj v MG; 
razstave Ivana Kobilca v NG; Zlati predmeti iz obdobja Wanli 
dinastije Ming - zbirka Dong Bo Zhai; Zoran Muéié, 
Petkovéek v NG, Mestni muzej (Elza Kastl Obereinger) Marij 
Pregel, Stojan Bebler. Modema ga|en'ja; MGLC-Alja Koéar. 
Riko debenjak, Matjai Geder). .. 

muzeologija udeleiba na obénem zboru slovenskega odbora ICOM-a v Marko Kumer 
Muzeju novej§e zgodovina Slovenije v Ljubljani 

lndustfijska sodelovanje in udeleiba pn‘ organizaciji konferenoe Marko Kumer 
dediééina lnovativni kultumi turizem — Priloinosti in izzivi revitalizacije 

obmoéij industfijske dediééine, 27. 3. - Fakulteta za 
arhitekturo 

Tehniéna Udeleiba na sestanku sekcije za tehniéno dedi§éino pri Marko Kumer 
dedi§éina Skupnosti muzejev Slovenije in ogled novih depojev Muzeja 

novej§e zgfivine v Pivki. 
Izobraievanje Slovenski etnografski muzej, Oddelek za dokumentacijo in Alenka Juvan 
za strokovni izpit ogled depojev - Miha Spiéek, Ana Motnikar 
arheologija Letno srebanje SAD - Arheologija v Ietu 2017, 8. 3. v NMS, Janja Zeleznikar 

predstavitev dveh projektov: 10 Ietnico delovanja MMK v 
Trzinu in vodnik po stalnih razstavah inter arheoloéko 
razstavo — Arheo|o§ki dokazi o davni preteklosti na obmoéju 
OS Mengeé. 

turizem 17.1.2018 - udeleiba na delavnicah Kultuma doiivetja Janja Zeleznikar 
Skofjeloékega, v zavodu Lokomotiva v Skofji Loki. 
Predstavl'en je bil skuzpni prtgekt obéin: Gorenja vas- 
Poljane, kofja Loka, iri in elezniki s publikacijami, ki 
promovirajo muzeje na tem prostoru, vkljuéujeio tudi 
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rokodelski center v Loku ter Subiéevo hiéo. LAS loékega 
pogorja v programskem obdobju 2014-2020. 

arheologija 1.6.2018 — izkopavanja antiéne Emone - ogled terenskih 
raziskav na Iokaciji Gosposvetske ulice v Ljubljani. izkopanih 
je bilo preko 300 grobov, manjéa kapela oz. 
zgodnjekr§éanska cerkev z mozaikom in napisno ploééo ter 
tudi najdbami grobnih pridatkov. 

Janja Zeleznikar 

arheologija Arheologinja je v juniju obiskala ucno pot na Cvingerju nad 
Dolenjskimi toplicami, ki je primer dobro urejene arheol. uéne 
poti in prezentacijami izkopanih arhitektumih ostalin in situ. 

Janja Zeleznikar 

arheologija 28.6.2018 - ogled arheoloékih del pri nadzoru gradnje in 
obnove kanaliz. in drugih infrastruktumih vodov — izkop na 
Maistrovi ulici in na Glavnem trgu v Kamniku 

Janja Zeleznikar 

dostopnost 25.4.2018 — predavanje dr. Aksinije Kermauner v 
Ustvarjalnem centru Svicarija o pripomoékih in metodah 
oznaéevanja, predstavljanja za slabovidne obiskovaloe 

Janja Zeleznikar 

dostopnost Obiski in posveti z uéitelji in gojenci Zavoda za slepo in 
slabovidno m|adino_lris 

Janja Zeleznikar. Zora 
Torkar 

ArheoIogija- 
teren 

julij-avgust 2018 — nadzor nad arheolo§kimi deli pri 
izkopavanjih na Glavnem trgu, pomoé pri opredeljevanju 
arheoIo§kega materiala 

Janja Zeleznikar 

urejanje spletnih 
strani 

28.8..-Izobraievanje za urejanje novih spletnih strani MMK Marko Kumer, Janja 
Zeleznikar, Zora Torkar 

gradu itd. 

Koordinatorji 23. 8.- strokovno usposabljanje za registrirane koordinatorje Janja Zeleznikar KUV KUV, ki je potekalo v CD v Ljubljani: Tkemo mreio za 
ustvarjalnost v organizaciji: MK, MIZS, ZRSS in CD. 

dokumentacija 10.9.- NMS -Sluiba za premiéno dedi§éino in muzeje, v Saéa Buéan, Janja 
sodelovanju s KuIturAgenda, lnfititutom za muzejske Zeleznikar, Marko Kumer, 
znanosti iz Celovca - posvet in delavnice z naslovom Zora Torkar 
Dokumentacija in primeri dobre prakse 

muzeologija 20. 9.-21.9.,Zbomvanje slovenskih muzealcev v Breiicah — Saéa Buéan 
dvodnevna udeleiba 

muzeologija 20. 9.-21.9., Zborovanje slovenskih muzealcev v Breiicah, Marko Kumer 
predstavitev prispevka o ind. dediééini (aktivna udeleiba) 

varstvo pn' delu 4.10., Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, vamega in Zora Torkar 
zdravega delovnega okolja, prepreéevanje delovnih sporov, 
predstavnika inépekcijske sluibe na Ministrstvu za delo, 
Obéina Kamnik 

Sodobna MGLC, udelezba na delavnici na temo sitotisk in Saéa Buéan, okt. 2018 
umetnost- litografija 
tehnike 
arheologija 20. 11. 2018 - Okrogla miza Cloveéki posmrtni ostanki v Janja Zeleznikar 

arheologiji in muzeologiji v organizaciji SAD 
arheologija 3. 12. 2018 — aktivna udeleiba na 8. Valiéevem dnevu v Janja Zeleznikar 

Kranju — predavanje na temo: »Skr1'vni pomeni« nakita. 
arheologija 5.12.2018 — udeleiba na Dnevu bronaste dobe (Org. IZA Janja Zeleznikar ZRC SAZU — dr. Primoia Pavlina ter podeliwiiagrad SAD. 
dokumentacija 10.12. 2018 — udeleiba na posvetu Dokumentacija II - plus, Janja Zeleznikar 

primeri dobre prakse in vizija, sekcija za arheologija v 
orgLizaciji Sluibe za premiéno dediééino in muzeje v NMS. 

Strokovna 14.12.2018 — strokovna ekskurzija kolektiva MMK v kolektiv MMK z javnima 
ekskurzija Pokrajinski muzej Ptuj — Ormoi — ogled zbirk na Ptujskem delavcema Matjaiem 

Blejcem in Majo Nemec 

|.I9. NAKUP STROKOVNE LITERATURE 
V muzejsko knjiinico smo v Ietu 2018 pridobili 32 knjig, razstavnih katalogov, od tega veéino z 
medmuzejsko izmenjavo. Z nakupi domaée in tuje strokovne literature so pokrita predvsem podroéja 
zgodovine, umetnostne zgodovine, arheologije in muzeologije. Posebno pozornost posveéamo izdaji 
domoznanskih publikacij za éirse kamniéko obmoéje oz. obmoéje sedmih obéin, katere strokovno 
pokriva MMK. Naroéene imamo tudi strokovne revije in zbornike: Argo, Zgodovinski éasopis, Prispevki 
za novejéo zgodovine, Kronika, Zgodovina za vse, Traditiones, Zgodovina v éoli, Etnolog, Solska kronika 
in drugo periodiko. 
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J. Zeleznikar, 10 let muzeja v Trzinu in Jefaénova domaéija v Trzinu. Arheologija v letu 2017 — 
dediééina zajavnost. Strokovno sreéanje Slovenskega arheoloskega druétva Ljubljana, Narodni 
muzej Slovenije - Metelkova 7.-8. marec 2017, str. 69-70. 
J. Zeleznikar, Arheoloéki dokazi o davni preteklosti — obmoéje OS Mengeé. Arheologija v letu 
2017 — dediééina za javnost. Strokovno sreéanje Slovenskega arheoloékega druétva Ljubljana, 
Narodni muzej Slovenije - Metelkova 7.-8. marec 2017, str. 71. 
J. Zeleznikar in Z. Torkar, Pedagoski programi v slovenskih muzejih in galerijah — spletna 
aplikacija Skupnosti muzejev Slovenije — popravki in spremem be programov, vstopnin in 
odpiralnih éasov. h :l/ . d ki ro rami.si/si/muze'i-in- a|eri'e/medobcinski-muze'- 
kam nik) 
J. Zeleznikar in Z. Torkar, Pedagoéki programi v slovenskih muzejih in galerijah — e-katalog 
Kulturni bazar za kulturno-umetnostno vzgojo v §o|skem letu 2018/2019 (objavljena na 
httg://kulturnibazar.cd-cc.si/page/ustanove.asQx). 
J. Zeleznikar in J. Visobnik, Trojane - Atrans. Za zbomik Mala rimska mesta v Sloveniji. 
Inétitut za arheologijo ZRV SAZU. 
K. Predovnik (ur. I. Golob in J. Zeleznikar), Arheoloaka zgodba Vodiskarjeve kmeéke hiée, 
april 201 8. 
J. Zeleznikar, Z. Torkar, S. Buéan, A. Juvan, Pedagoéki programi MMK - predéolski, 1. in 2. 
triada, april 2018 
J. Zeleznikar, Z. Torkar, S. Buéan, A. Juvan, G. Zavranik, M. Kumer, Pedagoéki programi MMK — 3. triada in srednjeéolci in étudentje, april 2018 
J. Zeleznikar, Z. Torkar, Programi za druzine MMK, april 2018 
J. Zeleznikar, Z. Torkar, S. Buéan, A. Juvan, M. Kumer: Programi za odrasle MMK, april 2018 
J. Zeleznikar, Rosovo groblje, Skrivnost Rosovih grobelj, Kam nik info, rubrika: NOVICE 8. 4. 
2018, http://vvww.kamnik.info/skrivnost-rosovih-grobeljl 
J. Zeleznikar, Predstavitev Rosovih grobelj v okv,iru dneva odprtih vrat na OS Smartno v 
Tuhinju, 7.4.2018, httg:l/www.ossmartno-tuhini.si/gredstavitev—rosovih-grobeIi/ 

Torkar, Zora, Kamnik v letu 1918. Kamniéki zbornik 2018, Kamnik 2018, str. 23-40. 
Buéan, Saéa, zlozenka ob razstavi Alje Kosar 
Bucan, Saéa, zloienka ob razstavi Boétjana Plesniéarja 
Buéan, Saéa, zlozenka ob razstavi Maruée Suétar 
Buéan, Saéa, zloienka ob razstavi Aije Koéar 
Buéan, Sasa, zlozenka ob razstavi Martina Ramoveéa 
Buéan. Saéa, zlozenka ob razstavi Jurija Bizjaka 
Bucan, Saéa, zlozenka ob razstavi Katje Sorta 
Juvan, Alenka, 0]. Ta soIda§ki boben. Prva svetovna vojna v zasebnih zbirkah na 
Kamniékem. Zloienka ob razstavi, MMK, marec 2018. 
Buban, Saéa, razstavni katalog Viktor éest, Obrazi. MMK, 16 str., Kamnik, 2018. 
Buéan, Sa§a, Dajéman, Katarina, razstavni katalog Ivan Vavpotié - velikan portreta. Kamnik in 
Novo mesto, 2018. 
Kumer, Marko, élanek o kamniéki pirotehniki Od éudezne svecke do ognjemeta za revijo SLO 
Kumer, Marko, Od éudeine sveéke do ognjemeta. Kamniéka pirotehnika v éasu Marjana 
Bovhe. Kamniéki zbornik 2018, str. 91-100. 
Zeleznikar, Janja, Na planicah luétno biti. - Slovenski zgodovinski magazin — SLO, september 
2018/3. 6-11. 
Skvor Jernejéié, B., J. Zeleznikar, razstavni katalog Pogrebni ritual v pozni bronasti dobi : o 
grobu iz Ulice Toma Brejca v Kamniku, Kamnik, 2018. 
Buéan, Saéa, prispevek v zborniku mednarodnega simpozija Verigar- avtor prvih 
jugoslovanskih znamk, Ljubljana 2018, str. 263-279 
Buéan, Saéa, Slikar Ivan Vavpotié, Kamniski zbomik 2018, Kamnik 2018, str.159-168 
Buéan, Saéa, Oliver Pilié, Kamniéki zbornik 2018, Kamnik 2018, str. 169-176
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SKLOP I I. - PREDSTAVLJANJE PRIDOBLJENEGA GRADIVA JAVNOSTI 
ll./1. RAZSTA VE 
OBS TOJECE STALNE RAZSTA VE 
MESTO - iivljenje kamniskih meséanov 
Muzej — grad Zaprice, 2009 
Avtor: Zora Torkar 
Razstava obiskovalcu ponuja vpogled v razlione naéine vsakdanjega iivljenja v preteklosti, ki so se vseskozi moéno prepletali, vplivali drug na drugega in tako dajali svojevrsten znaéaj sirsemu kamniskemu obmoéju. lzbrali smo zelo kontrastne — to je Zivljenje kamniskih meséanov in sezonsko 
Zivljenje pastirjev na Veliki planini. 

THONETOVO Pol-IIs'rvo 
Muzej - grad Zaprice, 2009 
Avtor: Zora Torkar 
Prikazan je enkraten izum Michaela Thoneta, ki je metodo krivljenja lesa pripeljal od obrtne do 
industrijske proizvodnje. Njegovi izdelki iz krivljenega lesa so bili modni hit v pohistveni opremi od sredine 19. Stoletja do konca 1. Svetovne vojne in jih najdemo tako v meséanskih stanovanjih, kavarnah, 
gostilnah, kmeékih domovih, kot tudi na gradovih. Po preteku patenta Ieta 1869 so nastajale tovarne 
tudi drugod po Avstro-Ogrski in tudi na slovenskih tleh. Med njimi je najdlje delovala tovarna na Duplici 
pri Kamniku. 

GRAJSKI SALON 
Muzej - grad Zaprioe, 1998 
Grajski salon je svojevrstna stalna postavitev, saj predstavlja stavbeno zgodovino gradu in izboljsave 
skozi stoletja. Z odkritjem in prenovami poslikav ter starejsih arhitekturnih elementov so si obiskovalci lahko ogledali restavrirane baroéne poslikave in historiéno poslikavo s konca 19. Stoletja. Kot najbolj ugleden prostor v muzeju je namenjen slovesnim odprtjem razstav, spremljevalnim dejavnostim v muzeju, kot so koncerti, predavanja, tiskovne konference, sim pozijem, po dogovoru pa tudi strokovno- 
poslovnim sreéanjem in druzabnim dogodkom. 

KA§CE IZ TUHINJSKE DOLINE (MUZEJ NA PROSTEM) 
Muzej, 1978 
Avtorja: Majda in Peter Fister 
Muzej na prostem ohranja in predstavlja nekatera kmeéka gospodarska poslopja (kasoe, susilnica sadja, 
drobilka za sadje, vodnjak) iz 18. In 19. Stoletja, ki jih danes skoraj ni veé, véasih pa so na kmetiji imela pomembno vlogo. Kaséa je bila pravzaprav srce vsake kmetije, do katerega pa je imela kljuée samo 
gospodinja. V njej so kmetje shranjevali Zivljenjsko pomembne pridelke, kot so Zito, meso, klobase, mast, moka, zelje, in pozneje tudi manjse orodje, seno, volno, obleko, domaée obrtne izdelke. Marsikatera 
tuhinjska kasca pa je bila tudi podkletena, kjer seje skrival ovéji hlev ali letna klet za poljske pridelke. V 
najstarejsi kaséi iz Ieta 1793 je na ogled celotna notranjost. 

R|[VlSKl MOZAIK IZ §ENTPAVLA 
OS Dragomelj, 2006 
Stalna razstava na OS Dragomelj, kjer so predstavljena arheoloska izkopavanja iz bliinjega Sentpavla. 
Predstavljene so najdbe, se posebej restavriran mozaik in muzeloska predstavitev rimskega iivljenja na podezelju (villa rustica). 

ODSEVI KAMNl§KlH TISOCLETIJ 
Muzej - grad Zaprice, 2011-2012 
Avtorici: Zora Torkar, Janja ieleznikar 
Ob 50-Ietnici muzeja je bila v pritlicju muzeja postavljena nova stalna razstava z naslovom Odsevi 
kamniskih stoletij, ki prikazuje Zivljenjski prostor sirsega kamniskega obmoéja od prvih do sedaj znanih 
paleontoloskih najdb, prvih poselitev, nastanka mesta do 19. stoletja. Stalna razstava predstavlja druibe posameznih obdobij, politiéne, socialne, gospodarske razmere, promet, kulturo, umetnost in vsakdanje 
iivljenje. Obiskovalec z ohranjenimi materialnimi viri, Ijudskim izrooilom, replikami, rekonstrukcijami, 
predmeti za otip in zvoéno-slikovno digitaliziranimi informacijami podozivlja bogastvo starodavne 
preteklosti na enem mestu. Prav tako pa si lahko svoje znanje dopolnjujejo preko raéunalniskih 
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zaslonov, kjer si ogledujejo filme, rekonstrukcije gradov, zemljevide, osebnosti in druge zanimivosti. 
Zivljenje preteklih tisoéletij se nam razkriva skozi skrbno izbrano in predstavljeno materialno in duhovno 
dediséino, ki je zaokrozena v tematske sklope: iivljenje v antiki s prikazom rimske kuhinje, lararija in 
triklinija, sodarsko delavnico iz 4. stoletja, zgodnji srednji vek in slovansko kulturo. Predstavljeno je 
restavrirano arheolosko gradivo iz obmoéij obéin Menges, Domiale, Komenda, Lukovica, Trzin in 
seveda iz obmoéja obéine Kamnik. Veéina arheoloékih predmetov ée nikdar ni bilo predstavljenih sirsi 
strokovni in Iaiéni javnosti. Oblikovanje razstave Polona Zupanoié. V Ietu 2012 se je dopoinilo z 
vodnikom za druzine, interaktivno knjizico in dopolnitvijo pedagoskih kotiékov. Za razstavo sta avtorici 
prejeli nagrado SMD Valvasorjevo nagrado za leto 2012. 
ZGODBE V KAMNU- LAPIDARIJ 
Muzej- grad Zaprice, 2015 
Kustosinja razstave in vodja projekta: Janja Zeleznikar 
Soavtoriji in strokovni sodelavci: mag. Zora Torkar, Marko Lesar, dr. Julijana Visoénik, dr. Milan 
Lovenjak, Mirina Zupanéié 
Za potrebe prenovljene stalne razstave v Iapidariju kamniskega muzeja, pod naslovom Zgodbe v kamnu, 
smo oéistili vse kamnite spomenike, jih dokumentirali. Prepleskane so bile stene Iapidarija, demontirani 
in prestavljeni nekateri spomeniki, nekateri odstranjeni, drugi premaknjeni. V celoti je bila rekonstruirana 
razsvetljava. Narejeni so bili interaktivni panoji. Razstavo in zloienko je oblikovala Polona Zupanéié. 
Nekateri panoji imajo vratca, ki se odpirajo in pod katerimi so napisane zanimivosti in posebnosti ali pa 
so bolj podrobno osvetljeni nekateri pojmi, kot je pogrebni rituali, barvanje spomenikov, povezava s 
sedanjostjo, povezava z drugimi turistiénimi zanimivostmi ipd.. Na panjih so izrezi za vitrini: eno s 
kamninami in drugo z barvnimi pigmenti. Ob razstavi je izéel spletni slovensko-angleski vodnik po 
Iapidariju, krizanka Za uéenje in zabavo ter navodilo za geocaching. 

NA PLANINCAH LU§TNO BITI. iivljenje na kamniskih planinah. 
Muzej - grad Zaprice, odprye 2016, dopolnitev 2017 
Kustosinji razstave:_Janja Zeleznikar, mag. Zora Torkar 
Zunanji sodelavci: dr. Jana Horvat, Miran Breméak, France Stele, Janez Bizjak, France Maleéié 
Stalna razstava Na planincah Iustno biti prikazuje pregled iivljenja na kamniskih planinah od prvih 
arheoloékih najdb do danes. Velika planina je najveéja paéna planina na Slovenskem, ki je v veliki meri 
ohranila svojo prvobitnost in tradicijo, pa kljub temu se Zivi. 
Skozi arheoloske najdbe spoznavamo vsakdanjik pastirja v rimskem éasu, najstarejsi do sedaj znani 
tloris pastirske bajte s konca 16. Stoletja na Veliki planini. Leta 1538 se v pisnih virih prvié omenja Velika 
planina kot Velika konjska planina. Spoznavamo zivljenje in delo pastirjev v poletnih mesecih, pa tudi 
njihovo druzabno iivljenje, ustvarjalnost in celo vraievernost. Prav trnioi in ovalne pastirske bajte so 
posebnost, ne samo slovenskih planin, am pak celotnega alpskega sveta. Da ne govorimo o 
endemiénih Zivalskih in rastlinskih vrst, ki so Ie na obmoéju Kamniéko-Savinjskih Alp. Velika planina 
iivi tako poleti s pohodnistvom, kot tudi pozimi, ko dobi druge obiskovalce — pohodnike, smuéarje, 
krpljarje, bajtarje. Prvi zaéetki zimskega turizma segajo v Ieta po prvi svetovni vojni, ko se je zaéelo 
uveljavljati smuéanje, zlasti turno smuoanje. Mnoiiéen zimski turizem pa sta omogooili iicnica in 

sedeinica Ieta 1964. Razstava na interaktiven naéin prikazuje zivljenje planine skozi razliéne Ietne base, 
kakor tudi iz pretekiosti do sedanjosti. 
V Ietu 2017 smo jo dopolnili z vrsto pedagoskih in andragoskih programov, tudi za skupine s posebnimi 
potrebami. Tako smo pripravili razliéne pedagoske kotiéke za razliéne starostne skupine, od sestavljank, 
izdelave trniéev in pisav, spoznavanja Ijudskega izroéila Velike planine, kopije pisav za otip in uporabo, 
prepoznavanje zdravilnih rastlin, bonton obnasanja v planinah, izkustvene delavnice — obleéi se v 
pastirja, igra nebeékanje ipd. Prostorsko orientacijo si obiskovalci lahko pridobijo z ogledom reliefa 
visokogorske paéne planine. Na relief smo aplicirali pasne planine, turistiéno naselje, planinske domove 
in gostinske obrate, vzpenjaoo, planinske in dogonsko pot Zivine ipd. 
Dopolnitev stalne razstave je bila financirana iz sredstev Ministrstvo za kulturo in iastnih sredstev. 

RUDOLF MAlSTER- domoljub, general, kulturnik, pesnik, bibiiofil, 
Rojstna hiéa Rudolfa Maistra, Kamnik, 2013 
Avtor: mag. Zora Torkar 
V Ietu 2013je MMK pridobil novo dislocirano enoto - rojstno hiso Rudolfa Maistra v Kamniku. Sredstva 
za celovito obnovo prostorov je prevzela Obéina Kamnik, vsebinsko zasnovo in realizacijo razstave in 
vseh prostorov pa Zora Torkar iz MMK. Vhodni prostor je tako namenjen glavni kom unikaciji, sprejemu 
obiskovalcev, muzejski trgovini ter prostor za manjée spremljajoée razstave. V najveéji sobi je 
postavljena stalna razstava avtorice mag. Zore Torkar, z naslovom Rudolf Maister — domoljub, general, 
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kulturnik, pesnik, bibliofil, ki prikazuje Zivljenje in delo Rudolfa Maistra. Tu je pregled glavnih prelomnic v njegovem iivljenju (vojasko, osebno, ustvarjaIno...), kakor tudi predstavljen odnos Kamnik in Slovenije do slavnega rojaka. Na razstavi so originalni predmeti, replike, raéunalniske animacije, filmi na velikem ekranu, svetlobnimi in zvoénimi efekti. Tretja, manjsa sobica je namenjena za izvajanje pedagosko-andragoskih dejavnosti, na primer u<':nih ur, otroskih delavnic, pogovorom ipd. Medobéinski muzej Kamnikje 20. novembra 2014 prejel Spominsko priznanje generala Rudolfa Maistra za upravljanje Spominske sobe Rudolfa Maistra in ureditev stalne razstave z naslovom Rudolf Maister- 
flomoljtb, general, kulturnik in bibliofil, ki sta jo podelila Zveza drustev General Maister in Obéina amnu . 

STANOVANJSKA KULTURA - Hl$A 
Jefa¢':n'kova dognaéija v Trzinu, 2014 
Avtorici: Janja Zeleznikar, mag. Zora Torkar V obnovljeni Jefaénikovi domaéiji v starem delu Ttzina je bila ob sodelovanju Obcine Trzin, dr. Mojce 
Trcelj Otorepec iz ZVKDS OE Kranj, Turistiénega drustva Kanja, Joiice Valenéak in zasebnikov 
postavljen interier kmeéke izbe in érne kuhinje s konca 19. In zaéetka 20. Stoletja. Ob strokovni pomoéi kustosinj Janje Zeleznikar in Zore Torkar in s izposojo predmetov iz etnoloske zbirke MMK 
(lonci, sklednik, kolovrat, neéke, Iatvice, potiénica...- skupaj 15) je bila postavljena stalna postavitev. 

ZGODOVINA LEDENIC IN MESARSTVA 
Jefat':n'kova domaéija v Trzinu, 2014 
Avtor: Zora Torkar 
V pritliéju Jefa6n'kove domaéije sta predstavljeni najbolj prepoznavni dejavnosti v gospodarski zgodovini 
Trzina, to sta mesarska obrt in Iedenice, avtorice Zore Torkar. Mesarstvo in trgovino z Zivino naj bi 
Trzinci prevzeli od Mengsanov 2e sredi 19. Stoletja ter se z njima ukvarjali kot z domaéo ali samostojno 
obrtjo tudi se v medvojnem in povojnem obdobju. Meso in mesne izdelke so prodajali tudi na sejmih, na 
katerih so bili zaradi nizjih cen hudi tekmeci mesarjem v mestih. Veliko Ttzinoev se je preiivljalo tudi s trgovanjem z Zivino, zlasti s prasiéi po Zivinskih sejmih. Do modernejsega naéina hlajenja so v Trzinu v povezavi z mesarsko obrtjo delovale Iedenice, ko so jih imele tudi veéje kmetije. V Jefa<‘.‘.n'kovi domaciji 
je vidna rekonstrukcija. 

SLEDI TRZINSKE PRETEKLOSTI 
Jefaén'kova dognaéija v Trzinu, 2014-201 5 
Avtorici: Janja Zeleznikar, Zora Torkar 
Stalna razstava Sledi trzinske preteklosti je bila postavljena v dveh delih — Ieta 2014 od najstarejsih 
arheoloskih najdb do 18. stoletja in leta 2015 od 18. stoletja do ustanovitve samostojne obéine Trzin 
1996. Stalna razstava predstavlja temeljne znaéilnosti in glavne dogodke v preteklosti Taina: od 
arheoloskih najdb najstarejse poselitve na Ongru v éasu mlajse kamene dobe (4500 do 3700 pr.n. st), 
replike bronastega meca z Jabelj, rekonstrukcije hiée in ognjisca iz 6. do 5. stoletja p. n. gt, do Iistin s 
prvo pisno omem bo Trzina leta 1273, oerkvene organizacije, bliinjih gradov in z njimi povezanega 
Zivljenja na podeielju, turskih vpadov in predstavitve Trzincev, kotjih je videl znani polihistor Janez V. 
Valvazor v Slavi vojvodine Kranjske leta 1689. obdobje 18. stoletja pa skozi uvajanje novosti in 
gospodarjenje, pojav rokovnjaéev; 19. stoletje skozi slikovno in avdio gradivo, pomen Zelezniske proge 
1891 pa do vloge Trzincev v éasu prve in druge svetovne vojne ter vojne za osamosvojitev Ieta 1991, 
kjer se je v Trzinu odvijala ena najpomembnejsih bitk. Pri tem nas v razliénih obdobjih nagovarjajo 
osebe iz tistega éasa. Z ohranjenimi materialnimi viri, replikami, rekonstrukcijami, predmeti za otip 
spoznava obiskovalec bogastvo starodavne preteklosti na enem mestu, pri tem pa lahko aktivno 
sodeluje. Ob vhodu svojo orientacijo in znanje lahko preverijo 2 iskanjem naravnih in kulturnih 
znamenitosti v obéini Trzin. 

KAMNl§Kl UMETNlKl- iz Iikovne zbirke Galerije Miha Males 
Galerija Miha Males, 2014 
Avtor: Saéa Buéan 
Kustosinja Sasa Buéan je postavila stalno razstavo z novim izborom de! posameznih avtorjev, ki so 
vplivali na umetnisko ustvarjanje v Kamniku v 20. In tudi sedaj v 21.stoletju. Izbranih je bilo 15 avtorjev 
(Sonja Rauter Zelenko, Tomaz Perko, Aladin Lanc, Anton Koielj, Ferdo Mayer, Dusan Lipovec, Maks 
Koielj, Jakob Savinsek (iz donacije Mile Kaéié in lvanke Meian), Leon Homar, Ivan Vavpotié, Karel 
Zelenko, Alojz Berlec, Stane Cuderman in Polde Mihelié). Razstavo spremljajo portreti avtorjev in 
podatkovni panoji. Ob tej priloinosti je bila izdana tudi zloienka. 
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MIHA MALEs — SLIKAJOCI PESNIK 
Galerija Miha Males, od 23. 11. 2017 
Avtorica razstave: Sasa Buéan 
Sasa Buéan je postavila novo stalno razstavo o umetniku, Kije mocno zaznamoval Kamnik, saj je mestu 
podaril velik del svojega opusa, kar je bila tudi osnova za nastanek Galerija Miha Males. 
Miha Males je v slovenski umetnosti veliko ime. Je ena osrednjih, vsestranskih osebnosti slovenske 
Iikovne umetnosti, poleg raznolikega Iikovnega udejstvovanja ga zaznamuje tudi druga plat njegovega 
znaéaja. Bil je namreé velik zbiralec umetniskih del, pobudnik in vodja umetni§ke skupine Cetrta 
generacija, Iikovni organizator in publicist. In kerje bi! izjemno Iikovno éuteé, kar Iahko spremljamo skozi 
njegovo celotno ustvarjanje, je znal vsa ta podroéja tudi skladno povezovati. Na stalni razstavi so v 
izboru razstavljena njegova dela (slikarstvo, raziiéne grafiéne tehnike, risbe, olja in ilustracije), 
predstavljena je tudi njegova Bibliofilska zaloiba s primerki originalnih publikacij ter dokumentarne 
fotografije, ki predstavljajo umetnikovo iivljenje in delo. Za boljsi pregled in zaradi mnoiine materiala je 
dodatno gradivo predstavljena se na dveh ekranih. Oblikovalec razstave je bil Vladimir Ristic. 

OBCASNE RAZS TA VE do Ieta 2018 
MESTO NA SODU SMODNIKA 
Muzej - grad Zaprice, odprtje 13. 12. 2017 
Avtor razstave: Marko Kumer 
Sodelavec Vilko Rifel 
Razstava Na sodu smodnika prikazuje nastanek in razvoj ene najstarejsih tovarn na Kamniskem, 
Kemijske industrije Kamnik, ki ima svoje zaéetke 2e v sredini 19. stoletja. Z proizvodnjoje konéala Ieta 
2008. Razstava predstavlja ne Ie delo in proizvodnjo, ampak tudi nabin iivljenja v specificni skupnosti 
oziroma celostno povezano zgodbo o prostoru in ljudeh nekdanje smodnisnice v Kamniku, tovarne, ki 
je imela 2e od vsega zacetka status varovanega obmoéja in je bila v pristojnosti vsakokratne aktualne 
drzavne vojske. Z debelim zidom zavarovano obmoéje je skozi desetletja razvilo samosvojo logiko 
delovanja, utemeljeno na samooskrbi in zaradi nevarnosti proizvodnje tudi na tesni povezanosti vseh 
zaposlenih. Nevamo obmoéje smodnisniceje predstavljalo nekaksno »mesto v mestu«. Predstavljena 
je tehnologija, izdelki, posamezni obrati ipd. Na razstavi je predstavljena dokumentacija, naérti, izdelki, 
manjsa orodja in pripomoéki, make-ta stevilnih objektov v KIK, arhivski posnetki. Ob razstavi je iz§|a 
obseina monografija, ki je nastala kot plod dolgoletnega skrbnega zbiranja kronista in nekoc"; 
zaposlenega na »barutani« Vilka Rirfla; magistra arhitekture Anja Urankar je prispevala daljse poglavje 
o arhitekturni podobi smodnisnice, muzealec Marko Kumer pa je prispeval zakljuéni del o druiabnem 
2ivljenju v nekdanji tovarni. 
Projekt je bil financiran iz sredstev Ministrstva za kulturo in Obc":ine Kamnik. 

VLADIMIR MAKUC — KRH KOST STEKLA, M06 ZIDU 
Galerija Miha Males, 29. 11 . 2017 - 15. 5. 2018 
Avtorica razstave: Saéa Buéan 
Na razstavi so dela Vladimirja Makuca, ki se je poleg nekaterih sodobnih avtorjev tudi sam ukvarjal s 
kiparstvom oz. krajino prevedeno v jezik kiparstva. Veéinoma so dela izposojena iz Goriskega muzeja, 
kateremu je bila Makubeva zbirka v veliki meri zapuséena, ter njegove druzine in grafiéni opus pa nam 
je posodila Galerija Presernovih nagrajencev. V okviru razstave smo izpostavili Makuéeve skulpture. 
poleg pa sev'eda tudi ostala likovna dela, brez katerih si njegovega ustvarjanja ni mob predstavljati. 
grafike velikega formata in slike v mesani tehniki. Gre za pomembno razstava klasika slovenske Iikovne 
umetnosti, ki je poleg Presernove nagrade prejel tudi Zupanéiéevo nagrado za Ieto 2015. Na razstavi je 
predstavljenih 10 grafik velikega formata (razliéne grafiéne tehnike),1O slik v mesani tehniki ter 12 
skulptur. Ob razstavi je izslo vabilo in katalog. 
Projektje bil financiran iz sredstev Ministrstva za kulturo in Obéine Kamnik. 

KIKI KLIMT - Mistiéna potovanja 
Galerija Pogled, 15. 12. 2017 - 15. 1. 2018 
Avtorica razstava: Saéa Buéan 
Avtorja zloienke: Sa§a Buéan, dr. Noah charney 

Kiki Klimt (1971) je diplomirala iz slikarstva, Ieta 2000 je zakljuéila magisterij iz kiparstva in 2009 Ieta 
postala doktorica umetnosti (ALUO, Ljubljana). Vrsto let je bila predavateljica na Fakulteti za design 
(oddelek za vizualne komunikacije), predavala pa je tudi v tujini (Miman Sinar Fine Arts University v 
lstanbulu, National Academy of fine atts v Sofiji, IADE v Lizboni).Ves éas pa se posveéa tudi lastnemu 
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ustvarjanju, sprva v smeri konceptualne umetnosti, zadnjih nekaj let pa se vraéa v tradicijo slikarstva. Ob vsem tern deluje tudi na podroéju ilustracije - zadnji projekt je serija slikanic o glasbi - Fiavtofonija, kijih ustvarja skupaj s Tinkaro Kovaé. Njen najnovejsi cikel Mistiéna potovanja je slikarski (slike v olju na les in risbe). Vraéa se v slikarstvo, kjer se skusa pribliiati umetnosti renesanse, motivno in vsebinsko pa raziskuje povezave arabskega sveta z evropskim. O povezavi med tema dvema, je spregovoril Noah Charney, vet‘: o avtorici pa kustosinja razstave Sasa Buéan. Ob razstavi je izéla zloienka/vabilo s tekstom o avtorjevem delu in razstavi. 
Projekt Sodobnostje bil financiran iz sredstev Ministrstva za kulturo in Obéine Kamnik. 
ZGODBE DREVES — Zive priée stare Komende 
Odprtje uéne poti: 20.9.2017 
Koordinacija razstave: Janja Zeleznikar, Medobéinski muzej Kamnik Zloienko in projekt so pripravili: Medobéinski muzej Kamnik, Zavod RS za varstvo narave, Janja Zeleznikar in Davor Krepfl 
Uéna pot po naravnih vrednotah lokalnega in driavnega pomena - naravovarstveno zaséitena drevesa v Komendi je bila zasnovana tako, da smo vsa zaséitena drevesa opremili z informativnimi tablicami s podatki: ime drevesa, kdo je drevo posadil in kdaj, opremljena naravovarstveno zaécitena drevesa v Komendi. Na zaéetku uéne poti je bila postavljena informativna tabla z napotilom na oznaoena drevesa in dvema zloienkama, ki se nahajata pod informativno tablo — slovenska in angleska razliéica. Prvo smo natisnili v nakladi 1000 izvodov in drugo v nakladi 300 izvodov. Ob odprtju uéne poti je bilo za uéence OS Komenda in ostale obiskovaloe izvedeno javno vodstvo. 
Projekt je financirala Obéina Komenda. 

MAJNI§KA DEKLARACIJA 1917 IN DEKLARACIJSKO GIBANJE 
Rojstna hiéa Rudolfa Maistra, 22.11.2017 - 16.03.2018 
Avtorica razstave: dr. Vlasta Stavbar (Univerzitetna knjiinica Maribor) 
Koordinatorica: Alen ka Juvan 
Pred sto leti, 30. maja 1917, je dr. Anton Korosec, poslanec Vseslovenske ljudske stranke v drzavnem zboru ter predsednik Jugoslovanskega kluba v dunajskem driavnem zboru prebral Majnisko 
deklaracijo. V njej so se juznoslovanski narodi A-0 monarhije, tudi Slovenci, izrekli za zdruiitev v samostojno drzavo pod habsburékim zezlom. Majniska deklaracija je eden izmed najpomembnejsih 
narodnopolitiénih programov v zgodovini Slovencev v 20. stoletju. Dogodek je proti koncu velike vojne prerasel v vsenarodno manifestacijo oz. deklaracijsko gibanje. Po pregledu deklaracijskih izjav, kijih hranijo v mariborskem arhivu, so na Kamniskem zbrali 3.023 podpisov in kar 47 obéinskih odborov oziroma iu panstev se je izreklo za deklaracijo. Temu je treba 
pristeti ée veé kot 1.000 podpisov iena in deklet, ki jih hranijo v Arhivu Republike Slovenije. Razstavo je spremljala zlozenka. 
Projekt sta financirali Ministrstvo za kulturo R8 in obéina Kamnik. 
ARHEOLOSKI DOK_AZl O DAVNI PRETEKLOSTI - obmoéje Oé Menges Vzhodni prizidek OS Menges, Mgngeé, 15. 9. 2017 - 31. 12. 2018 
ldejna zasnova projektg: Janja Zeleznikar (Medobéinski muzej Kamnik) 
Avtorja besedil: Janja Zeleznikar in Rafko Urankar 
Na razstavi ‘e osrednji del velikega panoja namenjen posnetku z drona na katerem je obravnavano obmoéje O Menges z okolico. Na posnetek so vpeti posnetki arheoloskih fokacij z najdbami ali izkopavanji oz. odkritji na posameznem podrobju. V Iegendi so vpisani casovni okvirji poselitve ter tip poselitve (naselbina, depo, grobisée). Na dveh panojih je razloiena prazgodovinska ter antiéna podoba tega obmoéja. Tretji pano je posveéen odkritjem ob gradnji vzhodnega prizidka sole, ki se je gradil v Ietu 2016. V dveh razstavnih vitrinah (izposodili smo si jih v Gorenjskem muzeju v Kranju) je predstavljen 
izbor arheoloékih predmetov (64 odlomkov in 3 restavrirani Ionci), ki so bili tu najdeni. Razstavni panoji so opremljeni z risarskimi rekonstrukcijami iz arhiva MMK. 
Razstavo je pripravil Medobéinski muzej Kamnik s sodeiovanjem PJP d. o. 0. 2a razstavo je bilo natisnjeno in oblikovano vabilo. 
Projektje omogoéila Obéina Mengeé. 

NOVE STALNE RAZSTAVE 
DOSTOPNOST KULTURNE DEDl§éINE - leto evropske kultume dediééine Vse enote MMK, od maja 2018 
Vodja projekta: Zora Torkar 
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Sodelavci: Janja Zeleznikar, sa§a Buéan, Alenka Juvan, Marko Kumer V Ietu evropske kulturne dediééine ielimo omogoéiti dostopnost do kulturne dedi§éine, ki jo hranimo v MMK vsem obiskovalcem, tudi s posebnimi potrebami. Tako smo dopolnili naée stalne razstave za 
otroke in éolske skupine z novimi pedago§kimi programi in z delavnicami, kjer so Iahko vkljuoeni vsi 
éuti - od dotika kopij izbranih predmetov, glasbenih in drugih zvoénih posnetkov, oblaéenja v obleke 
dolooenih obdobij. Na voljo so tudi tipni predmeti, kopije izbranih muzejskih predmetov, ki 
obiskovalcem ornogoéajo prepoznavanje predmetov, materiale, nacin izdelave, uporabnost in seveda 
njihovo zgodbo. 
lzdelali smo avdio vodiée za vodenje po stalnih razstavah v vseh treh enotah do sedaj v slovenskem 
jeziku. v avgustu ée v angleékem. 
Fiziéno dostopnost smo, brez veéjih investicijskih vlaganj, izboljéali v pritliéju gradu Zaprice (talne 
oznake, usmeritve, klan<‘.ina...), Rojstna hiéa R. Maistra pa je Ze popolnoma dostopna. Pri tem smo 
sodelovali z zavodom Cirius Kam nik. 
Za slepe in slabovidne smo prilagodili nove spletne strani MMK kot prvo in osnovno informacijo o kulturni 
dedi§éini, ki jo hranimo (tudi zvoéni posnetki vsebin) ter krajée povzetke o razstavah za slabovidne in 
slepe v Braillovi pisavi ter vodnike z povecano pisavo za slabovidne. Oznabili smo tudi smeri ogleda in 
fiziéne ovire. Pri tem smo sodelovali z Zavodom za slepe in slabovidne - Iris. Projekt so financirali 
Ministrstvo za kulturo RS, obéina Kamnik in iz lastnih sredstev. 

KARIZMATICNA TROJKA (Maister, Piisudski, Churchill) 
Rojstna hi§a Rudolfa Maistra, od 7. 5. 2018 
Avtorica: Alenka Juvan 
Manjéa razstava na panojih pred hiéo z naslovom Karizmatiéna trojka (Maister, Pifsudski, Churchill) 
primerjalno na kratko predstavlja tri zgodovinske osebnosti, ki so na zaoetku 20. stoletja vplivale na 
zgodovino Evrope in na oblikovanje evropskih mej, to so slovenski general Rudolf Maister, poljski 
general Pilsudski in angleéki politik Winston Churchill. Razstava je v slovenskem in angleékem jeziku. 
Njen namen pa je, da tujcem predstavimo Maistra v éirsem zgodovinskem kontekstu in take poveéamo 
njihovo zanimanje za Maistrovo rojstno hiéo. Projekt je financiran iz Iastnih sredstev in sredstev 
Obéine Kamnik. 

IVAN HRIBAR. 2IVLJENJE IN DELO TRZINSKEGA ROJAKA. 
Jefaénikova domaéija Trzin, od 23. 10. 2018 
Avtorica: Zora Torkar 
V t.i. izbi na Jefaénikovi domaéiji je bila postavljena manjéa stalna razstava o iivljenju in delu lvana 
Hribarja, ki se je na tem mestu rodil 19. septembra 1851 in tu preiivel prvih pet let svojega Zivljenja 
Hribarje imel bogato politiéno kariero: bil je v vodstvu slovenske liberalne stranke, od Ieta 1882 élan 
Ijubljanskega mestnega sveta, v Ietih 1889-1909 poslanec v kranjskem dezelnem in v Ietih 1907-1911 
v drzavnem zboru na Dunaju. Za svoje delo pri izgradnji mestnega vodovoda je Ieta 1890 prejel 
diplomo éastnega meééana mesta Ljubljane. Od Ieta 1896 do 1910 je bil ljubljanski iupan. 
Po koncu vojne Ieta 1918 so se uresniéile njegove politiéne sanje: Hribarje 29. oktobra 1918 na 
Kongresnem trgu v Ljubljani oznanil razglasitev Driave Slovencev, Hrvatov in Srbov. Z nastankom 
Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev si je izbral poslaniéko mesto v Pragi (1919-1921), nato je 
prevzel poioiaj kraljevega namestnika za Slovenijo (1921-1923). V Ietih od 1932 do 1938 ga je kralj 
Aleksander imenoval za senatorja Kraljevine Jugoslavije. Z okupacijo slovenskih deiel Ieta 1941 se ni 
mogel sprijazniti. S poslovilnim pismom je podal §e zadnja svoja razmiéljanja o Ijubezni do domovine 
in samostojnosti slovenskega naroda in umrl 18. aprila 1941. _ Gradivo za razstavo so posodili Mestni muzej Ljubljana (dr. Irena Zmuc), NUK, Slovenski gleda|i§ki 
inétitut, Meclobéinski muzej Kamnik in Obéina Trzin.Projektje financiran iz sredstev Obéine Trzin. 

NOVE LASTNE OBCASNE RAZSTA VE 
POGREBNI RITUAL V POZNI BRONASTI DOBI. 0 GROBU IZ ULICE TOMA BREJCA V 
KAMNIKU. 
Muzej - grad Zaprige, 07.11.2018 - 07.11 .2019 
I_\vtorici: dr. Brina Skvor Jernejéié (oddelek za arheologijo FF Univerze v Ljubljani) in Janja 
Zeleznikar (MMK). 
Osrednja tema razstave je grob, ki ga je Ieta 1965 pri gradnji hiée na parceli 707/16 k. 0. Kamnik 
odkril gospod Stane Uréié. Vanj so bili pridani: Zara s pepelom in kostnimi ostanki, skodela in 
bronasta igla. Javnostje bila o tej najdbi preko medijev nemudoma (§e Ieta 1965) obveééena. Na 
razstavi in v katalogu, ki jo spremlja, je grob postavljen v éiréi Evropski kontekst kulture zarnih grobi§é, 
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ki je prav po prevladujoéem naéinu pokopa dobila svoje ime. Kamniski grob je eden najstarejéih 
grobov iz tega éasa, sodi v 13. oz. 12. in prvo polovioo 11. stoletja pr. n. st. 
Na razstavi in v katalogu pa uvodoma pojasnimo nekatere pojme, razdelimo prostor in cas, ter se bolj 
podrobno posvetimo tudi ostalim predmetom in bronastodobnim najdbam iz kamniékega obmooja. Bolj 
ali manj pa se nam kaze, da so bronastodobni (vsaj v pozni bronasti dobi) »Kamniéani« Ziveli na 
Starem gradu, Veliki Spici in Kratni. To je bi1svet»2ivih«. »Svet mrtviha pa je bil preko Kamniske 
Bistrice, na Ievem bregu vzdoli trase Zelezniske proge, kjer so arheoloske najdbe Ietele na dan se v 
éasu njene gradnje (konec 19. stoletja). 
Razstavo spremlja razstavni katalog in rekonstrukcije. Projekt sta sofinancirali Obéina Kamnik in 
Ministrstvo za kulturo RS. 

VIKTOR §EST - OBRAZI 
Galerija Miha Males, 30. 5. - 20. 8. 2018 
Avtorica: Saéa Buéan 
vsebinsko je slikarstvo Viktorja Sesta umetnostna zgodba, ki raste iz korenin starejse Iikovne 
umetnosti — sprehodimo se Iahko daleé nazaj, v obdobja, ko je upodabljanje éloveskega vsakdana 
postalo samostojen Zanr v Iikovni umetnosti in torej ni veé sluzilo le kot kulisa nekemu pomembnemu 
prizoru, ampak je prestopilo v prvi plan. Zanrsko slikarstvo, kjer gre za upodabljanje obiéajnih, 
preprostih, brezimnih posameznikov, svoj vrhunec doseie v delih nizozemskih in flamskih umetnikov 
17. in 18. stoletja. Viktor Sest se je od novih gibanj odvrnil in kmalu po zakljuéenem studiju odkril sebi 
lasten, izrazito svojstven in osebno prepoznaven slog. Figuralika in risba sta tako stalnici, ki sta se v 
Sestovem slikarstvu pojavili 2e takoj po zakljuéku studija, ko je umetnik zabel svojo lastno ustvarjalno 
pot. Sest igra vlogo opazovalca, éloveka, ki ga zanima in privlaéi pravzaprav zgolj in same élovek, 
njegova podoba. Cloveska figura, ljudje ga ienejo, da jih neprestano opazuje- za njimi, ob njih, nemo 
strmi v njih, kot nekaksen voayer in nam jih prikaie v najrazliénejsih uiitkarijah. Stalnica so portreti, 
posamezniki, opaieni ob igri biljarda, ob kvartopirski mizi, v trenutku pred baletnim nastopom; posebej 
vsebinsko pomembna je tematika glasbe, v okviru katere upodobi posameznike z razliénimi 
glasbenimi instrumenti, véasih tudi kot skupinski portret treh, stirih glasbenikov, nepogresljivi pa so 
njegovi portreti ostarelih generalov in nenazadnje Don Kihotov. Razstavo spremlja razstavni katalog. 
Projekt sta sofinacirala Ministrstvo za kulturo RS in Obéina Kamnik. 
OJ, TA SOLDAQKI BOBEN. PRVA VOJNA IZ ZASEBNIH ZBIRK NA KAMNl§KEM. 
Rojstna hiéa Rudolfa Maistra, 28. 3. 2018 - 15. 3. 2019 
Soavtorica in urednica: Alenka J_uvan 
Sodelavci: France Stele, Matjai Sporar, Egidij Meréun, Zvonka Senica, Miroslav Potoénik in 
Jernej Brajer. 
Leta 1914 pravzaprav nihée ni verjel, da se bo prva svetovna vojna zares zaoela, ko se je, pa so bili 
vsi prepricani, da ho to Ie lokalni konflikt, ki se bo konéal v nekaj mesecih. Od tod optimistiéno 
obljubljanje vojakov ob odhodu na fronto julija 1914, da bodo za boiié 2e doma. O vojnih grozotah na 
frontah izvemo preko étevilnih osebnih zgodb vojakov in druiin, ki so ostale same doma. O tern 
zgovorno pribajo zasebni zbiraici in njihove zbirke s Kamniskega; nekatere med njimi so odprte za 
javnost, nekatere pa si Iahko ob tej priloznosti ogledate na razstavi, poimenovani z naslovom znane 
ljudske pesmi o véliki vojni. Na razstavi sodelujejo France Stele, Matjaz Sporar, Egidij Meréun, Zvonka 
Senica, Miroslav Potoénik in Jernej Brajer. 
Razstavo spremlja zIo2enka.Projekt sta sofinacirala Obéina Kamnik in Ministrstvo za kulturo RS. 

PROJEKT SODOBNOST 
Galerija Pogled 
Avtorica: Sasa Buéan 
Osnovni koncept galerije Pogled je predstavitev sodobne umetnosti tudi v tej regiji, ki do tega trenutka 
ni imela primernega razstaviséa. V galeriji predstavljamo raznovrstno vizualno umetnost, ki zajema 
razstavljalce iz celotnega slovenskega podroéja. Galerijski svet izbere letno 5-7 avtorjev na osnovi 
razplsa. 
V letu 2018 so bili realizirani nasiednji projekti/razstave: 

- Alja Koéar (na priporoéilo PEF), od 25. 1. — 26. 2. 2018 
- Bostjan Plesniéar (slikarstvo), 8. 3. - 9.4.2018 
- Marusa Sustar (slikarstvo), 12. 4. — 10. 5. 2018 
- Mateja Kavéié (slikarstvo), 17. 5. - 12. 6. 2018 
- Martin Removes (strip), od 16. 6. -11. 10.2018 
- Jurij Bizjak (fotografija), 18. 10. - 17. 12.2018 
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Katja Sorta (slikarstvo), 20. 12. - 20.02.2019 
Vsako razstavo spremlja vabilo — zloienka s predstavitvijo avtorja in plakati ter e-vabila. 
Projekt sta sofinancirala Ministrstvo za kulturo R8 in Obéina Kamnik. 
ANDREJA PEKLAR: JAZ,Tl, ON, ONA - KNJIGA UMETNIKA 
Galerija Miha Males, 13.12.2018 - 16.01.2019 
V Galeriji Miha Males je bila na ogled Knjiga umetnice, kije zbir avtoriéinih grafik, risb, kolaiev, 
zdruienih v poetiéno pripoved v obliki knjige - objekta. Kot ilustratorka je avtorica vsebinsko bolj ali 
manj zavezana Iiteraturi. Skozi knjigo umetnika pa se je odmaknila od literature kot "predhodnika" 
likovnemu delu — ilustraciji in postopek peljala vzporedno, oziroma ga je obrnila. 
Knjiga nosi naslov “Jaz, ti, ona, on” in se dotika temeljnih eksistencialnih vprasanj bivanja in 
medéloveskih odnosov. Zasnovana je kot nekaksen album "fotografij” iz iivljenja avtorice, mene, tebe, 
nje, njega Knjiga je vezana na nenavaden naéin, listi so vpeti z dveh strani, z Ieve in desne — ée jih 
listamo kontinuirano, izmeniéno, se pred nami razpirajo prizori avtoriéine pripovedi. Lahko pa gledalec - bralec prizore Iista v novem vrstnem redu, Iahko nakljuénem, tvori svoje kombinacije in s tem 
soustvarja novo, svojo zgodbo. Projekt Knjige umetnika ji je omogoéilo Ministrstvo za kulturo RS. 

MEDINS TITUCIONALNE RAZS TA VE 
IVAN VAVPOTI6 - VELIKAN PORTRETA 
Galerija Miha Males Kamnik. 1 1.10.2018 - 31.05.2019 
Galerija Boiidalja Jakca Novo mesto, 12. 10. 2018 — 28. 2. 2019 
Avtorici: Saéa Buéan (MMK), Katarina Dajéman, Dolenjski muzej Novo mesto 
lvana Vavpotiéa, ki mu je nadeta oznaka reaiista in meséanskega portretista v najbolj obsirnem delu 
njegovega opusa, umeséamo v (‘as tedanje likovne ustvarjalnosti in tokov na slovenskem okolju. 
Njegov likovni jezikje ostal realistiéen, prevzemal je sicer od enih in drugih in v svoje slikarstvo 
vkljuéeval nekatere detajle, a vendarle je njegov celoten opus ostal samosvoj — realnostje skuéal pri 
svojem delu obnavljati z barvo in risbo — to dvoje ostane osnovna zapoved, v njih Vavpotié zagotovo 
dosega izjemno visoko mesto v slovenskem slikarstvu. 
Razstava je plod sodelovanja MMK in Dolenjskega muzeja iz Novega mesta, tako bosta razstavi 
obenem v Kamniku in v Novem mestu. Izbrana dela na razstavi prihajajo iz razliénih ustanov (Narodna 
galerija, Medobéinski muzej Kamnik. Mestni muzej Ljubljana, Dolenjski muzej Novo mesto, 
Belokranjski muzej Metlika) in zasebnih zbirk. Na obeh razstavah bo prikazan obseien opus 
umetnikovega raznovrstnega delovanja, na ogled pa bodo na obeh lokacijah tudi serije znamk verigar, 
od katerih izvedbe v Ietosnjem Ietu mineva ie 100 let. 
Ob razstavi je izsel tudi skupni reprezentativni katalog, ki ga je oblikoval Vladimir Ristié, z besedili 
kustosinj Sase Buéan (Galerija Miha Males, Kamnik) in Katarine Dajéman (Dolenjski muzej Novo 
mesto). Projekt so sofinancirali Obéina Kamnik, Oboina Novo mesto in Ministrstvo za kulturo RS. 

ZAKLADI HRVA§KE OBLACILNE IN NEMATERIALNE DEDISCINE 
Galerija Miha Males, 21.08. - 20.09.2018 
Koordinatorica: Zora Torkar 
Zavod za turizem. sport in kulturo Kamnikje kot spremljevalno razstavo ob 48. dnevih narodnih nos in 
oblacilne dediséine pripravil razstavo Zakladi hnlaske oblaéilne in nesnovne dediscine. V Ietu 
evropske kulturne dediséine bo razstava prikazala najdragocenejse kostume iz zbirk Folklornega 
ansambla Zagreb-Markovac in Posudionice i radionice narodnih nosnji. 
Rdeéa nit tokratne razstave, ki zdruiuje dve razliéni, a vendar sorodni organizaciji, je zascitena 
nesnovna dediséina Hrvaske. Na razstavi bo zaséitena nesnovna kulturna dediséina Hrvaske 
predstavljena y posredni ali neposredni povezavi z eksponati, ki so izbrani tako, da prikazujejo 
oblaéilno dediséino Hrvaske v njenih vseh stirih regijah (panonski, alpski, dinarski in jadranski). 
Razstava je bila v éasu dnevov narodnih nos in oblaéilne dediséine, od 7. do 9. septembra, odprta od 
10. do 18. ure. Ogled je bil brezplaéen. 

GOSTOVANJA _ LASTNE GOSTUJOCE RAZSTA vs DRUGOD 
KULTURNA DEDl.§CINA OBCINE KOMENDA 
razstavisée ob éolski poti, Glavarjeva cesta, Komenda, od 25. 5 .2018 
Koordinatorka: Janja Zeleznikar 
V Ietu evropske kulturne dediséine smo na zunanjih razstavnih panojih ob zelo dobro obiskani pespoti 
predstaviii fotografije raznorodne kulturne dediséine v obéini Komenda, od gradu, cerkve, Glavarjeve 
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kpjiinice, kmetij, domaéij, kozolcev, spomenikov, znamenj, razpel do éebelnjaka, detajlov na fasadah 
his, posebne podezelske arhntekture do notranjosti hise, nematerialne kulturne dediééine. Avtor veéine 
fotografij je France Stele, nekaj jih je iz dokumentacije MMK. Projekt je financirala obéina Komenda. 

FOSILI IZ OKOLICE KAMNIKA 
Triié, Dvorana triiékih olimpijcev, 12.5.-13.5.2018 
Koordinator: Janja Zeleznikar 
Organizator: Edo Grmsek, mentor kroika Kamenkost 
Na 46. M|NFOSu - razstavi mineralov, fosilov in okolja je MMK sodeloval z razstavo Fosili iz okolice 
Kamnika. Poudarek pa je bil na mamutu in na 80 Ietnici najdbe znamenitega mamutovega okostja v 
Nevljah pri Kamniku. MMK je sodeloval na 46. sejmu mineralov, fosilov in okolja z risarskimi 
rekonstrukcijami Marjana Gabrila, na katerih sta mamuta, ki ju opazujeta dva Iovca. Projektje financiran 
iz lastnih sredstev. 

MALE§EVE ILUSTRACIJE PRE§ERNOVEGA SONETNEGA VENCA 
Skupna razstava MMK-Galerija Miha Males, Travice Maleé Greéak, Osrednja knjiinica Celje 
Avtorica razstave: Breda Ilich Klanénik 
Koordinatorji: Sreéko Maéek, Sasa Buéan, Zora Torkar 
Goriéka knjiinica Franceta Bevka, 6. 2. - 28. 2. 2018 
Maleseve ilustracije Sonetnega venca niso samo spremijava Presernovim verzom, temveé so podlaga 
za samostojno Iikovno interpretacijo, ki se enakopravno uvrséajo ob pesnisko umetnino. Vsak od 15 
sonetov je upodobljen v dveh grafikah, naslovi grafik so povzeti po prvem verzu kvartine in prvem 
verzu tercine. Magistrale imajo Ie en linorez. Zaéenja s podobo Julije v bidermajerski nosi in konéuje z 
Iinijo nosu in poudarjenimi Julijinimi oémi, ki simbolizirajo Presernovo upanje, da bo videla vsaj 
njegove pesmi. Na razstavi so na ogled Maleéeve ilustracije ob spremljajobih sonetih ter literature 0 
Francetu Presernu in Mihu Maleéu, ki jo je pripravila Breda Ilich Klanénik. 

ZGODBE <":AsA 
Dvorec Novo Celje. 25. 5. - 20. 9. 2018 
Avtorice: Breda |licl_I Klanénik, Alenka Domjan, Saéa Buéan, Travica Males Greéak 
Organizator: ZTKS Zalec 
Koordinatorici: Sasa Buéan, Zora Torkar 
V Iikovnem razstaviséu v dvorcu Novo Celje je bila odprta razstava umetnikov Miha Malesa, Maksa 
Kavéiéa in Marija Preglja, ki so nazadnje skupaj razstavljali leta 1950 v Moderni galeriji v Ljubljani. Za 
predstavitev ustvarjalnega opusa Miha Malesa so bile izposojene monotipije in slike iz Galerije Miha 
Males ter iz zasebne zbirke Travice Males Greéak. 

80. OBLETNICA ODKRITJA MAMUTOVEGA OKOSTJA V NEVLJAH 
Dom kulture Kamnik, 20. 4. - 19. 5. 2018 
koordinator: Samo Surina, ZT§K Kamnik _ _ 
sodelujoéi: MMK- Janja Zeleznikar, Matjai Sporar, Tomai Hitij, prof. Danijel Bezek, ZTSK Kamnik 
Ob 80-Ietnici najdbe mamutovega okostja v Nevljah pri Kamniku (sedaj hrani PMS) je bila na pobudo 
Matjaia Sporarja in Zavoda za turizem. sport in kulturo obéine Kamnik pripravljena razstava v 
preddverju Doma kulture Kamnik. Matjaz Sporarje sodeloval 5, se nekaterimi neznanimi fotografijami 
svojega dedka Petra Nagliéa, ki so bile posnete tekom izkopavanj okostja mamuta in s fotografijami 
Staneta Cudermana (z dovoljenjem PMS); Tomai Hitij je sodeloval z mamutovim zobom in nekaj kostmi 
za popestritev razstave, MMK je prispeval razstavne panoje z razlagami o okoliséini najdbe, o éasu 
Iedene dobe, najdiséih mamutovih kosti idr. delov po Sioveniji, itd. Delei MMK na razstavi je financiran 
iz lastnih sredstev. 

GOSTUJOéE RAZSTA VE PR! NAS 
MAKSIMILIJAN SKALAR - CLOVEK MNOGOTERIH TALENTOV IN VRLIN 
Muzej- grad Zaprice, 31. 5. - 25. 9. 2018 
Koordinatorica: Zora Torkar, MMK 
Avtorica: Tatjana Stefanié, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormoi 
Sodelujoéi: MMK, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormoi, Drustvo pesem srca in druiina Skalar 
V Ietu 2018 obelezujemo stodeseto obletnico rojstva violinista, pedagoga in goslarja Maksimilijana 
Skalarja (1908-1997), ki je deloval v mnogih slovenskih krajih. V sestdesetih Ietih 20. stoletja tudi v 
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Ptuju, kjer je med svojim sedemletnim sluibovanjem zapustil vidno sled v glasbeni zgodovini tega 
mesta. Od tam se je preselil v Kamnik, kjer je ustvarjal do konca iivljenja. 
Po Maksimilijanovi smni je druiina Skalar ptujskemu muzeju darovala znatno stevilo predmetov iz 
njegove zapuséine. V zbirki glasbil v pritliéju ptujskega gradu je obiskovalcem predstavljena njegova 
goslarska delavnica, nekaksna potujoéa izba, prilagojena stevilnim selitvam, ki je delna rekonstrukcija 
delovne sobe v Kamniku, kjer je delal zadnja tri desetletja svojega Zivljenja. V vitrini pa so na ogled Iok 
in dve violini mojstra Skalarja iz ptujskega obdobja, nastali Ieta 1968 in 1969, in violonéelo, ki gaje Ieta 
1971 izdelal v Stanjelu na Krasu. 
Projekt je financiran iz Iastnih sredstev MMK, sredstev Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormoi, Drustva 
pesem srca in druzine Skalar. 

|l.I3. PEDAGO§KOIANDRAGO§Kl PROGRAM 
V MMK je bilo v Ietu 2018 realiziranih skupaj 217 razliénih vsebin, prireditev, dogodkov (Iastnih in 
gostujoéih) v vseh treh enotah, to je v muzeju, galeriji Miha Males in v Maistrovi rojstni hisi, pa tudi v 
obéinah soustanoviteljicah, to je v Obéini Trzin in Obbini Komenda. Sodelovali pa smo tudi po drugih 
obéinah. V te programe je bilo vkljuéenih skupaj 10.550 obiskovalcev. 
Osnovni pedagoski programi temeljijo na strokovnih vodstvih (vodijo kustosi in delno vodiéi), 
muzejskih ustvarjalnih delavnicah, tematskih dnevih, obiskih muzeja na terenu pri solski mladini, 
praznovanje rojstnih dni ipd., za odrasle pa so organizirani studijski kroiek, strokovna predavanja, 
filmske predstavitve, javna vodstva. 
V februarju in marcu 2018 sta Zora Torkar in Janja Zeleznikar pripravili idejni osnutek novih oz. dodatnih 
pedagoskih in andragoskih programov za posamezne skupine (predsoiski otroci, 1. triada, 2. triada, 3. 
triada, srednje sole in fakultete, skupine s posebnimi potrebami, odrasli in druiine). Pri tem so sodelovali 
tudi Sasa Buéan, Alenka Juvan, Marko Kumer. Domisljenih je bilo precej novih muzejskih delavnic. 
Glavni poudarki pri prenovljenih programih so na prepoznavnih kamniskih znacilnostih, ki sicer 
presegajo lokalne okvirje (80. obletnica najdbe okostja neveljskega mamuta, znaéilen »gorenjski tip« 
rimskodobne poselitve — rimske vile rustike, srednjeveski andeski grofie, trgi-sejmi in obrti v Kamniku, 
barok ipd., likovne galerijske dejavnosti, spoznavanje industrijske dediséine v muzeju in na terenu 
samem, zgodovina in ustvarjalnost skozi obi Maistra). Posebna pozornost je bila posveéena skupinam 
s posebnimi potrebami. Za potrebe novih publikacij pedagoskih programih za posamezne ciljne skupine 
ter odrasle in druzine smo izbrali muzejske delavnice, fotografsko gradivo idr. Publikacije je oblikoval 
Matija Prnaver. 
Spremenjena in dopolnjena je bila spletna ponudba Skupnosti muzejev Siovenije (objavljana na 
htt 2//www. eda oski ro rami.si/si/muze'i-in- aIeri'e/medobcinski-muze‘-kamnik). 

~~ ~ ~ ~ 

Dopolnili smo tudi svojo ponudbo v e-katalogu Kulturni bazar za kulturno-umetnostno vzgojo v solskem 
Ietu 2018/2019 (objavljena na httg:l/kulturnibazar.cd-cc.si/gage/ustanove.asgx). 

V mesecih od marca do konca junija in v septembru in oktobra 2017 smo imeli vsakodnevne obiske 
solskih in predsolskih skupin, s katerimi smo izvajali razliéne pedagoske dejavnosti. Prevladovali so 
programi, kjer so poleg vodstva se ustvarjalne delavnice ter v povezavi muzej-galerija-Rojstna hisa 
Rudolfa Maistra. Veéino pedagosko/andragoskega programa izvajamo zaposleni kustosi, v Ietu 2018 
so nam pomagale prostovoljke in udeleienka iz programa javnih del. Le izjemoma iséemo zunanje 
sodelavce. Predvsem za muzejske veéere oz. predavanja, kjer smo vabili kolege in strokovnjake iz 
drugih institucij. 

Strokovna vodstva po muzejskih razstavah 
Strokovna vodstva po muzejskih zbirkah izvajajo kustosi (veéina arheologinja), v galeriji Miha Males 
umetnostna zgodovinarka in v Rojstni hisi Rudolfa Maistra muzejska informatorka. V pomoé so tudi 
prostovoljke in zaposlena preko javnih del. Skupno je bilo v Ietu 2018 izvedenih 164 strokovnih vodstev 
skupin predsolskih otrok, solske mladine in odraslih, muzealcev in turistov, samostojno ali kot del se 
dodatne ponudbe. strokovnih vodstev se je udeleiilo skupaj 3.795 obiskovalcev. od tega je bilo 2.188 
otrok in mladine ter 1.607 odraslih. 

Malesev otroski Iikovni salon 
Tudi v galeriji Miha Males so bile v februarju in marcu dodatno oblikovane nove ustvarjalne delavnice 
za posamezne sku pine (predsolski otroci, 1. triada, 2. triada, 3. triada, srednje sole in fakultete, skupine 
s posebnimi potrebami, odrasli in druiine). Pri tem je idejno zasnovo podala Sasa Buéan. 
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V galeriji so bile v letu 2018 izpeljane ustvarjalne delavnice ob stalnih in aktualnih obéasnih razstavah, kot na primer ob Malesevi stalni razstavi izdelaj si knjigo po motivu Maleseve Desetnice, krajina, ipd. Na dan Muzejske Poletne noéi smo organizirali otrosko delavnico na temo izdelaj si svoj strip, ker je bila ta dan tudi odprta razstava stripov Martina Ramovesa (sodelujoéi Martin Ramoveé, Tea Kregar). Delavnice je izvajala kustosinja Sasa Buéan, ki je predhodno pripravila tudi predstavitve v power point prezentaciji in sicer na temo: Tihoiitje, Kolaz; Krajina (za razliéne starostne skupine). 
Muzejske ustvarjale delavnice V februarju in marcu 2018 sta Zora Torkar in Janja Zeieznikar pripravili zamisli za dodatne in nove muzejske ustvarjalne delavnice za posamezne skupine (predsolski otroci, 1. triada, 2. triada, 3. triada, srednje sole in fakultete, skupine s posebnimi potrebami, odrasli in druiine). Glavni poudarki pri prenovljenih programih so na prepoznavnih kamniskih znaéilnostih, ki sicer presegajo lokalne okvirje (80. obletnica najdbe okostja neveljskega mamuta, znaéilen »gorenjski tip« rimskodobne poseiitve — rimske vile rustike, srednjeveski andeski grofje, trgi-sejmi in obrti v Kamniku, barok ipd., spoznavanje industrijske dediséine v muzeju in na terenu samem - Marko Kumer). Delavnice v muzeju je veéinoma vodila in izvajala kustosinja Janja Zeleznikar, ob pomoéi javne delavke in prostovoljk. 
Skupaj je bilo v letu 2018 izvedenih 60 ustvarjalnih delavnic, ki sejih je udeleiilo 1.307 otrok. 
Predavanja za otroke v muzeju V muzeju so pripravljena tudi predavanja za solsko mladino, kot na primer pregledi rimske kulture, rimska sola ipd. lzvajajih kustosinja arheologinja. V letu 2018 sta bila izvedena dva predavanja, katerih se je udeleiilo 170 otrok in 16 odraslih. 

Obisk 2E in 3E 
Program 2E in 3E omogoéa cenejsi obisk (z vodstvom ali samostojno) dveh ali treh enot MMK, torej muzeja, galerije Miha Malesa in Rojstne hise Rudolfa Maistra. 

Muzej na obisku 
Program muzej na obisku je namenjen solskim skupinam in predstavitvam dejavnosti muzeja na drugih Iokacijah npr. uéiteijem, uoencem, drustvenikom ipd. Tako je bil v letu 2018 muzej 4 krat na obisku: to so bila predavanja oz. predstavitev domaéega kraja, ki jih je pripravila arheologinja Janja Zeleznikar v Smartnem, na Selah ter 2x v Trzinu. Udelezilo se jih je 161 otrok in 38 odraslih. 
Praznovanje rojstnih dni v muzeju 
Tematskih praznovanj rojstnih dni v muzeju je bilo v letu 2018 — 7 (skupaj 95 otrok). Arheologinja Janja Zeleznikarje pripravila ceiotni material in sooblikovala idejno zasnovo za rojstno dnevne zabave, ki jih je sicer izvajala skupaj s prostovoljkami. V program je zajeto vodenje po muzeju, ustvarjalne muzejske delavnice na doloéeno temo, iskanje oz. lov za skritim zakladom. Slavljenci so se odloéali med zgodovinskimi obdobji (Rim, srednji vek, ...) ali po drugih zanimanj kot so lutke in gledaliske predstave, stare igre in igraée,.... 

Umetnostni in zgodovinski studijski kroiek 
Kustosinja Sasa Buéan vodi Umetnostni in zgodovinski studijski kroiek za odrasle. V letu 2018 je bilo izvedenih 15 sreéanj, ki so praviloma na 14 dni (dvourno predavanje). Za predavanja iz zgodovine umetnosti je potrebno studiranje virov, literature, zbiranja slikovnega gradiva za pripravo predavanj umetnostno zgodovinskega krozka in priprava prezentacij za posamezna predavanja. Poleg omenjenega je Sasa Buéan organizirala tudi vodene oglede v drugih institucijah: Narodni galeriji, Moderni galeriji, Mestnem muzeju Ljubljana, rojstna hisa Rudolfa Maistra, muzej - grad Zaprice ter 
organizirala strokovno ekskurzijo na Dolenjsko. Slusatelji so si ogledali razstave v Kostanjevici in v Dolenjskem muzeju v Novem mestu. 
Javna vodstva 
Za odrasle je bilo po stalnih in obéasnih razstavah v vseh treh enotah organiziranih 13 javnih vodstev, 
ki sejih je skupno udeleiilo 529 obiskovalcev. V galeriji so bila javna vodstva po obéasnih razstavah: po gostujoéi razstavi Vladimir Makuc (Sasa 
Buéan), po novih obéasnih razstavah Viktor Sest in Ivan Vavpotié (Sasa Buéan, Ferdo Serbelj). V muzeju so bilajavna vodstva organizirana po obéasnih razstavah, kot so Na sodu smodnika 3x (Marko Kumer, Anja Urankar), povezana z maratonom industrijske dediséine — Pot smodnika in tovaristva, ki je 
popeljal obiskovalce z minibusom od razstave do reainosti 2x (Marko Kumer, Goran Zavrsnik), ter po 
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novi obéasni razstavi Pogrebni ritual v pozni bronasti dobi (Janja Zeleznikar). V Rojstni hisi RM sta bila 
organizirana dva javna vodstva- po novi obéasni razstavi Oj ta soldaéki boben, ki predstavija zasebne 
zbirke in v povezavi z razstavo vodstvo po Vojaskem muzeju druétva Triglav (Alenka Juvan, Jernej 
Brajer), Janja Zeleznikar je imela v sodelovanju z zunanjimi sodelavci javni vodstvi se v tednu kulturne 
dediééine po Uéni poti Onger in pa stalni razstavi Sledi trzinske preteklosti v Trzinu. 

Muzejskilgalerijskilmaistrovi veéeri 
Program je namenjen odraslim posluéalcem. lzvajajo se v vseh treh enotah. V Ietu 2018 je bilo izvedenih 
17, ki se jih je udelezilo 675 obiskovalcev. Predavanja strokovnih zunanjih sodelavcev in kolegov iz 
muzejev, institutov, galerij, filmske predstavitve, manjsi koncerti, predstavitve knjiievnih novosti, recitali, 
pogovori, predstavitve monografij ipd.. Med njimi so bili npr.: 

- V muzeju na gradu Zaprice je bila predstavitev nove stevilke Kamniskega zbornika, ki vkljuéuje 
strokovne in poljudne élanke o zgodovini, umetnosti, domoznanstvu, naravni dediséini, 
osebnostih in izhaja vsaki dve leti ter nove monografije o Rudolfu Maistru (Zora Torkar) 

pet muzejskih veéerovje bilo namenjenih obletnicam in novim arheoloskim najdbam v Kamniku 
in okolici, in sicer je mag. Drasko Josipovié predaval o novih odkritjih paleolitskih orodij v 
Nevljah; Gruden je predstavil arheoloski pregled izkopavanj iz Ieta 2017, ko so v Kamniku na 
Glavnem trgu ter po mestnih ulicah potekala gradbena deia; Marija Ogrin arheolosko dediséino 
visokogorja, Danijel Bezek ob 80-Ietnici najdbe mamutovega okostja v Nevljah pri Kamniku in 
Borut Persolja o Veliki planini — davnina in le2erna sodobnost (Janja Zeleznikar) 

En muzejski veéerje bil namenjen predstavitvi industrijske dediséine - filmska projekcija in 
pogovor o KIK; drugi je bil namenjen monodrami Urosa Potoénika, Na otoku, ob 100-Ietnici smrti 
Ivana Cankarja (Marko Kumer) 

V Galeriji Miha Males je na galerijskem veéeru dr. Asta Vrebko predstavila skupino umetnikov, 
ki so bili zdruzeni v t. i. Cetrto generacijo in njihovo delovanje in ustvarjanje ter Andreja Peklar 
predstavitev knjige umetnika (Sa§a Buéan). 

- V Rojstni hisi Rudolfa Maistra je Alenka Juvan organizirala sest veéerov: predavanja so bila 
vezane na obletnice in nastajanje nove slovenske drz'ave ob koncu Ieta 1918. Prof. Milan 
Skrabecje predstavil Janeza E. Kreka na starih razglednicah; dr. Janko Prunk nadskofa Antona 
B. Jegliéa; filateiist Milan Klemenéié je predaval in predstavil ob 100-letnici znamke Verigarji 
njihov nastanek in posebnosti; dr. Vlasta Stavbar iz UKM je predstavila novo monografijo 
Majniska deklaracija 1917 in deklaracijsko gibanje; dr. Miha Slua je predstavil vojaéke zloéine 
A0 vojske; dr. Marija Klobéar pa vojaske Ijudske pesmi. 

Vsi veéeri so bili zelo dobro obiskani. So brezplaéni. Skupaj je veéere obiskalo 675 obiskovalcev. 
Veéere financirata Obéina Kamnik in Ministrstvo za kulturo RS v okviru razstavnih projektov. 
Koordinator kulturno-umetnostne vzgoje v vzgojno-izobraievalnih zavodih za éolsko leto 
2017/18 
Arheologinja Janja Zeleznikar je postala predstavnica MMK v mreii koordinatorjev za kulturne- 
umetnostno vzgojo v projektu, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo v sodelovanju z Ministrstvom za 
izobraievanje, znanost in sport ter Zavodom RS za solstvo. Na spletno stran vwvw.kulturnibazar.si je 
meseéno objavljala aktualne muzejske dogodke, brezplaéno izobraievanje koordinatorjev v muzeju in 
enotah Galerij Miha Males in rojstni hiéi Rudolfa Maistra ter se izobraievala za koordinatorja. 

Prostovoljstvo 
Pod mentorskim vodenjem arheologinje 2e éetrto leto pomagajo pri izvedbi muzejskih delavnic in rojstnih 
dni. So nepogresljiv clen v verigi storitev muzejskih pedagoskolandragoskih programov. 
Prostovoljke so v Ietu 2018 pomagale pri izvedbi razliénih muzejskih delavnic, pri vodstvih po muzeju in 
muzejskih zbirkah ter pri izvedbi praznovanj rojstnih dni. Skupno so prostovoljke opravile preko 150 
prostovoljnih ur za muzejsko delo v Ietu 2018. Pomagala je tudi zaposlena preko programa javnih del. 

Mentorstvo 
V marcu je arheologinja uvajala v delo z muzejskimi predmeti, v pedagoske programe, vodenje po 
muzejskih zbirkah mag. etnologije in kulturne antropologije Majo Nemec, _ 

Spoznala jo je tudi s programom za vodenje muzejske dokumentacije Galis. 
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0d 15. avgusta 2017 opravlja izpopolnjevanje za strokovni izpit kustosa v MMK (do 15. avgusta 2018) muzejska informatorka Alenka Juvan. Pod vodstvom mentorice mag. Zore Torkar, ki je pripravila program izpopolnjevanja, je spoznavala razliéna strokovna podroéja kustosovega dela, zlasti tista, katerih ée ne pozna. Tako se je spoznavala s postopkom in dokumentacijo za pridobivanje novih predmetov in postopek pridobivanja in uvrstitve v zbirko. Pod vodstvom mentorice in v sodelovanju s drugimi kustosi (Janja Zeleznikar) je evidentirala, dokumentirala, inventarizirala in digitalizirala muzejske predmete in jih vna§ala v dokumentacijski sistem Galis. Za pripravo razstave se je nauéila oblikovati potrebno dokumentacijo: vhodne obrazce za predmete, ki bodo muzeju posojeni za razstavo, izhodne obrazce za poéiljanje predmetov v konzervacijo, obrazce za sprejem predmetov v muzej, sezname 
razstavljenih predmetov, raziskovanje in pridobivanje razliénih vrst virov, pripravo in oblikovanje pedagoékih in andrago§kih programov ipd.. 

lzobraievanje vodnikov Zavoda za turizem, sport in kulturo Kamnik 
Vjuniju 2018 je Zavod za turizem, éport in kulturo Kamnik pripravil teéaj za turisticne vodnike z Iicencami za vodenje. V vseh treh enotah MMK so bila organizirana vodstva za pripravnike vodnikov, prav tako smo pripravili strokovno gradivo in literaturo ter se pogovarjali o nadaljnjem sodelovanju. Udeleiilo se je 20 kandidatov za turistiéne vodnike. 

POSREDOVANJE INFORMACIJ o KULTURNI Denlééml 
Strokovne informacije posameznikom, druétvom 
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januar 2018 - Sodelovanje na projektu podjetje Locus d.o.o. pri pripravi Strategije razvoja 
Velike pianine. Mag. Zora Torkar in Janja Zeleznikar sta prispevali besedila za zgodovinski 
razvoj Velike planine in podate, ki se na to navezujejo. 
5.3.2018 — komuniciranje s Tomazem Hitijem v zvezi s fosilnimi zobmi in kostnimi ostanki mamutov, kijih hrani za izposojo na skupni razstavi TIC Kamnik, Matjaia Sporarja, MMK, 
knjiinice F. Balantiéa Kamnik idr. o 80 Ietnici odkritja mamutovega okostja v Nevljah pri Kamniku (J. Zeleznikar). 
4.4.2018 - Posredovanja podatkov o Rosovih grobljah Aniti Voénjak - Dnevnik (J. Zeleznikar). 
april 2018 — sodelovanje z dijaki CIRIUSA in Katjo Antosiewicz pri pripravi sreéanja dijakov CIRIUS-a in dijakov iz Estonije — ogled muzeja in pomoé pri izdelavi muzejske kriianke z 
vpraéanji iz muzejskih panojev (J. Zeleznikar). 
7.4.2018 — posredovanje élanka o najdbah na Rosovih grobljah za Kamnik info, na Gorenjski 
glas, na OS Smartno v Tuhinju (J. Zeleznikar). 
14.4.2018 - posredovanje knjiiice Uéilnica v naravi — uéna pot Onger in zlozenke o gozdni 
uéni poti .§tudentu geografije iz Mariborske univerze Boétjanu Jusu — za magistrsko nalogo, v 
kateri predstavlja obstojeée uéilnice v naravi v Sloveniji (J. Zeleznikar). 
posredovanje starih Iogotipov nekdanjih kamniékih tovarn za naslovnico Kamniskega zbornika 
oblikovalcu Duéanu Sterletu (M. Kumer) 
priporoéilo Katji Mali, krajinski arhitektki za pridobitev statusa samostojne kulturne delavke (M. Kumer) 
podatki Romanu Suéniku o industriji v Mekinjah (svilanit, Zarja) za pridobitev obratovalnega 
dovoljenja (M. Kumer) 
predavanje Kam so éle vse fabrike za Foto klub Kamnik na foto dnevu v smodniénici oziroma 
v nekdanji upravni zgradbi Katzenberg (9. 6.) - (M. Kumer) 
16. 1. 2018 - Janez vokelj, Ljubljana, Gradbene spremembe o hiéi Krautovih na Sutni (Z. 
Torkar) 
18. 1. 2018 - Kovaéié Marija, Ljubljana, Poizvedovanje za dodelavo druiinskega d revesa- o 
kovaéih in zgodovinski Iiteraturi o naselju Palovée, Vranja Peé za 18. in 19. stoletje (Z. Torkar) 
30. 1. 2018 - Jurij Rihar, Skofia Loka, Privatni zbiralec in restavrator Thonetovega krivljenega 
pohiétva, informacije o katalogih (Z. Torkar) 
12. 2. 2018 - Maticic - Listina s prvo omembo kamniékih me§éanov (Z. Torkar) 
5. 3. 2018 — Joze Deiman, Gorenjski muzej Kranj - Naéelniki sreza Kamnik (Z. Torkar) 
23. 3. 2018 - Evelina Stefin, étud. 3. Ietnika umet. zgod. FF, Slika Zadnja veéerja neznanega 
avtorja za diplomsko nalogo (Z. Torkar) 
10. 4. 2018 - Bojan Repanéek, zbiralec, Kamnik, Dokumentacija razglednic in albuma lvana 
Kozelja, sokolskih razglednic Smrekar, Gaspari (Z. Torkar) 
14. 5. in 19. 5. 2018 - Miha Levstek, Ljubljana, Foto gradivo in dokumentacija druiin Terpinc, 
Gréar, Kratnar - identifikacija (Z. Torkar) 
12. 6. 2018 - Schnabl, Smarca, Podatki, zapisi, fotografije o obiskih Gustava Klimta in Oscarja 
Kokoshke pri Snablovih v Kamniku, kjerje izdelal nekaj fotograflj in slik (Z. Torkar, M. Kumer) 
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obveséanje osnovnih in srednjih éol o novem obnovljenem delu Maistrove hiée, novi obéasni 
razstavi Oj, ta so|da§ki boben (Prva vojna iz zasebnih zbirk na Kamniékem), o novem 
pedago§kem programu. Posiljanje gradiva po e-po§ti in obve§6anje po telefonu. (A. Juvan) 
20.9., Umetnine mekinjskih klaris: éuvaja boijega grova, sv. Franciéek, podobica - Dr. Ana 
Lavric, ZRC SAZU (Z: Torkar) 
21. 11.,Dokumentacija in foto gradivo o trgovini Kemiswenger na Sutni v Kamniku pred 2. 
svetovno vojno (Z: Torkar) 
26.11., 0 rokopisu iz Djeké, ki naj bi se hranil v Sadnikarjevem muzeju, Dr. Marija Klobéar 
(Z: Torkar) 
Sodelovanje z arheologom, vodjo raziskav na Glavnem trgu. Pomoé pri dataciji izkopanega 
arheoloékega gradiva, pomoé pri interpretaciji — sodelovanje z Zavodom za turizem, §port in 
kulturo Kamnik na temo priprave ulibne razstave o odkritih temeljih mestne hiée na Glavnem 
trgu (julij-avgust 2018) 
Odgovorna konservatorka za obmoéje Kamnika in Gorenjske, Judita Lux je arheologinji 
omogoéila vpogled v dokumentacijo ZVKD o. e. Kranj. Sodelovanje poteka na nivoju 
sodelovanja pri nadzoru izkopavanj na Glavnem trgu, ter pri dogovoru o nadaljnjih akcijah, ki 
jih bosta izvedla ZVKD in muzej v sodeiovanju z lokalno turistiéno zvezo in obéino za zaééito 
in oznaéitev nekaterih kulturnih spomenikov v mestu Kamnik. 
5. 11. 2018 — podatki o razstavi pogrebni ritual v pozni bronasti dobi - po mailu g. Janezu 
Svajncerju. 
5.11.2018 - o vsebini knjige Andreja Valiéa, Triglav, Klemnu Vidmarju - po mailu. 
12. 11. 2018 — intervju — odgovori na vpraéanja §tudentke magistrskega étudija Fakultete Eve 
Kastelic iz Fakultete za komercialne in poslovne vede iz Celja. Ogled kamniékega muzeja in 
pogovor o vpetosti muzeja v lokalno turistiéno ponudbo ter moinosti razvoja turizma v kraju v 
prihodnje. Mentor étudentki je dr. lvo Mulec. 
20.11.2018 — anketa Arheoloéka dediééina v muzejih, za dr. Petra Turka, NMS — za potrebe 
sreéanja Arheoloéka dediséina Slovenije od osamosvojitve — varovanje in prezentacija, k ki je 
bilo 22.11.2018 v dvorani SAZU na Novem trgu 3 v Ljubljani. 
Janez Bogataj, Kamnik - Podatki o izkopavanjih neveljskega mamuta pred 80. Ieti in glavnih 
akterjih izkopavanj. 
3.12.2018 - posredovanje informacij o grobu iz Ulice Toma Brejca v Kamniku, gospe Joiici 
trajhar. 

6.12.2018 — posredovanje podatkov o uénih poteh in produkti MMK, ki so povezani z gozdom 
za potrebe projekta razstave in pedagoéki programi povezani z gozdom (prijava Zgodbe 
dreves iz Komende in Uéilnice v naravi - uéna pot Onger). 

Sodelovanje z drugimi muzeji, institucijami 
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7.5.2018 - posredovanje kopije korespondence med dr. Kosom in Mitjem Brodarjem (originale 
hrani IZA ZRC SAZU) mag. Draéku Josipovicu za potrebe priprave predavanja za muzejski 
veber (J. Zeleznikar). 
12.5.2018 - dr. Andreju Semrovu iz Numizmatiénega kabineta NMS je bilo posredovano 
nakljuéno najdeno gradivo (gumbi, devocionalije) iz zbirke g. Jelene Vuéko. lz fotografij 
gradiva naj bi strokovnjak ocenil nekatere plombe, novce in priéel na ogled zbirke (J. 
Zeleznikar). 
25.5.2018 — posredovanje fotografij info tabel iz lokacije Pod Griéo — Mihi Zabretu - Zavod za 
gozdove RS, OE Kamnik -z Zeljo po postavitvi novih, ker je obstojeée uniéilo neurje (J. 
eleznikar). 
Na skupnem projektu »Neverjetne gore« sodelujemo s petimi gorenjskimi muzeji: Loski muzej 
Skoija Ioka, Gorenjski muzej Kranj, Slovenski planinski muzej, Muzeji Radov|ji§ke obéine in 
TIii§ki muzej (J. Zeleznikar). 
udelezba na sestanku v Domu kulture o morebitnem sodelovanju na evropskem razpisu o 
kamni§ki industrijski poti (M:Kumer) 
izposoja Titanove tehtnice Mestnemu muzeju Ljubljana za promocijske dejavnosti 
Priprava povzetka clanka PASTI IN SLASTI SODELOVANJA MUZEJA Z NEVLADNIMI 
ORGANIZACIJAMI za 2. mednarodni kongres muzealcev v Brezicah (M:Kumer) 
sodelovanje in udeleiba pri organizaciji konference Inovativni kulturni turizem - Priloinosti in 
izzivi revitalizacije obmoéij industnjske dediééine, 27. 3. - Fakulteta za arhitekturo (M.Kumer)



- video agancija INVIDA, Sencur (direktor Jure Vizjak), sestanek glede sodelovanja pri 
snemanju (pisanje scenarija) risanke po slikanici 0 Rudolfu brez brkov in o Veroniki, ki je s 
kaéjim repom namahala mamuta (A. Juvan, Z. Torkar). 

- Sodelovanje v zvezi z mednarodnim simpozijem Verigar- g. Igor Pirc- Filatelistiona zveza 
Slovenije (S. Buban) 

- Sa§a Buéan je za Bredo Ilich Klanénik pripravila dela MM -Obrazi iz sanj za predstavitev v 
knjigi, ki bo izéla konec novembra 2018 pri zalozbi Pivec, okt. 2018 

- Moja deiela - Iepa in gostoljubna 2018: Obéina Trzin je 27. junija oddala prijavo gozdne uéne 
poti Onger na razpis Slovenske turistiéne zveze Moja dezela — Iepa in gostoljubna 2018 v 
kategoriji Naj tematske uéne poti (J. Zeleznikar) 

— Oddelek za arheologiji FF iz Ljubljanez 2 dr. Brino Skvor Jernejéié pri projektu Pogrebni ritual v 
pozni bronasti dobi — soavtorica besedil za razstavne panoje in katalog. Sodelovanje 2 dr. Manco Vinazza in étudenti njenega seminarja - na gradivu iz Kratne arheoloéke metode 
obdelave gradiva. 
TD Kanja Trzin, PD Onger Trzin, Zavod za gozdove Slovenije, o. e. Ljubljana, krajevna enota 
Domiale, Maja Brozovié: trzenje in dopolnitev po (gozdni) uéni poti Onger nad Trzinom; priprave za izvedbo dneva evropske kulturne dediééine 2a 03 Trzin. OS Trzin: vodenja po razstavah v Jefaénikovi domaéiji za osnovnoéolce OS Trzin (v okviru dneva evropske kulturne dediééine) 
Zavod IRIS: izdelali so podnapise in skrajéana in za slepe in slabovidne prilagojena besedila 
kot vodnik po razstavi v brajici. 
Sodelovanje z Narodno galerijo glede izposoje del Mihe MaIe§a za sodelovanje na razstavi 
impresionisti in njihovi sodobniki v Ietu 2019 , maja v Pragi 

— Sodelovanje s triiékim muzejem glede razstave Mihe Maleéa v feb. 2019 
OGLA§EVANJE IN OBJAVE V MEDIJIH 
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o Anita Voénjak, Kaj skrivajo Rosove groblje?, Dnevnik, 6.4.2018 — 

htt s:l/wvvw.dnevnik.si/1042817581/Iokalno/osredn'a-sloveni'a/ka'-skriva'o-rosove- robI'e 
- mag. Darja Kraaovec , »Mavrica kuIture« v Osnovni éoli Smartno v Tuhinju, 8.4.2018 — spletna 

stran éolez htt ://wvvw.kamnik.si/novice/Mavrica-kuIture-v-Osnovni-soIi-Smartno-v-Tuhin'u-08- 
04-2018 

o Kamnik info - Mavrica kulture - dan odprtih vrat OS Smartno v Tuhinju 
htt ://www.kamnik.info/mavrica-kulture-dan-od rtih-vrat-os-smartno-v-tuhin'u/ 

o Samo Trtnik, Kamnikje tudi mamutovo mesto, httg://www.kamnik.info/kamnik-ie-tudi- 
mamutovo-mestolobjavilz Urednik Rubrika: NOVICE 20. 4. 2018 

o Neveljski mamut praznuje 80-letnico odkritja, STA KROG, 20.4.2018 10:49 
htt s://kro .sta.sil2506028/nevel'ski-mamut- raznu‘e-80-Ietnico-odkrifa 

o Kaj skrivajo Rosove groblje v Smartnem v Tuhinju, 
htt :l/www.kamnik.si/do odki/Ka'-sk ' ' robI'e-v-Smartnem-v-TuhIn'u 

- Barbara Kopaé, Razstava ob osemdesetletnici izkopanin neveljskega mam uta. Modre novice, 
maj 2018 - 222, str. 6-7. 

- KTV — komendska televizija — dne 25. maja 2018 je KTV posnela odprtje razstave fotografij 
kulturne dediééine obéine Komenda. 

- Andrej Zalar, Imena, ki nas ohranjajo. Aplenca Ieto 27, at. 5, 31. maj 2018, 2 - o odprtju 
razstave fotografij Kulturna dedi§éina Obéine Komenda. 

- Aleé Senozetnik, Za razmislek o preteklosti - Na sprehajaliééu ob §oIski poti v Komendi so 
odprli razstavo o komendski kulturni dediééini. Gorenjski glas, sobota, 9. junija 2018 
httg://novice.naidi.si/Qredogled/novica/9ffe9f23334é.d55da2eda24b21 ee0259/Gorenjski- 
glas/Goreniska/Za-razmislek-o—pretekIosti 
M. Kumer, Vasilij Kandinski. 0 duhovnem v slikarstvu, radijska oddaja, program ARS. 
M. Kumer, Paul Klee. Od glasbe k slikarstvu, radijska oddaja, program ARS. 
M. Kumer, posredovanje informacij o kulturnih prireditvah v enotah Medobéinskega muzeja 
Kamnik za Kamniéan-ko 

- M. Kumer, posredovanje podatkov in gradiva pri pripravi clanka Zveplo, kalijev nitrat in oglje 
Vesne Tr2an za Mladino 

o Saéa Buéan seje sestala z novinarjem Igorjem Kavéiéem iz Gorenjskega glasa glede 
prispevka o razstavi Alje Ko§ar. Za prispevekje poslala tudi fotografije. 

- Clanek razstave B. Plesniéarja v Gorenjskem glasu in v Kamniéanki.
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- Clanka o razstavi Maruse Suétar sta bila objavljena v Gorenjskem glasu (I. Kavéié) in v 
Kamniéanki (B. Klemenc). 

o Clanek o razstavi Mateje Kavéié sta bila objavljena v Kamniéanki (B. Klemenc). 
Clanek o Viktorju Sestu je bil objavljen v Kamniéanki(K|emenc) in v Gorenjskem glasu 
(Kavéié) 

- Clanek o dogodkih muzejske poletne noéi in o razstavi M. Ramoveéa je bil objavljen v 
Kamniéanki (B. Klemenc). 

- Clanek o razstavi Viktorja Sestaje bil objavljen na spletem portaiu Kamnik Info. 
- 1.3. 2018 - Radio - val 202, Damjan Zorc, Oddaja Nedeljski izlet — rojstna hiéa Rudolfa Maistra 

(Z. Torkar, A. Juvan) 
0 8.3.2018 - Novinarka Veéera, Za prilogo Poéitnice éasopis Ve6er— o rojstni hisi Rudolfa Maistra 

in o ponudbi (A. Juvan) 
- 19.7.2018je novinar RTV Slovenije, Miro Stebe na Glavnem trgu v Kamniku posnel arheoloska 

izkopavanja. V prispevku so dali intervjuje, Gregor Gruden, arheolog, ki vodi deia, Matjaz Srsa 
- predstavnik obcine Kamnik kot investitorja in Janja Zeleznikar, arheologinja pristojnega 
muzeja. Prispevek je bil objavljen, 19.7.2018 v Slovenski kroniki ob 19:32 uri 
https:ll4d.rtvs|o.si/arhiv/slovenska-kronikaI174552367 - 1:58-3:46. 

o 20.7.2018 —objava Natase Pivec na Kamnik.info o doiivljajskem taboru na Selih in sodelovanju 
arheologinje MMK - https://www.kamnik.info/dozivliaiski-tabor-v-|ovski-koci-na-selihl 

o 6.12.2018 — intervju na PS Nevlje za radijsko oddajo Prvi na obisku, Eksponat z inventarno 
stevilko 1056: Ietos mineva 80 let od odkritja mamuta v Nevljah: Radio Slo, prvi program — 
novinarki Andreja Cokl in Andreja Gradiséar. Intervjuvanci: Danijel Bezek, Matija Kriznar, Janja 
Zeleznikar httgszl/radiogrvi.rtvslo.si/2018/1 1/prvi-na-obisku-168/ 

o Posredovanje informacij novinarjem ob obéasnih razstavah v galeriji Pogled in v galeriji Miha 
Male§(ob vsaki razstavi- Gorenjski glas, Kamniske novice. Kamnik info) (S.Buéan) 

- Posredovanje podatkov o umetniku Ivanu Vavpotiéu in prvi slovenski oz. jugoslovanski znamki 
novinarki Katarini Fidermuc, za élanek v Nedelu, 5. 10. 2018 

POSEBNI PROGRAM! IN PRIREDITVE - POPULARIZACIJA KULTURNE DEDl§C|NE 
Slovenski kultumi praznik 
Enote MMK, 8. februar 2018 
Prost vstop in ogled razstav v galeriji, muzeju in rojstni hisi RM na slovenski kulturni praznik v oetrtek. 
8. 2. 2018. V muzeju je bilo organizirano javno vodstvo po obéasni razstavi Na sodu smodnika (Marko 
Kumer). Tega dne je vse tri enote skupaj obiskalo 764 obiskovalcev, od tega 138 otrok. 

Obéinski praznik Obéine Kamnik — rojstni dan Rudolfa Maistra 
Rojstna hisa Rudolfa Maistra, 29. 3. 2018 
Obéina Kamnik praznuje svoj obéinski praznik na rojstni dan kamniskega rojaka, domoljuba in generala 
Rudolfa Maistra. Ob tej priloznosti je bil prost vstop v rojstno hiso. Tega dne jo je skupaj obiskalo 44 
obiskovalcev, od tega 6 otrok. 

Mednarodno sreéanje — Mission day 
Muzej- grad Zaprice, nedelja, 8. 4. 2018 
Mednarodno sreéanje geopozicijske igre ingress, kjer so udeleienci obiskali veé kamniskih kulturnih 
spomenikov, kost so Mali grad, grad Zaprice,... skupaj se je udeleiilo dogodka 45 mladine in 60 
odraslih. 

Mednarodni dan muzejev 
Enote MMK, 18. maj 2018 
Na svetovni dan muzejev 18. maja 2018 je bil omogoéen prost vstop v vse tri enote MMK, kjer so si 
obiskovalci brezplaéno ogledali stalne in obbasne razstave. V muzeju je bilo organiziranojavno vodstvo 
po obéasni razstavi Na sodu smodnika (Marko Kumer, Anja Urankar). Tega dne je vse tri enote skupaj 
obiskalo 234 obiskovalcev, od tega 40 otrok. 

Poletna muzejska not‘: 
Galerija Miha Males, 16. 6. 2018 
Vodja projekta: Saéa Buéan 
Sodelavciz Marko Kumer, Maja Nemec, Teja Kregar, Martin Ramoveé
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Ze veé kot deset let MMK sodeluje v vseslovenskem muzejskem projektu, ko se muzeji in galeriji s posebnimi programi odprti tudi v veoemem casu. Tako so se mladi obiskovalci. pod vodstvom Martina Ramovesa in Teje Kregar poizkusili v ustvarjanju lastnega stripa - lz glasbe v strip, Iikovna ustvarjalnica za male in velike. Nastale so prav zanimive zgodbe. Sledilo je javno vodstvo po novi obéasni razstavi, zelo prepoznavnega slovenskega slikarja - Viktorja Sesta. Po razstavi je popeljal Marko Kumer. Ob 20. 
uri je slediio odprtje nove razstave mladega ilustratorja in glasbenika Martina Ramovesa - Glasbeni album v Galeriji Pogled. V pogovoru ga je predstavil Marko Kumer. Sledil pa je se koncert Martin Ramoves Banda, ki ga sestavljajo Martin Ramove§- vokal, kitara; Marko Petrié- bas in Luka Drobnié- 
tolkala, kjer so predstavljali avtorsko glasbo. 
Muzejsko poietno noéje obiskalo 120 obiskovalcev. Projektje financirala Obéina Kamnik. Strokovne ekskurzije 
Organizirane so bile tri strokovne ekskurzije v organizaciji MMK. 

26. maja 2018 je enota Rojstna hisa Rudolfa Maistra (Alenka Juvan) organizirala strokovno 
ekskurzijo Zamejci v Kanalski dolini in Reziji. Vodiljoje Milan Skrabec, prof. zgod. Program: Kranjska Gora, Trbiz, Ukev (grob duhovnika Jurij Preseren, brata Franceta Preéerna) do Naborjeta/Malborghetto (Beneéka paiaéa z muzej. zbirkami). Zatem odhod v Rezijo/Resia/, na 
Solbicolstolvizzal ter si v Plocavi hisi ogledali lani odprt Muzej rezijanskih Ijudi. V sosednji hisi 
deluje Muzej brusacev. Rezijani so se konec 18. stoletja prezivljali tudi kot brusaéi, popravljalci loncev in deznikov, in to ne samo v domaéi dolini, ampak so potovali s trebuhom za kruhom po 
vsej Avstro-Ogrski in celo Evropi. 
7. junija 2018 je Galerija Miha Males (Sa§a Buéan, Marko Kumer) organizirala za slusatelje umetnostno zgodovinskega studijskega kroika strokovno ekskurzijo na Dolenjsko. Ogledali so si razstave v Kostanjevici in v Doienjskem muzeju v Novem mestu. 
14. decembra 2018 je MMK (Zora Torkar) organiziral strokovno ekskurzijo za vse zaposlene. Ogledali smo si z vodstvom razstave v Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormoi ter v Miheliéevi 
galeriji, pogovorili z direktorjem in zaposlenimi. 

Kamfest 2018 
Organizator Kultumo druétvo Priden moiic, soproducent MMK 
Muzej - grad Zaprice, 11. 8., 16.8., 18. 8.2018 
Sodelavec: Marko Kumer 
Izvedeni sta bili, v sodelovanju z KUD Priden mozic dve javni vodstvo (11.8. in 18.8.) — eno kot vodstvo po razstavi Na sodu smodnika, drugo kot del prve turistiéna pot po industrijski dediséini Kamnika. Marko Kumer in Goran Zavrsnik sta vodila po zanimivejéih ostankih in spominih kamniske industrije. Pot je vodila od Medobéinskega muzeja Kamnik (vodstvo po razstavi gorenjskih muzejev Nase tovarne - naé 
ponos), do stare eiektrarne v Titanu, mimo Svilanita in Utokove Iuknje do smodnisnice, kjer se bo v upravni stavbi Katzenberg zakljuéila s performansom. Organiziran je bil avtobusni prevoz za udelezence. 11. 8. je bil organiziran koncert zasedbe Sirom in 16. 8. astronomsko opazovanje lune in 
planetov. Prireditve v MMK v okviru Kamfesta je obiskalo 460 obiskovalcev. od tega 118 otrok. 
Festival oblaéilne kulture Kamnik -dnevi narodnih nos 
Kamnik, 14. 9. -16. 9. 2018 
Organizator: Zavod za turizem, kulturo in éport 
sodelavci: galerija Miha Males 
V éasu festivalskih dni oblaéilne kulture je bila odprta Galerija Miha Males, kjerje bila brezplaéno na ogled razstava Zakladi hrvaéke oblaéilne in nematerialne dediséine. Razstavo si je v treh festivalskih dneh ogledalo 241 obiskovalcev. od tega 35 otrok. 

Dnevi evropske kulturne dediséinez 
V okviru tedna evropske kulturne dediséine sta bila izvedena dva projekta: v Trzinu v sodelovanju z OS 
Trzin, TD Kanja in sodelavci ter v muzeju na gradu Zaprice: Nasa dediséina: kjer preteklost sreéa prihodnost - industrijska dediséina. 
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Uéna pot Onger v_Trzinu in Jefaénikova domaéija, 29. 9. 2018 
sodelavci: Janja Zeleznikar, MMK, gozdar Janez Mu§i<‘:, biologinja Maja 
Brozovié 
lzvedba tematskega dne za 4. in 6. razrede OS Tizin z vodenji po uéni poti Onger, kjer sta jih 
vodila gozdar Janez Music‘: in biologinja Maja Brozovic. To je voden ogled, izkustvene delavnice v povezavi z delovnim zvezkom - vodnikom po uéni poti Onger nad Trzinom (zbiranje in prepoznavanje listja in drugih sadeiev, gozdnih zivali, merjenje dreves, opazovanje bioloskih in 
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geo|o§kih procesov, prepoznavanje arheoloékih najdiéc‘. in Ijudske dediééine ipd. Arheologinja 
Janja Zeleznikarje vodila po stalnih razstavah v Jefaénikovi domaéiji (208 uéencev). 

- Na§a dediééina: kjer preteklost sreéa prihodnost —- Maraton industrijske 
dediééine; muzej - grad Zaprice, 3. 10. 2018; 
Koordinato in izvajalciz Marko Kumer, MMK, Goran Zavrénik, MarkoMatoh 
Na ta dan je bila organizirana varna Pirotehniéna delavnica s strokovnjakom Markom 
Matohom in Goranom Zavrénikom za mladino. Popoldne je bilo vodstvo z minibusom — Pot 
smodnika in tovariétva od razstave Na sodu smodnika, Titanove elektrarne, Alprema, Utoka 
do KIK-a. Zveéer projekcija filmov o Kemijski industriji Kamnik in predavanje s projekcijo — 
Sodelovanje kamniékega muzeja z nevladniki — ali soiitje ustvarjalnega kaosa in 
strukturiranega reda in okrogla miza Kaj smo hoteli in kaj smo dobili - smodniénica na 
razpotju. Maratona industrijske dediééine se je ta dan udeleiilo 54 obiskovalcev, od tega 21 
mladine 

Dan Rudolfa Maistra 
Rojstna hiéa R. Maistra, 23. november 2018 
Na praznik, dan generala Rudolfa Maistraje bila za obiskovalce odprta njegova rojstna hiéa v Kamniku. 
Poleg poloiitve venca pred spomenikom in podoknice ter straie pred rojstno hi§o, si je razstave 
brezplaéno ogledalo 67 obiskovalcev. 

Predstavitev programov za koordinatorje KUV MMK - vse enote_ 
Sodelavci: Janja Zeleznikar, Saéa Buéan, Alenka Juvan 
Za koordinatorje kulturno umetnostne vzgoje smo pripravili v Ietu 2018 tri sreéanja, kjer smo predstavili 
naéo pedagoéko ponudbo ter vsebino razstav v vseh treh enotah. 

Veseli dan kulture 
Enote MMK, 3. degember 2018 
Sodelavci: Janja Zeleznikar, Tea Kregar 
Brezplaéni ogledi muzejskih in galerijskih razstav. V muzeju je bilo organizirano javno vodstvo po novi 
razstavi Pogrebni ritual v pozni bronasti dobi (Janja Zeleznikar), pred tem pa muzejska ustvarjalna 
delavnica Izdelajmo nakit iz pozne bronaste dobe s Tejo Kregar. V vseh treh enotah si je razstave 
ogledaloz v muzeju 70 obiskovalcev, v Maistru 18 in v galeriji 22 obiskovalcev, skupaj 110 obiskovalcev. 

Vsi programi popularizacije kultume dediééine so bili brezpkacni. 

zALo2N|§KA DEJAVNOST 
1. Zloienka o Galeriji Miha Maleé 
Predstavitvena zloienka o galeriji Miha Maleé in Galeriji Pogled. Avtorica besedila: Saéa Buéan. 
Medobéinski muzej Kamnik, Kamnik, junij 2018, v slovenskem in angleékem jeziku, naklada 2000 
izvodov. Zloienka je financirana iz lastnih sredstev. 

2. Razstavni katalog Pogrebni ritual v pozni bronasti dobi. 
Avtorici: Brina Skvor Jernejéié in Janja Zeleznikar. Izrisi kart: Andrej Podjed. Fotografije: Tomai Lauko. 
Risarske rekonstrukcije: Andreja Peklar, Marjan Gabrilo. Medobéinski muzej Kamnik, Kamnik 2018 — 
40 str., naklada 250 izvodov. Financirala sta MK in Obéina Kamnik. 
3. Razstavni katalog Ivan Vavpotié - velikan portreta. 
Avtorici: Saéa Buéan, Medobéinski muzej Kamnik in Katarina Dajéman, Dolenjski muzej Novo mesto, 
2018. - 84 str., skupna naklada 400 izvodov (vsak muzej 200).Reprezentativen skupni razstavni katalog 
s temeljnimi deli Ivana Vavpotiéa. Financirali so MK, obéina Novo mesto in Obéina Kamnik 
4. Razstavni katalog Viktor Sest, Obrazi. 
Avtorica: Saéa Buéan, Medobéinski muzej Kamnik, Kamnik 2018 — 16 str., naklada 200 izvodov. 
Financirali sta MK in Obéina Kamnik. 
5. tiskana vabila, e vabila ob razstavah, muzejskih, galerijskih in Maistrovih veéerih in drugih 

prireditvah v MMK (Sa§a Buéan, Marko Kumer, Janja Zeleznikar, Alenka Juvan) 
6. Prireditveniki meseéni
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10. 

11. 

12. 

13. 

Buéan, Saéa, zlozenka ob razstavi Alje Koéar, Medobéinski muzej Kam nik, Kam nik 2018, naklada 150 izvodov. 
Buéan, Saéa, zloienka ob razstavi Boétjana Plesniéarja, Medobéinski muzej Kamnik, Kamnik 2018, naklada 150 izvodov. 
Buéan, Sa§a, zloienka ob razstavi Maruée Suétar, Medobéinski muzej Kamnik, Kamnik 2018, naklada 150 izvodov. 
Buéan, Saéa, zloienka ob razstaviA1je Koéar, Medobéinski muzej Kamnik, Kamnik 2018, naklada 1 50 izvodov. 
Buéan, Sa§a, zloienka ob razstavi Martina Ramove§a, Medobéinski muzej Kamnik, Kamnik 2018, naklada 150 izvodov. 
Buéan, Sasa, zlozenka ob razstavi Jurija Bizjaka, Medobcinski muzej Kamnik, Kamnik 2018, naklada 150 izvodov. 
Buéan, Saéa, zloienka ob razstavi Katje Sorta, Medobéinski muzej Kamnik, Kamnik 2018, naklada 150 izvodov 
lzdajo zloienk sta financirali MK in Obéina Kamnik. 

SKLOP m. — ODKUPI PREDMETOV PREMICNE DEDISCINE 
V letu 2018 nismo naértovali veéjih odkupov. Dopolnjevali smo zbirke, v skladu s finanénimi sredstvi. 
A2521 N 21.11. 

2018 
Zemljevid slovenskega ozemlja za (Bass 1 
Kraljevine SHS, izdala in zaloiila Matica 
Slovenska (izdelal Voja§ki geografski zavod na 
Dunaju). Ljubljana 1921, platno. velikost 130 x 92 cm, merilo 1:200.000 

Rojstna hiéa RM — na 
razstavi 

Nakup 
100 € 

Donacije so bile v glavnem v povezavi z dopolnjevanjem zbirk, ki jih hranimo, kot so zbirka kamniskega meséanstva, industrijske dediééine, zbirka razglednic, zbirka sodobne umetnosti. 
A 24770 13.2. kokarda za pokrivalo éastnika Kraljevine SHS. 1 pisama Darilo 2018 1919. premer 3 cm, rumena in ztata nit, v sredini Vrednost na temno modri podlagi izvezen znak 10 € 
A2478D 21.5. Leon Homar. Tri Zenske (kmetice s srpom in 1 MG Darilo 2018 snopom, s kosaro), kip, glina, v-71 cm, 200 6 Ok. 1945~50 
A2479D 28. 5. Arhiv druzine Nerima, Kamnik Graben: zvezki, Skatfa depo Darilo 2018 Easopisi, spriéevala. éolske risbe, 1 §katIa. 3 1 € knjige: Domabi zdravnik, knjiga o fotografskih 

postopkih in knjiga_kapetana korvete A2480D 28. 5. Arhiv druzine Nerima, Kamnik Graben: 1 depo Darilo 2018 Fotografija druiine Nerima, ok. 1910 
1 € A2481D 5. 6. Arhiv druzine Nerima, Kamnik Graben: 1 depo Darilo 2018 Fotografija cesarja Franca Joiefa ob obisku 2 € c.kr. smodni§nioe v Kamniku 18. 8. 1908. A2482D 5. 6. Arhiv druiine Nerima, Kamnik Graben: 1 depo Dan'lo 2018 Fotografija delavoev v c. kr. smodniénici v 2 € Kamniku, pred. 1. svetovno vojno. A2483D 5. 6. Arhiv druzine Nerima, Kamnik Graben: 1 depo Darilo 2018 Jezus z Bogom oéetom, spodaj angeléki, 1 6 Konec 19. stol. 

A2484D 5. 6. Arhiv druiine Nerima, Kamnik Graben: 1 depo Darilo 2018 Tiskan portret v ovalu oesarioe Elizabete 2 € Bavarske (Sisi — 1 837-1898),ok. 1 900 A2485D 5. 6. Arhiv druiine Nerima, Kamnik Graben: 1 depo Darilo 2018 Zell am See na Tirolskem, nalis na platnu. belo 1 € barvan okvir 
A2486D 5. 6. Arhiv druiine Nerima, Kamnik Graben: 1 depo Darilo 2018 Nizozemska pokrajina ob vodi z mlinom na 1 € veter, tisk na kartonu, 
A2-187D 5. 6. Arhiv druiine Nerima, Kamnik Graben: 1 depo Darilo 2018 Tiskan portret v ovatu oesalja Franca Joiefa |.. 2 € ok. 1900 
A2-1880 5. 6. Arhiv druiine Nerima, Kamnik Graben: 1 depo Dan'lo 2018 Tiskan portret v ovalu oesarja Franca Joiefa l., 1 € ok. 1890 
A2489D 5. 6. Arhiv druiine Nerima, Kamnik Graben: 1 depo Darilo 2018 Brezmadeina 

1 € 
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A2490D 15. 6. Arhiv druiine Nerima, Kamnik Graben: 1 depo Darilo 
2018 Druzinska fotografija Karla Nerima in Katarine r. 0.50 € 

Pirc. 1910-1911 
A2491D 15. 6. Amiv druzine Nerima, Kamnik Graben: 1 depo Darilo 

2018 Druiinska fotografija Karla Nerima in Katarine r. 1 € 
Pirc. ok. 1895. 

A2492D 15.6. Arhiv druiine Nerima, Kamnik Graben: 1 depo Darilo 
2018 Uprava c.kr. smodniénice, ok. 1910, 1 € 

A2493D 15. 6. Arhiv druzine Nerima. Kamnik Graben: 1 depo Datito 
2018 Deéki z uéiteljem. ok. 1890-1900, 1 € 

A2494D 15. 6. Arhiv druiine Nerima. Kamnik Graben: 1 depo Darilo 
2018 Skatla v obliki knjige, 50. leta 20. stoletja 0,50 € 

A2495D 15. 6. Arhiv druiine Nerima, Kamnik Graben: 1 depo Dafilo 
2018 Tin1nik(dve odprlini za tué) na podstavku, 1 € 

lesen. konec 19. stoletja 
A2496D 15. 6. Arhiv druzine Nerima, Kamnik Graben: 1 depo Darilo 

2018 Steklenica, keramiéna. svetlo zelena glazura, 1 € 
20. stol 

A2-197D 15. 6. Arhiv druiine Nerima. Kamnik Graben: 1 depo Darilo 
2018 Kapa Karola Nerime. oficiala 2. razreda v c.kr. 5 € 

smodnisnici v Kamniku, ok. 1911 
1124980 15. 6. Arhiv druiine Nerima, Kamnik Graben: 1 depo Darilo 

2018 Kroznik éeske ali madiarske izdelave, zaé. 20. 0.50 € 
stoletje, po§kodovan 

A2499D 15. 6. Arhiv druzine Nerima. Kamnik Graben: ékatla depo Darilo 
2018 Obrtniski koledarji 1930-1945. recepti, knjige. 1 € 

vizitke. korespondenca, v leseni skrinji 
A2500D 20.8. Castni znak Teritorialne obrambe, 1991 , 1 pisama Darilo 

2018 nepodeljen, v pripadajoéi ékatlici. 1 € 
A2501D 13. 9. Zenska svilena ruta, zlato vezenje, last druiine 1 depo Darito 

2018 Breznik iz Kamnika, podaril Pakizevim; 10 € 

A2502D 19. 9. Lonec za shranjevanje. keramika. zunaj Ijavo 1 depo Darilo 
2018 Ioében. povezan z zioo, zaé. 20. stoletja, 2,50 € 

A2503d 19. 9. Krozniéek za milo. keramika. motiv: okvir 1 depo Darilo 
2018 imitacija lesa, v sredini ptié na cvetoéi veji, 0.50 € 

A2504d 19.9. Stampiljka za milo z napisom Nada krema; na 1 depo Darilo 
2018 leseni deééici plocevinasta okrogla ploééica z 0.50€ 

napisom, ok. 1930 
A2505d 19.9. Deli secesijskega Iestenca na petrolej: steklena 4 depo Darilo 

2018 posoda za petrolej s keramiénim ééitkom. 5.00 € 
steklen moder tulec, bel stekfen kroinik in 
zakljuéna keramiéna kapa in kovinski zakljubek; 
ok. 1900. 

A2506d 19.9. Podstavek za petrolejko. vlita kovina, z motivi 1 depo Darilo 
2018 angelékov in cvetliénega ornamenta. konec 19. 0,50€ 

stoletja, v fasti druiine Nerima 
A2507d 19. 9. Sveénik. medeninasta ploéevina. enostaven, 1 depo Darilo 

2018 konec 19. stoletja, v lasti druiine Nerima iz 0,50 € 
Kamnika 

A2508d 19. 9. Sveénik, zelezen. podstavek mrezast, konec19. 1 depo Darilo 
2018 stoletja, v lasti druzine Nerima iz Karnnika 0.50 € 

A2509d 19. 9. Posetnice Katarine Nerima, dve vrsti: ena v 1 depo Darilo 
2018 slovenééini. druga v nemséini z napisom Kathy 1,50 € 

Nerima - Offizials Gattin (zena voja§kega 
uradnika). 

A251 0d 19. 9. Arhiv druiine Nerima iz Kamnika: §katla depo Dan'lo 
2018 korepondenca. raéuni, 1,50 € 

A2511d 27.9. Avba. del narodne no§e, last stare mame 1 depo Darilo 
2018 Josipine roj. Metlar. poroéene Maréenka (1900- 20 € 

1966). iivela do ok. leta 1930-35 v Kamniku ali 
Voléjem Potoku; ok. 1930 

A2512d 27.9. Ruta. del narodne nose. nosila okoli pasu. 1 depo Darilo 
2018 iivahni cvetovi, velikost 80x80 cm, zakljuéena z 5 € 

rdeéimi resami, last stare mame Josipine roj. 
Metlar, porofiene Marcenko, ok. 1930 

A2513d 27.9. Predpasnik. érn. s éipkami, de! narodne noée. d- 1 depo Darilo 
2018 55 cm. §-70 cm; last stare mame Josipine roj. 5€ 

Metlar, poroéene Maréenka. ok. 1930 
A2514d 27.9. Pletene nogavice z bobki. del narodne nose, 1 depo Darilo 

2018 dolge 53 cm, last stare mame Josipine roj. 4 € 
Metlar. porocene Maréenka
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A2515d 27.9. Spodnje krilo, del narodne no§e, platno, 1 depo Darilo 2018 zakljuéek s éipkami; last stare mame Josipine 2€ roj. Metlar, porooene Maréenka A2516d 29.10. Tone Znidaréié (1923-2007. prof. na srednji 1 Depo MG Dafllo 2018 oblikovni éoli in akad. slikar), Geometrijsko telo 280 € xy, bron na marmomem podstavku, premer =14 om 
A2517d 29.10. Tone Znidaréié (1923-2007, prof. na srednji 1 Depo MG Darilo 2018 oblikovni soli in akad. slikar), Geometrijsko telo 110 € x, papir, premer =45 cm 
A2518d 29.10. Tone 2nidar§i¢ (1923-2007. prof. na srednji 1 Depo MG Darilo 2018 oblikovni éoli in akad. slikar), Geometrijsko telo 100 € y. papir. 45 cm x 50 cm A2519d 30. 10. Komplet 35-ih risb s tu§em razliénih keramiénih 35 depo Darilo 2018 elementov za tovamo Svit v Kamniku (avtorjiz 10€ Ivan in Marjeta Bukovsek. Franc Zajc) 1958- 

1960 
A2520d 6. 12. Drsalke znamke Kondor, jek|o?, zap. §t. D.R.R. par depo Darilo 2018 72947. ostale oznake R.W., 29, in oznaki R L. 10 € nemska izdelava, konec 19. stol. oz. okoli 1900. A2522d 20. 12. Pripomooki za otrosko igro Mojca peéez v Skatli 1 Darilo 2018 shranjeni pomanjéani modeloki za piékote, 15 € izdelano med 1958-1970; izdeloval Feri Souvan. 

Ljubljana 

V akcesijsko knjigo je bilo vpisanih 45 akcesijskih Stevilk. 
SKLOP IV. — DODATEK 
lV.I1. Zaposleni 

a) zaposleni, k 

Ime in priimek lzobrazba, delovno mesto, 
Strokovni naziv 

1. Mag. Zora mag. zgodovine 
Torkar direktorica, muzejska svetnica 

2. Helena Mejaé 

3. Marko Lesar 

4. Saéa Buéan 

5. Janja 
Zeleznikar 

6. Marko Kumer 

7. Lea Kladnik 

8. Renata Pichler 

b) zaposleni, kijih financira Obélna Kamnik 
-A u 

c) javna dela 

Medobéinski muzej Kamnik se 
in Obéine Kamnik v Ietu 2018 
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Alenka Juvan 

I uh financira Ministrstvo za kulturo RS 

mandat 0d 1.7. 2014 

je kot izvajalec vkljuéil v program javnih del Zavoda RS za zaposlovanje 
. Sprejeta sta bila celoletna programa za varstvo in ohranitev kulturne 
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dedi§c‘.ine — pomoé pri vzdrievanju objektov in parkov za eno osebo ter pomoé pri urejanju gradiva za 
(od 7. 3. eno osebo. V programu sta sodelovala ' 

do 31. 12.2018). 

V MMKje bilo v Ietu 2018 zaposlenih 10 delavcev v skladu s sprejetim kadrovskim naértom za leto 2018. 

(od 1.1. do 31. 12. 2018) in 

Sredstva za plaée zaposlenih so pokrite iz vec virov: 
Ministrstvo za kulturo za 7 delavcev 

Obéina Kamnik financira za plaéo muzejé1<ega inforn‘1'atoqa' V1-/laistrovi hiéi, 
v programu javnih del sta sodelovala dva delavca - za pomoé pri informiranju in urejanju gradiva 
in za urejanje okplice grajskega poslopja ter pomoc‘. pri razstavah za obdobje enega Ieta. 

Stevilo zaposlenih v MMKje minimalno za izvajanje javne driavnejavne siuibe muzejev na tako 
obseznem strokovnem obmoéju, zato so nujne dodatne zaposlitve strokovnega kadra. 

|V.I2 Obiskovalci 

Stalne razstave 

razstava Termin, Iokacija Razstavo pripravil St. obiskovalcev 
1. Mesto— iivljenje kamniékih 0d 2009, muzej MMK (Z.Torkar) 1.175 

meééanov 
2. Thonetovo pohiétvo 0d 2009, muzej MMK 930 

(Torkar,Lesar) 
3. Grajski salon 0d 1998, muzej MMK 650 
4. Kaébe iz Tuhinjske doline —muzej na 0d 1978, muzej MMK (Fister) zunaj 

prostem 
5. Rimski mozaik iz Sentpavla 0d 2006. OS MMK (Stibemik) NP 

%_qome|j 
6. Odsevi kamniékih tisoéletij Od 2011-2012 MMK (ieleznikar, 5.101 

Torkar) 
7. Lapidarij —zg9dbe v kamnu 0d 2015, muzej MMK (Zeleznikar) zunaj 
8. Kamniéki umetniki iz galerijske 0d 2014, galerija MMK (Buéan) 560 

zbirke 
9. Rudolf Maister 3.9. 2013, siovesno MMK (Torkar) 2.237 

23. 1 1 . 2013. 
Rojstna hiéa RM 

10. Stanovanjska kultura v Trzinu 0d 2014, MMK (zeleznikar, NP 
Jefaénkova Torkar) 
domaéija v Tnzinu 

11. Zgodovina ledenic in mesarstva v 0d 2014, MMK (Torkar) NP 
Trzinu Jefaénkova 

domaéija v Trzinu 
12. Sledi trzinske preteklosti 0d 2014- 2015, MMK (Zeleznikar, NP 

Jefaénik v Trzinu Torkar) 
13. Na planincah |u§tno je - iivljenje na Od dec. 2016, MMK (Zeleznikar, 2.120 

kamni§kih planinah 2017, muzej Torkar) 
14. Miha MaIe§ — slikajoéi pesnik Od 23.11.2017, MMK (Buéan) 740 

galerija 
SKUPAJ 13.513 

Obéasne razstave 2017/2018 

razstava Termin, lokacija Razstavo pripravil st. obiskovalcev 
1 Mesto na sodu smodnika Muzej, od 13.12. MMK (Kumer), 1.833 

2017-31.12.2018 Vnlko Rifl 
2 Vladimir Makuo- Krhkost stekla, moé Galerija Miha Maleé, MMK (Buéan) 603 

zidu 29. 11.2017 -15. 5. 
201 8 

3 Kiki K|imt— Mistiéna potovanja Galerija Pogled. MMK (Buéan) 32
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15.12. 2017-15. 1. 
2018 

Zgodbe dreves — Zive priée stare Obéina Komenda, MMK (Zeleznikar) NP Komende uéna pot od in Zavod za 
20.9.2017 naravno dedi§éino 

Majni§ka deklaracija 1917 in Rojstna hiéa Rudolfa MMK - 482 deklaracijsko gibanje Maistra, 22.11.2017 koordinatorka 
- 16.03.2018 (Juvan) in Univ. 

knjiinica MB 
(Stavbar) 

Arheolo§ki dokazi o davni OS Menge§, MMK (Zeleznikar) NP preteklosti — obmoéje OS Mengeé 15. 9. 2017 — 31. 12. in Urankar 
2018 

SKUPAJ 2.950 

Nove stalne razstave 

razstava Termin, lokacija Razstavo pripravil St. obiskovalcev 
1. Dostopnost kultume dediééine - Ieto Vse enote MMK, od MMK (Ze|eznikar, 4.721 evropske kultume dediééine 18. 5. — 31.12.2018 Torkar, Buéan, 

Juvan) 
2. Karizmatiéna trojka (Maister, Rojstna hiéa MMK (Juvan) zunaj Pitsudski, Churchill) Rudolfa Maistra, 

zunanji panoji, 
od 7. 5. 2018 

3. Ivan Hribar. Zivljenje in delo Jefaénikova MMK (Torkar) NP trzinskega rojaka. domaéija Ttzin, od 
23. 10. 2018 

SKUPAJ 4.721 

Nove obéasne razstave 

razstava 
I Termin, lokacija Razstavo prlpravil St. obiskovalcev 

1. Pogrebni ritual v pozni bronasti Muzej, 07.11.2018 - dr. Skvor Jernejéié 286 dobi. 07.11.2019 (Odd. Za 
arheologijo FF 
Univerze v Lj) in 
Zeleznikar (MMK). 

2. Vlktor Sest - Obrazi Galerija Miha Male§, MMK (Buéan) 304 
30. 5. - 20.8. 2018 

3. Oj, ta so|da§ki boben. Pnla vojna iz Rojstna hi§a Rudolfa Soavtorica: Juvan 1.817 zasebnih zbirk na Kamniékem. Maistra, 28. 3.2018 (MMK), sode|.: 
- 15.3.2019 F.Stele, M.8porar, 

'E.Mer¢':un, 
Z.Senica, M. 
Potoénik in J. 
Brajer. 

4. Alja Koéar (slikarstvo) Galerija Pogled, MMK (Buéan) 269 
25.1. ~ 26. 2. 2018 

5. Bo§tjan Plesniéar (slikarstvo) Galerija Pogled. MMK (Buéan) 130 
8. 3. — 9. 4. 2018 

6. Maruéa Su§tar (slikarstvo) Galerija Pogled, 12. MMK (Buéan) 143 4.— 10.5. 2018 
7. . Mateja Kavéié (slikarstvo) Galerija Pogled, MMK (Buéan) 125 

17. 5. -12. 6.2018 
8. Martin Ramoveé (strip) Galerija Pogled, 16. MMK (B0530) 216 

6.—11. 10.2018 
9. Jurij Bizjak (fotorafija) Galerija Pogled, MMK (Buéan) 118 

18. 10. - 17.12.2018 
10. Katja Sorta (slikarstvo Galerija Pogled, MMK (Buéan) 55 

20. 12. - 20.02.2019
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11. Andreja Peklar: Jaz, ti, on, ona — Galerija Miha Ma|e§, MMK (Buéan) 81 
knjiga umetnika 13.12.2018 - 

16.01.2019 
SKUPAJ 3.544 

Medinstitutionalne razstave 

razstava Termin, Iokacija Razstavo pripravil st. obiskovalcev 
1. Ivan Vavpotié — velikan portreta Galerija Miha Ma|e§ Buéan (MMK), 326 

Kamnik, Katarina Dajéman. 
11.10.2018 - Dolenjski muzej Novo 
31 .O5.2019 mesto 
Galerija Jakac Novo 
mesto, 12. 10. 2018 
- 28. 2. 2019 

2. Zakladi hrva§ke oblaéilne in Galerija Miha Male§, Koordinatorica:Torkar 276 
nematerialne dedi§<':ine 21.08. ~ 20.09.2018 (MMK), Ztké Kamnik 
SKUPAJ 602 

Gostovanja drugod 

razstava Termin, lokacija Razstavo pripravil St. obiskovalcev 
1. Kultuma dediééina Obéine razstaviéée ob §oIski Zeieznikar NP 

Komenda poti, Glavaujeva (MMK) 
cesta, Komenda. od 
25. 5 .2018 

2. Fosili iz okolioe Kamnika Triic, Dvorana Koordinator: NP 
triiskih olimpijcev, Zeleznikar (MMK) 
12.5.-13.5.2018 Organizator: Edo 

Gnn§ek, mentor 
kroika Kamenkost 

3. Ma|e§eve ilustracije Pre§emovega Goriéka knjiinica Avtorica razstave: NP 
Sonetnega venca F ranceta Bevka, 6. 2. Breda Ilich Klanénik — 28. 2. 2018 Koordinatorji: 

Sreéko Maéek, 
Buéan, Torkar 

4. Zgodbe éasa Dvorec Novo Celje, Avtorice: Breda NP 
25. 5. — 20.9.2018 ilich Klanénik, A. 

Domjan, S.Bu<':an, 
Travica Maleé 
Organizator: ZTKS 
Zalec 
Koordinator: Bucan 
koordinator: Samo NP 
Surina, ZTSK 
Kamnik 
sodelujoéi: MMK- 
J.ZeIeznikar, M. 
Sporar, T. Hitij, 
D.Bezek 

Dom kulture Kamnik, 
20. 4. -19. 5.2018 

5. 80. obletnica odkritja mamutovega 
okostja v Nevljah 

SKUPAJ NP 

Gostovanja pri nas 

Koordinatorica: 798 
Torkar (MMK) 
Avtorica: T. 
Stefanié, 
Pokrajinski muzej 
Ptuj - Orrnoi 
Sode|ujoc':i: Druétvo 
pesem srca in 
druiina Skalar 

Muzej. 31. 5. - 25. 9. 
2018 

1. Maksimilijan Skalar 

SKUPAJ 798 

40 

24qZ_»



Pedagoéki prorami 
Naslov St. ponovitev lokacija St. obiskovalcev 1. Strokovna vodstva za skupine 164 Vse enote 

3.795 2. Ustvarjalne delavnice 60 muzej, hi§a RM, 
al 1.307 3. Predavanja za otroke v muzeiu 2 muzej 186 5. Praznovanje rojstnih dni 7 muzej 95 6. Muzej na obisku 4 muzej 199 SKUPAJ 237 5.582 Andragoéki programi 

Naslov St. ponovitev lokacija St. obiskovalcev 1. Umetnostno zgodovinski kroiek 15 alen'ja 162 2. lzobraievanja za KUV 3 muzej,galerija, hiéa 5 RM 
3. Javna vodstva 13 muzej,galerija. hiéa 529 RM 
4. Muzeisko/galerijski/Maistrovi ve<':en' 17 muzej,_gal., hiéa RM 675 5. Strokovna ekskurzija 2 Galerija, hiéa RM 67 SKUPAJ 50 1.438 

Odprtja razstav 

naslov Vrsta razstave Ocenjeno ét. 
obiskovalcev 

1. Alia Ko§ar Iastna obéasna 20 2. Bo§tjan Plesniéar Iastna obéasna 30 3. 0], ta vojaéki boben Iastna obéasna 130 4. Maruéa Su§tar Iastna obéasna 25 5. Mateja Kavéié Iastna obéasna 30 6. Kultuma dediééina obéine Komenda ostovanja drugod 60 7. Viktor Sest Iastna obéasna 66 8. Martin Ramoveé Iastna obéasna 35 9. Ivan Vavpotié medinstitutionalna 79 10. Jurii Bizjak Iastna obéasna 33 11. Ivan Hribar stalna razstava 54 12. Pgqrebni ritual v pozni bronasfi dobi medinstitutionalna 56 13. Katja Sorta Iastna obéasna 23 14. Maleé. Ilustracije Sonet. venca ggstovanje 40 15. 80-obletnica nevelj. mamuta medinstitutionalna 60 16. Zgodbe éasa (MM, Kavéié, Preggli) medinstitutionalna NF 17. Maksimilijan Skalar gpstujoéa pri nas 79 18. Zakladi hrv. oblaéilne dediééine medinstitutionalna 25 19. Andreja Peklar-knjiga umetnika Iastna obéasna 16 SKUPAJ 871 

Dodatni programi in prireditve za popularizacijo 

Naslov St. ponovitev Iokacija St. obiskovalcev 1. Slovenski kultumi praznik 3 muzej, galerija, 764 
hi§a RM 

2. Ob rojstnem dnevu generala Maistra 1 Hiéa RM 44 in ob prazniku obéine Kamnik 
3. Mednarodno sreéanje — Mission day 1 muzej 105 4. Mednarodni dan muzejev 3 muzej. galerija, 234 

hi§a RM 
5. Poletna muzejska not‘: 4 galetija 120 6. Ogganizacija strokovne ekskurzije 2 alerija, hisa RM 67 7. Kamfest 2018 4 muzej 460 8. Festival oblaéilne kulture Kamnik — 3 galerija 241 dnevi narodnih noé 
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9. Dnevi evropske 5 Muzej, Jefaénikova 262 
kultume dediééine domaéija in Onger 

v Trzinu 
10. Dan Rudolfa Maistra — 23. nov. 1 hisa RM 67 
11. Ta veseli dan kulture 5 muzej, galerija, 110 

hi§a RM 
12. Soorganizacija koncertov 5 muzej 525 

SKUPAJ 37 2.999 

Vsi programi popularizacije kultume dediséine so bili brezplaéni. 

étevilo obiskovalcev v MMK 
Razstave, dogodki, §tev. 
prireditve, dejavnosti... obiskovalcev 
Stalne razstave 13.513 
Obéasne razstave 2017-2018 2.950 
Nove stalne razstave 4.721 
Nove obéasne razstave 3.544 
Medinstitutionalne razstave 602 
Lastna gostovanja drugod NP 
Gostovanja pri nas 798 
Pedagoski programi 5.582 
Andragoski programi 1.438 
Odprtja razstav 871 
Drugi programi - popularizacfla 2.999 
SKUPAJ 37.018 

étevilo obiskovalcev po mesecih 

2500 ~ « « 

2000 ~ 

‘ 

1500 otroci skupine 
~ 

1000 
odrasli skupine 

::individua|no 
500 - 

——-tujci skupaj 
° —--SKUPAJ 

Uporabniki digitalnih vsebin 

spletne strani MMK (www.muzei-kamnik-on.net) je v Ietu 2018 obiskalo 21.030 razliénih obiskovalcev 
(st. obiskov 46.700). V drugi polovici 2018 smo pripravili nove spletne strani, ki so modernejse, 
dostopnejée, prilagojene vsem oblikam uporabe, preglednejse (sodelovanje z Novim spletom), ki so 
dostopne tudi obiskovalcem s posebnimi potrebami (poveéava érk, kontrast, zvocni teksti,...). Nove 
strani so bile objavljene 12. septembra 2018. Najbolj gledane podstrani portala so napovednik, FB, 
dogodki, razstave, pedagoska ponudba, kontakti, objavljeni muzejski predmeti. Spietne strani urejajo 
Zora Torkar, Janja Zeleznikar, manj Marko Kumer. Nove strani je v treh mesecih obiskalo 12.103 
razliénih obiskovalcev (25.894 obiskov). 
Zora Torkar, Janja Zeleznikar in Marko Kumer sourejajo meseéne prireditvenike, ki jih je Janja 
Zeleznikar razposiljala na 779 naslovov iz muzejske baze. meseéno razposiljala na vse naslove vabila 
na muzejske prireditve, objavljala vabila, obvestila itd. na arheoloskem spletnem portalu ROSA. 
MMK pa je redno dejaven tudi na Facebooku (sl-sifacebook.com/muzej.kamnik), kjer se objavlja 
aktualne doodke, razstave, povabila, foto poroéila dogodkov, povabila k sodelovanju, fotoutrinke,
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muzejske predmete,....(urejanje Zora Torkar, manj Janja Zeleznikar). V Ietu 2018 smo pridobili 1.320 vseékov, imamo pa 1.315 sledilcev. Letno smo objavili ok. 1500 objav, informacij, fotografij o zbirkah in dogajanjih v MMK. 
0d 2. oktobra 2018 MMK deluje tudi na lnstagramu (https://www.instagram.com/muzejkamnik/), kjer tudi objavlja dogodke, zgodbe muzejskih predmetov, predstavlja premiéno in nepremiéno dediséino. Ureja Zora Torkar. 

Brezplaéne vstopnice 
za ogled vseh muzejskih in galerijskih razstav, torej stalnih in obéasnih imajo vsi predsolski otroci, posebne socialne skupine, élani muzejskih in strokovnih drustev ter obiskovalci ob organiziranih vseslovenskih akcijah, kot na primer mednarodni muzejski dan, dan odprtih vrat, 8. februar, dnevi kultume dediscine, Ta veseli dan kulture, muzejska poletna noé, festival oblaéilne dediséine, praznik Rudolfa Maistra ipd.. 

Prav tako so brezplaéni vsi spremljajoéi programi in prireditve za popularizacijo, ki se odvijajo v vseh treh enotah MMK (muzejski veéeri, koncerti, predavanja, sreéanja, otvoritve razstav, javna vodstva). Brezplaéne so stalne razstave, ki so zunaj in dostopne vsem mimoidoéim, kot so skansen tuhinjskih kasé oz. muzej na prostem, lapidarij; prav takoje na prostem na peé coni, na panojih pred Rojstno hiso Rudolfa Maistra razstava Karizmatiéna trojka. 

Vstopnice 
za ogled muzejskih in galerijskih razstav so oblikovane v skladu s cenikom, ki ga oblikujeta direktorica in svet MMK. Cene vstopnine tako za mlade kot za odrasle so nizke, na primer za odrasle 2,50 €, za mladino 1,50 €, za Maistrovo hiso za odrasle 1,50 € in za mladino 1,00 €. Prav tako je oblikovana ugodna ponudba za kombinirane oglede dveh ali treh enot MMK, druzinska vstopnica, cene za vodstva in ustvarjalne delavnice, uéne ure, predavanja za sole, muzej na obisku ipd.. 
|V.I3. Gibalno in senzorno ovirani obiskovalci 
V Ietu evropske kultume dediséine smo moéno izboljsali ponudbo za gibalno in senzorno ovirane obiskovalce. Tako smo dopolnili nase stalne razstave z novimi pedagoskimi programi in z delavnicami, kjer so lahko vkljuéeni vsi éuti - od dotika kopij izbranih predmetov, glasbenih in drugih zvoénih posnetkov, oblaéenja v obleke doloéenih obdobij. Na voljo so tudi tipni predmeti, kopije izbranih muzejskih predmetov, ki obiskovalcem omogoéajo prepoznavanje predmetov, materiale, naéin izdetave, uporabnost in seveda njihovo zgodbo. lzdelali smo avdio vodiée za vodenje po stalnih razstavah v vseh treh enotah do sedaj v slovenskem jeziku, v avgustu se v angleskem. 
Fiziéno dostopnost smo, brez velikih investicijskih vlaganj, izboljsali v pritliéju gradu Zaprice (talne oznake, usmeritve, klanéina, drialo za WC...), Rojstna hisa R. Maistra pa je 2e popolnoma dostopna. Pri tem smo sodelovali z zavodom Cirius Kamnik. Za slepe in slabovidne smo prilagodili nove spletne strani MMK kot prvo in osnovno informacijo o kulturni dediséini, ki jo hranimo (tudi zvoéni posnetki vsebin) ter krajse povzetke o razstavah za slabovidne in slepe v Braillovi pisavi ter vodnike z poveoano pisavo za slabovidne. Oznaéili smo tudi smeri ogleda in fiziéne ovire. Pri tem smo sodelovali z Zavodom za slepe in slabovidne - Iris. 
Za gibalno ovirane so tako na ogled razstavni prostori in muzejska trgovina v enoti Rojstna hisa Rudolfa Maistra, Sutna 23 in v pritliéju enote muzej — grad Zaprice, Muzejska pot 3. 
V Ietu 2018 je bilo gibalno oviranih obiskovalcev skupaj 48, 0d tega z invalidskimi voziéki 17, ki so imeli vodstva in ustvarjalno delavnico v muzeju. Za slepe in slabovidni (8) smo imeli prilagojena vodstva. 
Prav tako so nas obiskali uporabniki dnevnega centre in drustev za osebe s tezavami v dusevnem zdravju (26). 

IVJ4. Prostori 

Medobéinski muzej Kamnik ima prostore za izvajanje svojih dejavnosti na treh lokacijah. Vse spadajo v javno kulturno infrastrukturo obéine Kamnik. Prostore imamo v upravljanju. 
Sedei MMK in enota muzej so v renesanéno-baroénem grajskem kompleksu Zaprice od leta 1961. Tu so razstavni prostori v izmeri 1441 m2, muzejska trgovina in pedagoska soba v izmeri 40 m2, depoje v 
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izmeri 410 m2 in ostalo (upravni prostori, hodniki, sanitarije, kotlovnica ter v stranskem poslopju depoji 
za veéje muzealije in razstavno opremo) v izmeri 1275 m2. Razstavni prostori in depoji v gradu so 
opremljeni s prenosnim sistemom za merjenje in nadzorovanje vlage, s protivlomnim sistemom in 
protipoiarnim sistemom. Pritliéje muzeja je prilagojeno gibalno oviranim obiskovalcem. 

Enota - galerija Miha Males je na Glavnem trgu v Kamniku od Ieta 1979, kjer imamo v upravljanju prvo 
in drugo nadstropje. V prvem nadstropju so razstavni prostori v izmeri 172 m2 in depoji v izmeri 35 m2, 
v drugem nadstropju razstavna prostora v izmeri 60 m2, skladisée za razstavno opremo, depo in 
pisarno v izmeri 30 m2, drugo (hodniki, sanitarije, kotlovnica) v izmeri 40 m2. V galeriji so opremljeni 
prostori s protivlomnim in protipozarnim sistemom. 

Enota — Rojstna hiéa Rudolfa Maistra na Sutni 23 je najmlajsa, saj smo jo odprli novembra 2013. Tu 
so prostori za reoepcijo in sanitarije, veéji prostor za stalno razstavo in manjsi za pedagoske — 
andragoske dejavnosti, vse skupaj v izmeri 66 m2. Prostori so opremljeni s protivlomnim in 
protipoiarnim sistemom. Ta enota je v celoti dostopna gibalno oviranim obiskovalcem (tudi sanitarije). 
Konec Ieta 2017 so se zaéela gradbena in obnovitvena dela se v drugem delu pritliéja rojstne hise 
Rudolfa Maistra, ki bodo namenjena obéasnim razstavam in veéji pedagoéki sobi ter depoju (dodatno 
se 74 m2). Otvoritev dodatnih prostorov je bila 28. marca 2018. 

b.) POROCILO o DOSEZENIH CILJIH IN REZULTATIH 
1. ZAKONSKE IN PRAVNE PODLAGE, ki pojasnjujejo delovno podroéje posrednega 
uporabnika 

- ICOM-mov kodeks poklicne etike, Ljubljana 1993, 2001 
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, St. 12/91, 8/96, 36/00 — ZPDZC in 127/06 - ZJZP) 
- Zakon o raéunovodstvu (Ur.I. RS st. 23/99, 30/02) 
- Zakon ojavnih financah (Ur.I.RS st. 79/99, 124/00,79/01,30/02,56/02-2759.110/02-5389) 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobéinski muzej Kamnik (Ur.I. RS st. 3/04) 

Odlok o Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Medobéinski 
muzej Kamnik (Ur.I. RS 29/13) 

- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, st. 45/94, 45/94, 
39/96, 39/99 — ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 - ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 
46/13, 106/15, 46/17 in 2/17 — popr.) 

- Zakon o javnih usluibencih (Ur.I. RS st. 63/07) 
— Zakon o sistemu plao v javnem sektorju (Ur.I. RS st. 95/07) 
- Pravilnik o napredovanju javnih usluibencev v placne razrede (Ur.I. RS st. 88/08) 

Pravilnik o pridobivanju nazivov na podroéju varstva kultume dediééine in varstva arhivskega 
gradiva (Uradni list RS, st. 101/08, 47/10 in 33/17) 
Uredba o merilih za ugotavljanje delovne uspesnosti direktorjev javnih zavodov na podroéju kulture 
(Ur.I. RS st. 57/94) 
Uredba o delovni uspesnosti z naslova prodaje biaga in storitev na trgu (Ur.I. RS st. 69/08,113/09) 

- Lokalni programi kulture Obéin Kamnik; Komenda, Tizin. 
- Zakon o uresniéevanju javnega interesa za kuituro (Uradni list RS, st. 77/07 — uradno preciséeno 

besediio, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17) 
- Zakon o varstvu kuiturne dediséine (Uradni list RS, st. 16/08, 123/08, 8/11 — ORZVKD39, 90/12, 

111/13 in 32/16) 
- Strateski nacrt MMK 2014-2019 
- Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mes! MMK 2009, z dopolnitvami 2014, 2016, 

2017, 2018 
- Program dela se je izvajal v sktadu s pogodbo MK o financiranju pooblascenega muzeja v Ietu 2018 

st. 3340-18-187006, s pogodbo o financiranju in izvajanju programa obéine ustanoviteijice z dne 23. 
2. 2018 ter s sklepom skupnega organa Obéine Kamnik, Tlzin in Komenda o izdaji soglasij k 
programu dela z dne 23. 2. 2018. Usklajen program dela je potrdil svet MMK na svoji 15. seji dne 
27. 2. 2018. 

— Pravilnik o sestavljanju letnih poroéil za proraéun, proraéunske uporabnike in druge osebejavnega 
prava, v nadaljevanju Pravilnik, (Ur. List RS st. 115/2002, 21/03, 134/03, 126/2004 , 120/2007, 
124/2008 in 58/2010, 60/2010 in popr. 104/2010, 104/2011 in 86/2017) 

- Navodiio o predlozitvi letnih poroéii pravnih osebjavnega prava, (Ur. List RS st. 109/10 in 86/17) ter 
navodila MK RS 2 dne 18. 1. 2019.



2. DOLGOROCNI CILJI posrednega uporabnika, ki izhajajo iz veéletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika 
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Lastnica grajskega kompleksa Zaprice je obéina Kamnik. Kot dolgoroéni cilj je naértovana sistematiéna obnova celotnega kompleksa, ki naj bi se delno financirala iz evropskih sredstev in sredstev MK. V Ietu 2013 je bil izdelan konservatorski naért in idejna zasnova obnove. Potrebna je celovita obnova od statiénih meritev, zamenjave strehe, stavbnega pohistva, napeljave, ogrevanja, dokonéanje obnove stranskih poslopij, ureditev dostopa za gibalno ovirane osebe (dvigalo) ipd. 

Galerija Miha Males deluje v okviru javnega zavoda MMK od Ieta 1980. Za kvalitetnejée izvajanje programa je potrebno obnoviti prostore za depoje, zamenjati stavbno pohistvo in zaséitne zavese, WC, funkcionalno ogrevanje, dostop do galerije ipd. 
Rojstna hisa Rudolfa Maistra v svojem programu in spremljajoéih dejavnosti predstavlja osebnost, zivljenje in delo Rudolfa Maistra, njegove sodobnike, zgodovinski okvir njegovega delovanja, Maistnove borce za severno mejo, domoljubne vsebine ipd. Pripravlja obéasne razstave, Maistrove veoere, pedagoske in andragoske programe. Za se kvalitetnejso ponudbo je dosedanja povrsina premajhna, zlasti primanjkuje prostora za obéasne razstave in za Maistrove veéere, ki presegajo dosedanji obseg. Tako bi bilo zelo primerno pridobiti in urediti dodaten prostor in glavni vhod v pritliéju Maistrove hise. 

Sistematiéno dopolnjevati muzejske zbirke z odkupi, darili, arheoloékim terenskim delom. Posebej je potrebno omeniti javni interes za odkup Sadnikarjeve zbirke, ki je se v privatni lasti (preostali del je bil odkupljen [eta 1964 in ga hrani MMK . Sadnikarjeva zbirka je zaséitena kot spomenik in si vsekakor zasluii, da se jo ohrani v celoti in to v muzeju, na katerem obmoéju so se predmeti zbirali in oblikovali. Potrebna finanéna podpora tudi s strani Ministrstva za kulturo RS in obéine Kamnik. 

Kadfovska vprasanje zasedenosti strokovnih delovnih mest, to so zaposlitev kustosov etnologa, pedagoga-komunikologa, muzejska informatorja ter vzdrzevalca-oskrbnika stavb. 
Izvajati naloge javne sluzbe pooblaséenih muzejev, ki jih predpisuje zakon na obmoéju, ki so opredeljena z ustanovitvenim aktom MMK. Voditi mora register premiéne kulturne dediséine svojega obmoéja, omogoéati dostopnost do kultume dediséine in informacij o njej z urejeno dokumentacijo in digitalizacijo muzejskega gradiva. 

V skladu s sedanjimi potrebami, pa tudi zaradi obnove stranskega poslopja, bomo morali v prihodnje naértovati in pridobiti zunanje depoje za veéje in tezje muzealije (ureditev prostora, pofice, varnostni sistem, selitev, stroski,...). 

Razstavne in druge spremljajoce dejavnosti stremijo k poveéanju stevilo obiskovalcev muzeja in galerije. Ustvariti moramo njihovo prepoznavnost v medobéinskem, slovenskem in mednarodnem prostoru s popularizacijo v medijih, prirejanju velikih preglednih razstav, z mednarodno in medinstitucionalno izmenjavo. Prav tako mora MMK pripraviti vsako leto odmevno obéasno razstavo zanimivo tako za domaée obiskovalce kot za sirso slovensko in tujo javnost. Prenavljati stalne muzejske zbirke v skladu z modernimi muzeoloskimi pristopi. Pri tem je pomem bno sodelovanje med muzeji pri skupnih razstavnih projektih, ter z drugimi institucijami ter gostovanja. 

V Galeriji Miha Males temelji razstavna politika na darilni pogodbi, ki joje ob donaciji podpisalo mesto Kamnik: predstavljati opus Miha Malesa (po tematiki, tehnikah, pregledne), njegove mentorje, prijatelje, sodobnike in sodelavce, kar pomeni, da 2 razstavami in katalogi sledimo in preuéujemo umetnike vezane na Kamnik in omogoéajo strokovne — znanstvene raziskave o generaciji med vojnama (od ekspresionizma do neodvisnih), kakor tudi tematske in pregledne razstave. 

Novo Iikovno razstavisée Galerija Pogled v drugem nadstropju galerije Miha Males se namenja predstavljanju mlajsih, uveljavljenih ali prepoznavnih umetnikov iz kamniskega in tudi sirsega 
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slovenskega obmoéja. Razstavno politiko vodi galerijski svet. Potrebno urediti dodatno 
financiranje programa. 

Razvijanje mednarodnega sodelovanja in izmenjave razstav tako s strokovnimi institucijami, 
kakor tudi sodelovanje na podroéjih, ki so strokovno zastopana v muzeju, sodelovanje v 
evropskih razpisih. 

Razvijanje dostopnost gradiva javnosti. Poleg razstav nadgrajevati pedagosko-andragoske 
dejavnosti za razliéne interesne in starostne skupine, razvijati druge moinosti, kot so spletne 
strani na internetu, prostovoijno delo, drustvo prijateljev muzeja, omogoéiti dostop gibalno 
oviranim osebam. Ker sta tako muzej kot galerija v historiénih stavbah je dostop fizicno omejen, 
resitev vidirno v izdelavi dvigal in klanéin. 

3. LETNI CILJI posrednega uporabnika in njihova realizacija 

Program dela se je izvajal v skladu s pogodbo MK 0 financiranju pooblaséenega muzeja v Ietu 2018 st. 
3340-18-187006, s pogodbo o financiranju in izvajanju programa obéine ustanoviteljice z dne 23. 2. 
2018 ter s sklepom skupnega organa Obéine Kamnik, Trzin in Komenda o izdaji soglasij k programu 
dela z dne 23. 2. 2018. Usklajen program dela je potrdil svet MMK na svoji 15. seji dne 27. 2. 2018. 
1.8. Letni cilji ter fiziéni, finanéni in opisni kazalniki, s katerimi se merijo zastavljeni cilji 

Letni program dela za Ieto 2018 je sledil dolgoroénim ciljem muzeja, strateskemu naértu in poslanstvu MMK ter naértovanimi letnimi cilji, kot so povezovanje z vzgojno izobraievalnimi ustanovami; razstavni 
projekti, ki so zasnovani interdisciplinarno, medinstitucionalno in imajo bogat spremljajoéi program ter 
promocijo; popularizacija kulturne dediséine; pridobitev dodatnih in ustrezno urejenih prostorov za 
obéasne razstave: digitalizacija in reinventarizacija muzejskega gradiva. Poveéanje dostopnosti gradiva 
izvajamo z evidentiranje in dokumentiranjem gradiva, njegovo digitalizacijo ter vnosom podatkov v 
dokumentacijski program Galis. V Ietu 2018 je bilo evidentiranje predmetov pri posameznikih, drustvih 
na obmoéju obéin, ki jih strokovno pokrivamo, in s katerimi Zelimo tudi v bodoée sodelovati pri pripravi 
razstav s podroéja umetnostne zgodovine, kulturne zgodovine, zgodovine in arheologije. Samostojne 
konservatorske delavnice nimamo, zato je konserviranje in restavriranje muzejskih predmetov skromno 
in je osredotoéeno na izbor predmetov, ki jih razstavljamo. Proucevanje oz. raziskovanje kustosov je 
osnova za razstave, kataloge, strokovne tekste, mnenja stevilnim uporabnikom in drustvom na obmoéju 
obéin, ki jih strokovno pokrivamo, 

V Ietu 2018 smo zaposleni (to so Alenka Juvan, Janja Zeleznikar, Sasa Buéan in direktorica Zora Torkar) 
pripravili in realizirali nove razstave: 3 stalne, 11 obcasnih, 2 medinstitutionalnih, 5 gostovanja drugod 
in 1 gostovanje pri nas. Med stalnimi naj poudarimo najobseinejsi projekt, to je dopolnitev stalnih razstav 
z oblikami, ki omogoéajo veéjo dostopnost kulturne dediséine vsem obiskovalcem ter stalno razstavo — 
Ivan Hribar — tlzinski rojak v Jefaénikovi domaciji v Trzinu. Steviléna so bila nasa gostovanja po drugih 
slovenskih muzejih in razstaviséih kot medinstitutionalne razstave, med katerimi naj izpostavimo 
pregledno razstavo Ivana Vavpotiéa, ki je nastala kot skupni projekt z Dolenjskim muzejem v Novem 
mestu in z nacionalnimi ustanovami. V obéini Komenda je bil izvedena razstava v evropskem Ietu 
kulturne dediséine — Kulturna dediséina v Obéini Komenda. 
MMK ima bogato in posebno pedagosko - andragosko dejavnost, ki je pomembna za oijo in sirso 
iokalno ponudbo na podroéju izobrazevanja, kulture in turizma. V Ietu 2018 sta Zora Torkar in Janja 
Zeleznikar pripravili idejni osnutek novih oz. dodatnih pedagoskih in andragoskih programov za 
posamezne skupine (predsolski otroci, osnovnosolski in srednjesolski, skupine s posebnimi potrebami, 
odrasli in druiine). Pri tem so sodelovali tudi Sasa Buéan, Alenka Juvan, Marko Kumer. Domisljenih je 
bilo preoej novih muzejskih delavnic. Glavni poudarki pri prenovljenih programih so na prepoznavnih 
kamniskih znaéilnostih, ki sicer presegajo lokalne okvirje (80. obletnica najdbe okostja neveljskega 
mamuta, znaéilen »gorenjski tip« rimskodobne poselitve — rimske vile rustike, srednjeveski andeski 
grofie, trgi-sejmi in obrti v Kamniku, barok ipd., Iikovne galerijske dejavnosti, spoznavanje industrijske 
dediscine v muzeju in na terenu samem, zgodovina in ustvarjalnost skozi obi Maistra). Posebna 
pozornostje bila posveéena skupinam s posebnimi potrebami. Za potrebe novih publikacij pedagoskih 
programih za posamezne ciljne skupine ter odrasle in druiine smo izbrali muzejske delavnice, 
fotografsko gradivo idr. Publikacije je oblikoval Matija Prnaver.
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Spremenjena in dopolnjena je bila spletna ponudba Skupnosti muzejev Slovenije (objavljana na htt zll . da oski ro rami.si/silmuze'i-in aIeri'elmedobcinski-muze'-kamnik).Dopo|nili smo tudi svojo ponudbo v e-katalogu Kulturni bazar za kulturno-umetnostno vzgojo v éolskem letu 2018/2019 (objavljena na http:/lkulturnibazar.cd-cc.si/gage/ustanove.aspx). 

Po vodenih evidencah imamo obiskovalcev muzeja, galerije in Rojstne hiée Rudolfa Maistra sicer izredno veliko, vendar je to veéina brezplaénih obiskovalcev, ki obiskujejo javna vodstva, veéere, brezplacne dneve in druge programe za popularizacijo. Naj izpostavimo samo nekatere programe za popularizacijo. kot so muzejski, galerijski in Maistrovi veéeri, muzejska poletna noé, slovenski kulturni praznik, veseli dan kulture, obéinski praznik, npr. festivalski dnevi v okviru Kamfesta, noée ipd. ki so tudi najbolj mnoiicno obiskane. Prav take so brezplaéni ogledi za pred§olske otroke, otroke s posebnimi potrebami, s plaéano élanarino muzejskih druétev. Tako so pravzaprav edino plaéljiva strokovna vodstva, muzejske delavnice, muzej na obisku, praznovanja rojstnih dni ipd. in pa individualni ogledi. In od tod prihaja tudi do razlike med étevilom prodanih vstopnic in dejanskim obiskom MMK. 

~~ 

4. OCENA USPEHA pri doseganju zastavljenih ciljev 
Vsebinski naslov naérto realizira index cilj sklop vano no

_ 
Akoesija Vsa podroéja 1.580 1.580 + 3 Sprotno izvajanje akcesije 

§katIe pridobljenih predmetov, prevzem 
_/ _ arheoloékega gradiva 

lnventariziranje Arheologija 270 664 Inventarzi. in digitalizacija, /digitaliziranje vrednotenje- arheol. gradivo 
visokogorje, Vodiékarjeva hiéa, OS Komenda, Mali grad 

Zgodovina — ind. 350 359 |nventarzi., reinventarizacija in dedi§<“:ina digitalizacija, vrednotenje ind. 
dediééine, Svit Kamnik 

Zgodovina 150 95 |nventaI2i., reinventarizacija in 
digitalizacija fotografij in 
razglednic, knjig, novih 
predmetov, vrednotenje 

Umetnostna 150 150 |nventarzi.,reinventarizacija in 
_ zgodovina __g§gi_talizacija - Miha Maleé 
Etnologija 90 163 Inventarzi.,reinventarizacija in 

digitalizacija zbirke Ijud.keramike, 
oblaéilne dediééine 

Kult. zgodovina 64 Inventarzi.,reinventarizacija in 
_d1gitalizacija keramike,... 

Objave 
I Zgodovina 

I 100 
I 120 I I Zbirka razgl. in fotografii, knjig

I 

I 
etnologjja 

I 40 
I 30 

I I Zbirka etno|o§kih predmetov
I 

I Zgodovina ind. 
I 120 

I 100 
I I 

Zbirka ind. dediééina Kamnika
I 

umetnostna 
I 

48 
I 

48 
I 

Zbirki starejée in novej§e flgodovina _ umetnosti
I 

I arheologjia 
I 25 

I 25 
I I Izboriz arheoloéke zbirke

I 

I nove pridobitve 
I o 

I 13 
I I

I Vrednotenje arheologija 10 10 Prednostna naloga, skupaj z 
digitalizacijo 

umet. zgodovina 5 5 Prednostna naloga, skupaj z 
__g_igitalizacijo- Maleé 

zgodovina 5 5 Prednostna naloga, skupaj z 
digitalizacijo — fotog;afije 

Zgodovina ind. 15 20 Prednostna naloga, skupaj z 
__ __g_igjtalizacijo 

etnologija 5 5 Prednostna naloga, skupaj z _ __ _gigi_ta|izacijo 
Konserviranje Arheologija 18 43 kovinsko in keramiéno ameol. restavriranje 

_ _g_radivo_ 
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Etnologija, 16 lzdelava replik 
ametalgija. zgod. 

Prouéevanjel Strokovna 11 24 Raziskovalno delo za pripravo 
raziskovanje podroéja, ki jih razstav in katalogov, ped. 

pokn‘va MMK dejavnosti 

Razstave Stalna razstava 2 3 Ivan Hribar, Kariz. trojka , 

dostopnost — dopolnitev stalnih 
razstav 

Obéasna razstava 10 11 Muzej. galerija MM, galerija 
Pogled 

Medinstitutionaln 1 2 Ivan Vavpotié — z Dolenj. 
a razstava muzejem 
Lastna 2 5 Gostovanja po obéinah 
gostovanja soustanovit., skupne razstave ob 
drugod obletnicah 
Gostujoée 1 Gostovanje Pokr. muzeja Ptuj 
razstave pri nas Ormoi 

Pedago§ki 48 237 J delavnice, uéne ure, tematski 
programi dnevi. rojstni dnevi. vodstva 
Andragoéki 32 50 Studijski kroiek, javna vodstva, 
programi muzejski veéen‘, otvofitve razstav 
Posredovanje Posredovanje 15 48 Drugim zavodom, éolam, 
informacij infonnacij étudentom. druétvom, medij 

Obisk sp|et.strani I 40.000 46.700 
I I Stevilo obiskov spletne strani

I 

zaloini§tvo 
I 

11 23 
I | 

Katalogg zloienke, pfireditveniki I 

Programi in 20 37 Kultumi prazniki, muzej. poletna 
prireditve za noé, festivali, koncerti, dnevi 
popularizacijo prost vstop 
Odkupi Odkupi, donacije 50 80 pred., 1 odkup. 79 doniranih predmetov. 

in prevzemi 3 skatle 3 ékatle prevzetega manjéega 
predmetov papimegggradiva 

Projekti 2 7 Obéina Komenda, Trzin, drugi 
financirani iz viri, gostovanja 
drugih virov 
Povezovanje 10 14 Povezovanje s tu rizmom, 
kulture, GSCRM, drugimi zavodi, muzeji, 
tufizmafiosp instituti 

lz tabele ocene uspeha je razvidno, da smo sprejeti program dela za Ieto 2018 na mnogih postavkah 
presegli tako kvalitativno kot kvantitativno, tudi s pomoéjo lastnih sredstev in s soorganizacijami 
prireditev. Cilje smo presegli tako pri inventarizacijildigitalizaciji in vrednotenju muzejskih predmetov, 
razstavah, izvedbi pedagoékih in andrago§kih programov ter programov popularizacije kultume 
dediséine. 

5.NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRWIAKOVANIH POSLEDIC pri izvajanju 
programa dela 

Pri izvajanju programa dela Medobéinskega muzeja Kamnik ni bilo nedopustnih ali nepriéakovanih 
posledic. 

6.0cENA USPEHA pri doseanju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom 

Wodroéje I 
Ieto 2017 

I 
Ieto 2018 

Akcesija 193 pred.,8 skatel. 1.580 + 3 ékatle 
4vreéke 

I 
Inventarizacijaldigitalizacija I 

2.024 
I 

1.660 
Wonserviranjelrestavriranje I 

171 
I 

59 
Fprouéevanje I 

20 
I 

24 
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I Raz§t"aVé 
I 27 "I 22 

I Pedagoski progréfié} 
I 252 

I 
"237" 

J Andragoéki programi 
I 

I 50 
I Posredovanje infor. 

I 
‘§5”‘I 48 

I Obisk spletnih strani 
I 673247 

I 746.700 
I zaloinistvo 

I 

"" 
14"I " 23“ 

WProgrami in prireditve za poiifilafizacijo 
J 30 

I 37 
I Projekti financirani iz drugih virov 

" 
I 12 I 7 

Iobiskovalci 
I 36.161’ 

I 37.013“ *v skupno stevilo obiskovafcg/‘Rise véteti tisti, ki somobiskaIi.skCL1I;ne medinstitutionslge razstave in nase gostujoée razstave v drugih muzejih in razstaviééih ter nase razstave na prostem 

V tabeli ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim Ietom smo vkljuéili kategorije, katerih naértovanje in uresniéevanje lahko spremljamo vsako leto in po isti metodiki. lz tabele je razvidno, da smo v primerjavi z Ietom 2017 veé proucevali, podajali veé informacij posameznikom, drustvom, sola, ter izvedli veé programov za popularizacijo kulturne dediséine (leto 2018 je bilo tudi evropsko leto kulturne dediséine). Nasi najstevilénejsi obiskovalci so predsolska, osnovnosolska in manj srednjesolska mladina ter odrasli obiskovalci. Stevilo obiskovalcev nasih programov je v primerjavi s prejsnjim Ietom poraslo. 
Poudarimo naj, da so bili vsi naértovani projekti izpeljani in se preseieni, in to ob zelo skromni strokovni zasedenosti. V Ietu 2018 so program izvajali: dve kustosinji (eden je na dolgotrajni boiniski), muzejski dokumentalist, muzejska informatorka in direktorica, ki tudi opravlja se dela in naloge muzejske svetovalke za zgodovino in etnologijo. 

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UCINKOVITOSTI POSLOVANJA 
S strani pristojnega ministrstva ali ustanovitelja ni opredeljenih posebnih standardov in meril, na osnovi katerih bi izdelali oceno gospodarnosti in uéinkovitosti poslovanja muzeja. 
S pridobljenimi sredstvi znamo ravnati namensko, gospodarno in izjemno varoevalno. Skladno s finanénim naértom za leto 2018 smo tekoée spremljali stroske in razpolozljiva sredstva. Velik finanéni stroéek je vzdrievanje, zavarovanje in obnavljanje stavb, ki jih imamo v upravljanju. Posebej je potrebno izpostaviti zelo visoke stroske ogrevanja za Iokacijah muzej in galerija, ki sta konec Ieta 2015 presla na nove energente. Muzej je kljub vse veéjim obremenitvam (tudi glede zmanjsanja sredstev za izplaéevanje plac v preteklih letih) posloval pozitivno. 

8. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANCNEGA NADZORA 
Prizadevamo si za éim bolj uéinkovit sistem finanénega poslovanja in notranjih kontrol. Notranji finanéni nadzor sta izvajala direktorica in svet MMK, v okviru svojih pooblastil. Oceno za leto 2018 predstavljamo v lzjavi o oceni notranjega nadzora javnih financ. 

Celoten program in posamezne projekte redno financno spremljamo in usklajujemo realizacijo z naértovanimi sredstvi. Prav tako tudi pregledujemo finanéno stanje, terjatve in obveznosti in pri tem sodelujemo z obéinami ustanoviteljico in soustanovitelpcama ter MK. Plaoe zaposlenih in druge izdatke izplaéujemo v skladu z navodili MK. 

9. POJASNILA na podroéjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseieni 
Zastavljeni cilji so bili dosezeni. 

1o. OCENA UCINKOV POSLOVANJA 
MMK je s predstavljanjem premiéne kulturne dediséine pomemben dejavnik kulturno, izobrazevalne in turistiéne ponudbe obéin oziroma regije, ki jo strokovno pokrivamo. Redno sodelujemo v skupnih turistiénih predstavitvah in festivalih, ki jih organizirata Obéina Kamnik (na primer dnevi narodnih nos, Kamfest, strokovna vodstva) in Zavod za turizem in sport v Obéini Kamnik (izobraievanje turistiénih vodnikov, sodelovanje s drugimi turisticnimi ponudniki pri oblikovanju skupnih produktov, skupna ponudba,...), kakor tudi s turistiénimi drustvi v drugih obéinah (na primer Trzin, Komenda, Lukovica, 
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Moravée, Menges, Domiale). Prav tako je vpeljano sodelovanje 2 W2, z osnovnimi in srednjimi solami 
(razvijanje pedagoskih dejavnosti), drustvi, in posamezniki. 
V letu 2018 smo izvajali dva celoletna programajavnih del, in sicer program za urejanje okolice in pomoé 
pri urejanju gradiva. 

11 . DRUGA POJASNILA 
Analiza kadrovanja 
potrjuje zelo skromno stevilo strokovnih delavcev v MMK. Tako je bilo ob koncu leta 2018 zaposlenih 7 
delavcev, ki so financirani s strani Ministrstva za kulturo: direktorica, ki je obenem muzejska svetnica za 
zaodovino in etnologijo, muzejski svetovalec za umetnostno zgodovino- 

’, kustosinja umetnostna zgodovinarka ' 

' 
‘, kustosinja arheologinja za doloéen éas 

In muzejski tehnik—dokumenta|ist za nedolooen éas. Poleg strokovnih delavcev so zaposleni za 
nedoloéen éas se raéunovodkinja in dve muzejski éuvajki - éistilki v muzeju in galeriji, skupno 7 
zaposlenih. 0d 1. 1. 2016 je obéina Kamnik financira zaposlitev muzejskega informatorja VI. za 
Maistrovo hiso za nedoloéen éas. 

t... 

Za nemoteno in kvalitetno opravljanje dela bi se moral muzej kadrovsko okrepiti na strokovnih podroéjih, 
in sicer kustosa etnologa, pedagoga-komunikologa, muzejska informatorja za polni delovni ter 
vzdrievalca-hisnika (vsaj poloviéni delovni éas). Zaradi obseznega dela na obmoéju treh obéin Kamnik, 
Trzin in Komenda (ki so ustanoviteljice) in se izven tega obsega na obmoéju drugih obéin, je 
je stevilo zaposlenega strokovnega kadra prenizko. 
Ob tako skromni kadrovski zasedbi smo Iahko izvajali celotne programe Ie ob pomoéi prostovoljk in 
delavcev preko programa javnih del (2). 

lnvesticijsko vlaganje 
Lastnica prostorov, ki jih ima MMK v upravljanju je obéina Kamnik. Za grajski kompleks Zaprice, kije bil 
veé kot 20 let vkljuéen v denacionalizacijski postopek, je bil v letu 2013 izdelan konservatorski naért 
obnove in idejna zasnova celovite obnove. Sama obnova se mora zaéeti s staticnimi pregledi, 
zamenjavo strehe na osrednjem grajskem poslopju, novo vodovodno napeljavo, modernizacijo 
protivlomnega sistema, obnovo in napeljavo moénejse elektriéne napeljave, zamenjavo zunanjega 
stavbenega pohistva, dodatnega sistema ogrevanja, dostopnost za gibalno ovirane osebe. V 
nedokonéanem stranskem poslopju so predvideni novi prostori za veénarnensko dvorano in razstavni 
prostori za obéasne razstave, prostori za muzejsko trgovino in pedagoske dejavnosti, muzejsko 
kavarno. V skladu z morebitno obnovo stranskega poslopja, bomo morali naortovati tudi zunanje depoje 
za veéje in teije muzealije (ureditev prostora, police, varnostni sistem, morebitna najemnina,...). Prav 
tako je nujno investicijsko vlaganje v galerijo Miha Males. Nujna je obnova sanitarij in dooolnilnih 
depojev, zamenjava stavbnega pohistva, izolacija podstresja. Na obeh lokacijah je nujna ureditev 
dostopnosti za gibalno ovirane osebe (dvigala, dviine plo§éadi,...). 

V januarju 2018 je zaradi dotrajanega vodovodnega prikljuéka do gradu Zaprice prislo do okvare 
vodovodne oevi in takoj je bilo potrebno izvesti izredno sanacijo. V mesecu aprilu je izvajalec del, KPK 
Kamnik d. d., priéel z obnovo vodovoda pod gradom Zaprice. Ker je bil vodovodni prikljuéek 
postavljen v Ietih 1964-65 (vodni stevec pod hribom), se je odlocilo, da se prikljuéek v celoti obnovi, pred 
vhodom v grajski kompleks pa se vgradita tudi podzemni hidrant in nov vodni stevec. Obnova je bila 
financirana s sredstvi Obéine Kamnik in sredstvi kohezijskega sklada. 

Obéina Kamnik je v februarju 2017 od Zupnije Kamnik odkupila Se preostale prostore v pritliéju rojstne 
hise Rudolfa Maistra na Sutni v vrednosti skoraj 39 tisoc evrov in take postala lastnica celotnega pritliéja. 
Dodatnih prostorov je zdaj Se 74 kvadratnih metrov, ki pa jih je potrebno v celoti obnoviti. lzhodisba za 
obnovitvena dela so delo izjemno dobrega sodelovanja Obéine Kamnik, projektanta Roka Vetorazzija, 
izvajalcev, Medobéinskega muzeja Kamnik in ZVKDS, OE Kranj (Maja Avgustin). Obéina Kamnikje po 
izboru izvajalca konec meseca oktobra 2017 izvedla uvedbo v delo pri sanaciji drugega dela pritliénih 
prostorov Maistrove hise. Do konca leta 2017 so bila izvedena vsa groba gradbena dela in odstranitev 
slojev na poslikanih stenah v vezi, v Ietu 2018 so se nadaljevala zakljuéna gradbena in obrtniska dela 
ter restavratorska obnova poslikav v glavni vezi s konca 19. stoletja. Novi prostori in nova obéasna 
razstava so bila slovesno odprti na obéinski praznik, 28. marca 2018.
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B. RACUNOVODSKO PoRoc':n.o 
Medobéinski muzej Kamnik je posredni proraéunski uporabnik, ki je dolzan pri vodenju poslovnih knjig ter pri sestavitvi in predloiitvi Ietnega porobila upoétevati naslednje predpise: 

- Zakona ojavnih financah (Ur.l.RS11/11, 14/13,101/13,55/15,96/15-ZlPRS1617,13/18) - Zakona'o raéunovodstvu (Ur.l.RS 23/99 in 30/02-1253, 114/06-OUE) - Pravilnika o razclenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l.RS134/03, 34/04, 13/05, 1 14/06,138/06, 120/07, 1 12/09 ,58/10, 97/12,100/15,75/17, 82/18) 
- Pravilnika o enotnem kontnem naértu za proracun, proraéunske uporabnike in druge osebe javnega prava 

(Ur.l.RS112/09,58/10,104/10,104/11,97/12,108/13,94/14,100/15,84I16,75/17,82/18) 
- Pravilnika o naéinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l.RS 45/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10,108/13,100/15) - Pravilnika o naéinu in mkih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. élenu Zakona o raéunovodstvu (Ur.|.RS 117/02 in 134/03, 108/13) 
- Pravilnika o sestavljanju Ietnih porocil za proraéun, proraéunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l.RS115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 60/10, "104/10 ,104/11, 86/16)_ 
- Navodil o pripravi zakljuénega raéuna drzavnega in obéinskega proraéuna ter metodologije za pripravo poroéila o doseienih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraéuna (Ur.l.RS 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) 
o Navodilo o predloiitvi Ietnih in zakljuénih poroéil ter drugih poslovnih subjektov (Ur.l.RS 86/16,76/17) 
o Slovenski racunovodski standardi, podzakonski predpisi, itd. 

Raéunovodsko poroéilo je sestavljeno iz: 

raéunovodskih izkazov (bilanca stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov) in - pojasnil k obema izkazoma 
V skladu z drugim odstavkom 20. (Elena Zakona o raéunovodstvu sta racunovodska izkaza doloéenih uporabnikov: 

o bilanca stanja s prilogami stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter stanje in gibanje dolgoroénih kapitalskih naloib in posojil - izkaz prihodkov in odhodkov doloéenih uporabnikov z obvezno prilogo obrazca izkaza prihodkov in odhodkov doloéenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil pa so tako imenovani evidenéni izkazi, ki jih doloéa Pravilnik o sestavljanju Ietnih poroéil v 21. do 25. élenu : 

o izkaz prihodkov in odhodkov doloéenih uporabnikov po naéelu denarnega toka o izkaz raéuna finanénih terjatev in naloib doloéenih uporabnikov 
o izkaz raéuna financiranja doloéenih uporabnikov 

1. RAéUNOVODSK| IZKAZI S POJASNILI IN PRILOGAMI 
o BILANCA STANJA 

Bilanca stanja je raéunovodski izkaz, ki izkazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev. Pri sestavi bilance stanja, smo upo§tevali zahteve slovenskih raéunovodskih standardov, zato smo sredstva in obveznosti do virov sredstev uskladili z rednim Ietnim popisom po stanju na dan 31 .12.201 8. Direktor zavoda je s sklepom o izvedbi rednega letnega popisa imenoval clane popisne komisije, ki so opravili popis sredstev in obveznosti do virov sredstev, v obdobju od 19.12.2018 do 31.1.2019, po stanju na dan 31.12.2018. Poroéilo o popisu za Ieto 2018 je bilo posredovano v potrditev svetu zavoda. 
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A. DOLGOR0éNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
Ta sredstva sestavljajo neopredmetena sredstva in dolgoroéne aktivne éasovne razmejitve, 
opredmetena osnovna sredstva, dolgoroéne finanéne nalozbe, dana dolgoroéna posojila in depozite, 
dolgoroéne terjatve iz poslovanja in sredstva, dana v upravljanje. 

Naziv konta 2017 2018 Index 
1 2 3 4 = 3/2 

1. Dolgoroéna sredstva in sredstva v upravljanju 718.074 902.265 125,65 
2. Kratkoroéna sredstva in aktivne éasovne razmejitve 50.007 59.874 119,73 
3. Zaloge 5.855 4.907 83,81 
AKTIVA 773.936 967.046 124,95 
1. Kratkoroéne obveznosti in pasivne éasovne razmejitve 29.583 27.492 92,93 
2. Lastni viri in dolgoroéne obveznosti 744.353 939.554 126,22 
PASIVA 773.936 967.046 124,95 

al Neopredmetena sredstva in dolgoroéne aktivne éasovne razmejitve 
konto Naziv konta 2017 201 8 Index 

1 2 3 4 5 = 413 
003 Dolgoroéne premozenjske pravice 3.156 3.156 100 
010 Popravek vred nosti dolgoroénih premoienjskih 2.926 3.091 105,64 

pravlc 
00-01 Sedanja vrednost 230 65 28,26 

bl Nepremiénine 
konto Naziv konta 2017 201 8 Index 

1 2 3 4 5 = 4/3 
020 Zem|ji§éa 79.662 79.662 100 
021 Zgradbe 499.084 660.504 132,34 
031 Popravek vrednosti zgradb 357 357 100 
02-03 Sedanja vrednost nepremiénin 578.389 739.809 127,91 

Nabavna vrednost nepremiénin je na dan 31.12.2018 viéja za 27,91 % od vrednosti izkazane na dan 
31.12.2017 oz. je vi§ja za 161.420 €. 
Posledica viéje nabavne vrednosti je, ker smo v letu 2018 prevzeli v upravljanje drugi del stavbe 
Rojstne hiée Rudolfa Maistra, s katero se je dopolnila obstojeca muzejska zbirka v Maistrovi hiéi. 
Nakup dela stavbe s pripadajoéimi stroéki je financirala in vodila ustanoviteljica MMK Obéina Kamnik 
in je znaéal 161.419,16 €. 

cl Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 

Opredmetena osnovna sredstva so sredstva, ki jih ima zavod v upravljanju. vreanotena so po 
nabavnih vrednostih zmanjéana za obraéunano amoltizacijo. sredstva so amortizirana po metodi 
enakomemega éasovnega amortiziranja in se zaénejo amortizirati, ko so razpoloiljiva za uporabo. 

Razvrséanje, prepoznavanje in zaéetno raéunovodsko merjenje ter razkrivanje opreme temelji na 
naéelu izvime vrednosti, ki se éteje kot nabavna vrednost. lzkazane nabavne vrednosti predstavljajo 
nakupne vrednosti, zmanj§ane za morebitne popuste in zviéane za stroéke, ki jih je mogobe pripisati 
neposredno usposobitvi za nameravano uporabo. , 

Med opredmetena osnovna sredstva uvrééamo tudi stvari drobnega inventarja z iivljenjsko dobo nad 
12 mesecev in vrednostjo pod 500 EUR. Drobni inventar se skladno z doloébami Zakona o 
raéunovodstvu odpise v viéini 100% ob njegovi nabavi. 

Konto Naziv konta 2017 201 8 Index 
1 2 3 4 5 = 4I3 

040 Oprema 217.365 256.883 118,18 
041 Drobni inventar 70.702 78.359 110,83 
045 Druga opredmetena osnovna sredstva 76.555 77.577 101,33
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Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
51.891 € in zmanjéala za vrednost odpisov 3.694 € in 
primerjavi z ietom 2017 nabavna vrednost opreme vi 
V spodnjih tabelah prikazujemo nabavo ter 
sredstev v ietu 2018 glede na vir financiranj 
pridobljenih razstavnih prostorov v R 
alarmni sistem, sistem hlajenja in 
regali, mini kuhinja, gasilni a 
naértom za leto 2018 naba 

O rema in drobni inventar 

04 Nabavna vrednost opreme 364.622 412.819 1 13,22 05 Popravek vrednosti opreme in drugih OOS 225.167 250.428 111,22 04-05 Sedanja vrednost opreme 139.455 162.391 116,45 

sredstev se je v letu 2018 poveéala za 
znaéa na dan 31.12.2018 48.197 €, tako je v 

éja za 13,22 %. 

pridobitev opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
a. S strani Obéine Kamnik je bila financirana oprema novo 

ojstni hiéi Rudolfa Maistra v znesku 39.466 € /sistem ogrevanja, 
prezrabevanja, muitimedijska oprema, vitrine, klopi, mize, skladiséni 

parati, predalnik, itd.I. Ostala oprema pa je bila v skladu s finanénim 
vijena iz preseika prihodkov preteklih let. 

Zap. KTO Naziv opreme Lokacija Obéina Preseiek Skupaj ét. Kamnik EUR 1. 040 Tiskalnik bizhub konica minolta M 792,63 2. Omara za naérte MG 1.330,61 3. Klanéina lperfolightl M 788,57 4. Raéunalnik M 1.222,44 5. Raéunainik - streinik M 2.589,97 6. Oprema — prevzem v upravljanje RM 36.720,82 
7. Skupaj oprema: 36.720,82 6.724,22 43.445,04 8 041 Vrtalnik - vijacni M 189,00 9. Set roénega orodja M 90,62 10. Sesalnik Philips M 411,71 11. Rjggi rex /2 koml M 437,05 12 Avdiovodnik Orpheo Mikro /4 koml M 1.180,48 13 Avdiovodnik Orpheo Mikro /2 koml MG 621 ,10 14. Avdiovodnik Orpheo Mikro /2kom/ RM 621,10 15. Razviaiilec TTK 100 E /2 koml M 671,00 16. Razvlazilec '|'I'K 100 E /1 koml RM 335.50 17. Drobni inventar - prevzem v upravljanje 3.077,33 18. Skupaj drobni inventar: 3.077,33 4.557,56 7.634,89 19. 041 Knjige 120,84 120,84 20. SKUPAJ: 7+18-I-19 39.798,15 11.402,62 51.200,77 

Dru a opredmetena osnovna sredstva 
Zap. KT 0 Druga OOS - muzejski predmeti Obéina Preseiek Skupaj ét. Kamnik EUR 1. 045 Zemljevid slovenskega ozemlja /odkup MIad.knjiga/ 100,01 SKUPAJ: 100,01 100,01 

Druga opredmetena osnovna sredstva — donacije 
Zap. KTO Druga 00$ - muzejski predmeti Skupaj EUR ét. 
1. 045 donacije muzejskih predmetov 922,50 SKUPAJ: 922,50 

Popisna komisija je naredila 
rac':unaInik—stre2nik sta neuporabna, nezadostno zmo 
vodimo kot drobni inventar med osnovnimi sreds 
tiskalnika bi zna§alo veé, kot bi bila cena novega. 
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prediog za odpis osnovnih sredstev na dan 31.12.2018. Raéunalnik in 
gijiva in v celoti amortizirana. Tiskalnik, ki ga 

tvi je bil v celoti odpisan ie ob nabavi. Popraviio



Zap. KT 0 Naziv lnv. Nabavna Odpisana Neodpisana 

Odpisana osnovna sredstva se odpeljejo na deponijo oz. unibenje, kar se dokazuje z ustrezno 
dokumentacijo. 

B. KRATKOROCNA SREDSTVA IN AKTIVNE éASOVNE RAZMEJITVE 
al Kratkoroéna sredstva in aktivne éasovne razmejitve so v bilanci stanja na dan 31 .12.2018 
izkazana v visini 59.874 € in so za 19,73 % visja v primerjavi s preteklim Ietom. 
bl Denarna sredstva v blagajni in take] vnovéljive vrednotnice ter dobroimetja pri bankah in 
drugih finanénih ustanovah 

Vrednosti denarnih sredstev v blagajni na dan 31 .12.2018 zavod ne izkazuje. 
Skupna vrednost denarnih sredstev na raéunih pa znasa 34.522 €, kar predstavlja stanje na 
podraéunu pri UJ P, ki je usklajeno z izpisom stanja pri UJP. Poslovanje zavoda poteka v elektronski 
obliki preko podraéuna pri Upravi za javna plaéila na OE Ljubljana. Zavod razpolaga se 2 raéunom za 
polaganje gotovine pri NLB d.d. PE Kamnik. 
cl Kratkoroéne terjatve do kupcev 

Pri pregledu odprtih postavk kratkoroénih terjatev do kupcev v drzavi in v tujini na dan 31 .12.2018 je 
bilo ugotovljeno, da od 523 € izkazanih terjatev ni bila poravnana terjatev v visini 83,34 €, ki se vleée 
2e od konca meseca februarja 2014, pa do danes kljub opominom, ni bila poplaéana. Pri tej terjatvi 
gre za zaraéunan strosek komunalnih storitev takratni najemnici Iokala Kavarnice na Glavnem trgu v 
Kamniku, ki je svoj s.p. zaprla dne 9.9.2014 in tako bo terjatev teiko izterljiva. 

dl Kratkoroéne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega naérta 

Kratkoroéne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega naérta na dan 31.12.2018 znaéajo 20.093 € 
in vkljuéujejo naslednje terjatve: 

o terjatve do neposrednih uporabnikov proraéuna drzave - Ministrstvo za kulturo v visini 
14.691 ,70 € (sredstva za plaéo december 2018) 

o terjatve do neposrednih uporabnikov proraéuna obéine Kamnik v visini 3.468,94 €, od tega: 
- sredstva za materialne stroske za R. hiso Rudolfa Maistra za mesec december 2018 v visini 
656,08 € 

- sredstva za materialne stroéke — program december 2018 v visini 386,99 € 
- plaéa za zaposleno v R. hiéi R. Maistra za december 2018 v visini 1.577,87 €; 
- plaéa za javna dela december 2018 v visini 848,00 € 

o terjatve do posrednih uporabnikov proraéuna driave v visini 1.473,16 € Zavod RS za 
zaposlovanje (sredstva za plaée javna dela december 2018) 

o terjatve do posrednih uporabnikov proracuna obéine Kamnik in drugih obéin v visini 459,48 € 
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st. étev. vred nost vrednost vrednost 
040 OPREMA 

1. Raéunalnik anni 2 LCD zaslonom 511 552,45 552,45 
2. Raéunalnik streinik hp prolian 512 3043,10 3.043,10 

Skupaj oprema: 3.595,55 3.595,55 
041 DROBNI INVENTAR 

3. Tiskalnik epson stylus 733 98,04 98,04 
Skupaj drobni inventar: 98,04 98,04 
SKUPAJ oprema in drobni inventar: 3.693,59 3.693,59



dl Druge kratkoroéne terjatve 

Stanje drugih kratkoménih terjatev na dan 31 .12.2018 je 2.862 €. Znesek predstavlja terjatev do ZPIZ: invalidnina za mesec november in december 2018 v viéini 1.761 ,38 € in terjatev do Zavoda za zdravstveno zavarovanje — boleznina nad 30 dni za mesec december 1.100,98 €. 
el Aktivne éasovne razmejitve 

Na dan 31 .12.2018 v bilanci stanja izkazujemo aktivne éasovne razmejitve oz. kratkoroéno odlozene odhodke v znesku 1.874 €: 

- Verlag Dashofer, zaloiba, d.o.o.Ljub|jana, raéun 318102540: naroénina meseénik Javni sektor za 
Ieto 2019 v viéini 153,57 € 
- Zavod Infobiro, Domiale, raéun 172: polletna naroénina Novice 2019 v viéini, 15,00 € 
- Adriatic Slovenica d. d., Ljubljana, raéun 8033137503: zavarovanje premoienja za Ieto 2019, v vi§ini 1.705,25 € 

C. ZALOGE 
Zaloge na dan 31 .12.2018 znaéajo 4.907 €, karje v primerjavi z Ietom 2017 za 16,19 % manj. Zaloge trgovskega blaga v prodajalnah vodimo po prodajni ceni. 

Pri usklajevanju stanj popisne komisijeje bilo ugotovljeno, da se inventurna in knjiiena koliéina med seboj razlikujeta in sicer razlika predstavlja manko trgovskega blaga: 
Naziv trgovskega blaga Manko Nabavna Prodajna Nabavna Prodajna Razlika 

cena cena vred nost vred nost v ceni Blokec M.Maleé-deklica-velik 1 1,87 2,50 1,87 2,50 0,63 Razglednica gore 1 0,47 0,50 0,47 0,50 0,03 Ragglednica Kamnik-panorama 2 0,35 0,50 0,70 1,00 0,30 Katalog Obrazi vojnegvsakdana 3 4,34 5,00 1 3,02 15,00 1 ,98 Razglednica Kamnik Maister — 7 0,35 0,50 2,45 3,50 1,05 rojstna hi§a 
Blokec Maister 1 1,46 2,00 1,46 2,00 0,54 Skupaj manko: 19,97 24,50 4,53 

D. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV sestavljajo kratkoroéne obveznosti in pasivne sovne 
razmejitve ter lastni viri in dolgoroéne obveznosti 

4.1. Kratkoroéne obveznosti in pasivne éasovne razmejitve 
al Kratkoroéne obveznosti na dan 31.12.2018 znaéajo 27.492 € in so v primerjavi s preteklim Ietom 
nizje za 7,07 % in predstavljajo naslednje obveznosti: 

o Kratkoroéne obveznosti do zaposlenih, kl znaéajo 18.181 € in predstavljajo obveznost za éiste 
place in nadomestila plac, obveznost za prispevke in davke iz plaé ter druge kratkoroéne 
obveznosti do zaposlenih /prehrana, prevoz, potni stroékil za mesec december 2018 
Obveznosti so bile v celoti poravnane ob izplaéilu plat‘: za december 2018, t. j. 5.1.2019. 

o Kratkoroéne obveznosti do dobaviteljev, ki znasajo 5.958 € in bodo poravnane v zakonskem 
roku oz. najkasneje na dan zapadlosti 

- Druge kratkoroéne obveznosti iz poslovanja, ki znaéajo 3.291 € (obveznosti za prispevke 
delodajalca na place in premijo KDPZ za mesec december 2018 v viéini 2.936 €; obveznost 
za davek od dohodka pravnih oseb 99 €; ostale kratkoroéne obveznosti - komisijska prodaja v 
viéini 107 € in obveznosti na podlagi odtegljajev od plaé v visini 149 € ). 

- Kratkoroéne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega naérta v viéini 62 €: Ministrstvo za 
javno upravo - izdaja in uporaba uporaba digitalnega potrdila 55 €; Ministrstvo za finance 
/Uprava RS za javna p|aé./ — obraéun stroékov 7 €; 

55 

‘.20? -



Obveznosti do dobaviteljev, obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov ter druge 
obveznosti iz poslovanja, poravnavamo v dogovorjenih oziroma zakonskih rokih, tako da so v bilanci 
stanja na dan 31 .12.2018 odprte samo tiste obveznosti, ki bodo zapadle v letu 2019. 
bl Pasivne éasovne razmejitve 

Na dan 31 .12.2018 v skupini 29 — pasivne Casovne razmejitve - ne izkazujemo stanja. 
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROCNE OBVEZNOSTI 

Lastni viri in dolgoroéne obveznosti, med katerimi izkazujemo prejeta sredstva v upravljanju in 
preseiek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2018 znasajo 939.554 € in so za 195.201 € visji od 
predhodnega Ieta. Preteini del teh virov, predstavljajo obveznosti za neopredmetena in opredmetena 
osnovna sredstva, prejeta v upravljanje in znaéajo 856.168 €. 

al Dolgoroéne pasivne éasovne razmejitve 

Dolgoroéne pasivne éasovne razmejitve na dan 31.12.2018 znaéajo 46.097 € . Med dolgoroénimi 
pasivnimi éasovnimi razmejitvami izkazujemo prejete donacije muzejskih predmetov in umetniskih del 
iz prejsnjih let in iz leta 2018. 

bl Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na dan 31 .12.2018 znasajo 893.457 € in predstavljajo: 
o Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (podskupina 980) 

v visini 856.168 €. Sredstva so v Iasti ustanoviteljice Obéine Kamnik. V primerjavi s 
predhodnim Ietom so za 27,23% visja. 

o Presezek prihodkov nad odhodki (podskupina 985) znasa 37.289 € in predstavlja komulativni 
znesek presezka prihodkov nad odhodki preteklih let in tekoéega Ieta. Preseiek prihodkov 
nad odhodkije v primerjavi s preteklim Ietom visji za 11.010 €. 

V skladu s Pravilnikom o naéinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. olenu Zakona o 
raéunovodstvu (UL RS, st. 117I02,134I03,108/13) so bile vse obveznosti za sredstva prejeta v 
upravljanje, po stanju na dan 31.12.2018, usklajene s stanjem terjatev pri ustanoviteljici 
Medobéinskega muzeja Kamnik t. j. Obéini Kamnik. 

F. IZVENBILANCNA EVIDENCA 

Na dan 31 .12.2018 na aktivnih in pasivnih kontih izvenbilanéne evidence izkazujemo znesek v visini 
23.017 €. Znesek predstavlja zalogo oz. stanje tujega blaga, ki ga imamo v komisijski prodaji v visini 
6.379 € in lastno trgovsko blago /trino manj zanimivol v visini 16.638 €. 

Popisna komisija je na podlagi popisnih Iistov popisala zaloge lastnega trgovskega blaga, ki ga 
vodimo v izven bilanéni evidenci. Pri popisu so bila ugotovljena odstopanja od inventurne in knjiiene 
koliéine oz. odstopanja med dejanskim in knjigovodskim stanjem. Ugotovljeni so bili manki in viski 
trgovskega blaga: 

Naziv trgovskega blaga Manko Nabavna Prodajna Nabavna Prodajna 
cena cena vrednost vrednost 

Razglednica Maks Kozelj 1 0,50 0,50 0,50 0,50 
Razglednica Lapidarij 1 0,50 0,50 0,50 0,50 
Katalog Lapidarij 2 2,00 2,00 4,00 4,00 
Katalog Velika planina 1 3,00 3,00 3,00 3,00 
Katalog Trzin na fotografijah in 1 7,00 7,00 7,00 7,00 
razgflinicah 
Moj muzej drugaéen vodnik 4 3,00 3,00 12,00 12,00 
Razglednica Rudolf Maister 6 0,50 0,50 3,00 3,00 
Skupaj manko: 30,00 30,00
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Viéek 
Ragqlgdnica Miha Maleé 1 0,50 0,50 0,50 0,50 Skupaj viéek: 

0,50 0,50 

Popisna komisija je popisala tudi zaloge tujega blaga, ki ga imamo v komisijski prodaji. Pri popisu je bilo ugotovljeno, da se koliéinsko stanje zalog blaga med inventurno in knjiieno koliéino med seboj ujema. Saldo aktivnih kontov izven bi|an’<‘.‘.ne evidence je enako saldu pasivnih kontov izven bilanéne evidence - tuje blago na dan 31.12.2018 v visini 6.379 €. 
0 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOCENIH UPORABNIKOV 

Javni zavod kot doloéen uporabnik enotnega kontnega naérta ugotavlja prihodke in odhodke v skladu s slovenskimi raéunovodskimi standardi, kar pomeni, da glede na priznavanja prihodkov in odhodkov velja naéelo nastanka poslovnega dogodka, t. j. fakturirane realizacije. V skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem naértu, pa zavod nekatere poslovne dogodke izkazuje tudi evidenéno, kar pomeni spremljanje prihodkov in odhodkov po naéelu denarnega toka, ki zagotavlja izkazovanje primerljivih podatkov potrebnih za spremljanje gibanja sredstevjavnih financ na ravni driave in obéin. V skladu z navedenim smo dolini sestaviti izkaze, ki so prikazani v nadaljevanju in sicer: o lzkaz prihodkov in odhodkov po naéelu fakturirane realizacije, 
o lzkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti po naéelu fakturirane realizacije o lzkaz prihodkov in odhodkov po naéelu denarnega toka 

Tabela 1: lzkaz prihodkov in odhodkov po naéelu fakturirane realizacije Vrsta prihodka oz. odhodka Realizacija 2017 Realizacija 2018 Index 
1 2 3 4=3:2 1. Prihodki od poslovanja 350.087 364.776 2. Finanéni prihodki - - 

3. Drugi grihodki - 1 14 CELOTNI PRIHODKI 350.087 364.890 104,23 1. Nabavna vrednost prodanega materiala in 1.506 948 blaga 
2. Stroéki materiala 23.849 24.996 
3. Stroski storitev 86.582 82.946 4. Stroski dela 218.583 233.103 5. Amortizacija - 
6. Drgi stro§ki 35 55 
7. Finanéni odhodki - - 
8. Drugi odhodki - - CELOTNI ODHODKI 330.555 342.048 103,48 Preseiek prihodkov nad odhodki pred 19.532 22.842 116,94 obdavéitvijo 
Davek od dohodka 231 330 142,86 Presezek prihodkov nad odhodki po obdavcitvi 19.301 22.512 116,64 

1. Analiza prihodkov 

Celotni prihodki doseieni v Ietu 2018, so znaéali 364.890 € in so bili za 4,23 % viéji v primerjavi s celotnimi prihodki doseienimi v Ietu 2017. 

Prihodki od poslovanja so bili ustvarjeni v visini 364.776 (E in predstavljajo 99,97 % celotnih prihodkov. Prihodki od poslovanja so prihodki pridobljeni iz sredstev javnih financ za opravljanje javne sluibe (sredstva za plaée redno zaposlenih in zaposlenih preko javnih del, sredstva za sploéne in programske stroske delovanja, itd.) t. j. obéinskega proraéuna (obéina Kamnik, Komenda in Trzin,) in driavnega proraéuna (Ministrstvo za kulturo, Zavod RS za zaposlovanje). Med prihodke od poslovanja sodijo tudi prihodki, ki se pridobivajo na domacem in tujem trgu s prodajo materiala in blaga (vstopnina v muzej, prodaja publikacij, pedago§ka dejavnost, sredstva sponzorjev, donatorjev, itd.) in znaéajo 14.608 € ter tako predstavljajo 4 % prihodkov od poslovanja. 
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kriterij za razmejitev prihodkov na javno sluibo in trzno dejavnost je v prvi vrsti uporabljena 
zakonodaja s podroéja kulture, zakona o raéunovodstvu in pravilnika o raéunovodstvu. Med prihodke 
ustvarjene na trgu sodijo prihodki od najemnin (oddaja prostorov v najem), organizacija rojstnih dni in 
drugi prihodki od prodaje (zaraéunavanje stroékov ogrevanja), prihodki od prodaje blaga v komisijski 
prodaji, itd. 
Na dan 31.12.2018 izkazujemo 8.746 € prihodkov iz naslova trine dejavnosti, kar predstavlja 2,40 % 
celotnih prihodkov. 

Tabela 2: Analiza prihodkov za leto 2018 v primeljavi z Ietom 2017 

Del prihodkov zavod ustvari iz naslova prodaje blaa in storitev na trgu s t.i. trino dejavnostjo. Kot 

KTO Vrsta prihodka 2017 2018 Index 
1 2 3 4 5=4:3 
7600 Prihodki iz sredstev javnih financ: 328.441 341.422 103,95 

Sredstva iz proraéuna lokalnih skupnosti 50.349 55.790 
-- obéina Kamnik 
Sredstva iz proraéuna lokalnih skupnosti 5.432 3.930 — obéina Trzin 
Sredstva iz proraéuna lokalnih skupnosti 2.921 2.504 
- obéina Komenda 
Sredstva iz proraéuna lokalnih skupnosti 12.020 11.728 - obéina Kamnik-javna dela 
Sredstva iz driavnega proracuna 242.883 248.390 — Ministrstvo za kulturo 
Sredstva iz driavnega proraéuna 14.836 19.080 - Zavod za zaposlovanje - javna dela, usposabljanje na 
delovnem mestu 

7601 Prihodki od storitev na domaéem trgu 17.987 20.082 1 11,65 
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev: 7.385 10.005 
- vstopnina 7.355 9.987 
- izposoja in uporaba muzejskega_gradiva 30 18 
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 5.169 6.245 — najemnine 
Sponzorstvo 451 451 
Donacije 36 5 
Drugi prihodki: organizacija rojstnih dni, 3.020 1.664 
Qedagoéka dejavnost 
Drugi prihodki: zar.stnogrev,komun.st.,str.strok.eksk. 1.926 1.712 

7611 Prihodki od prodaje proizvodov na domaéem trgu 3.659 3.272 89,42 
Prihodki od prodaje blaga in materiala (publikacije, 3.420 3.173 
spominki) 
Prihodki od prodaje blaga in materiala (komisijska 239 99 
prodaja) 

7639 Drugi prihodki - 114 
CELOTNI PRiHODKl 350.087 364.890 104,23 

Celotni prihodki na dan 31.12.2018 so v primerjavi z Ietom 2017 vi§ji za 4,23 %. 

2. Analiza odhodkov 

Odhodke izkazujemo po naéelu nastanka poslovnega dogodka, kar pomeni, da so vsi odhodki nastali 
v poslovnem Ietu 2018. 

Celotni odhodki dosezeni v Ietu 2018 znaéajo 342.048 € in so za 3,48 viéji od doseienih na dan 
31.12.2017. 

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo stroéki dela najviéji 68,15 % delei, sledijo stroéki storitev 
24.26 % ter stroéki blaga in materiala 7,59 %. 
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al stroski blaga, materiala in storitev 

Stroéki blaga in materiala so v Ietu 2018 znasali 25.944 € in so bili za 2,32% od dosezenih v Ietu 2017. Med stroski materiala, ki so na dan 31 .12.2018 izkazani v visini 24.996 €, predstavljajo najvisji delez energenti (elektriéna energija, poraba kuriv oz. stroski ogrevanja) in sicer 19.175 € 02. 73,91 %. 
Stroéki storitev so v Ietu 2018 znasali 82.946 € in so bili za 4,20 % niiji od izkazanih v Ietu 2017. Med stroski storitev predstavljajo najvisji delez t. j. 48,32 % oz. 40.078 € stroski storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti: stroski oblikovanja, zalozniske in tiskarske storitve, stroski fotografiranja, oglasevanja, druge posebne storitve; sledijo stroski tekoéega in investicijskega vzdrievanja ter zavarovanja v visini 16.575 € oz. 19,77 % in ostali. 
bl Stroski dela 

Stroski dela so v Ietu 2018 znasali 233.103 € in so bili za 6,64 % visji od izkazanih v Ietu 2017. Stroski dela vkljuéujejo obraéunane bruto plaée, nadomestila plaé zaposlenim, ki se izplaéujejo v breme delodajalca, prispevke na izplaéane place, regres za letni dopust, stroske dodatnega pokojninskega zavarovanja in druge stroske dela, kot so: jubilejne nagrade, povraéila stroskov prevoza na delo in z dela. V Ietu 2018 smo imeli v MMK (muzej in galerija) osem zaposlenih. Ministrstvo za kulturo financira sredstva za plaéo za sedem zaposlenih. Kustos umetnostni zgodovinar ie na dooustu od 6.2.2017 dalje (polni delovni éas: od tega ‘/2 zaposlitev, ‘/2 Za éas adsotnosti smo z dnem 12.6.2017 zaposlili kustosinjo umetnostno zgodovmarko za doloéen éas za polni delovni éas (prej zaposlena za nedoloéen éas za krajsi delovni cas). V Rojstni hisi Rudolfa Maistra imamo zaposlenega muzejskega informatorja, za katerega nam sredstva za plaéo zagotavlja Obéina Kamnik. 
Preko javnih del smo imeli zaposlenega delavca za vzdrievanje objektov in parkov od 1.1.2018 do 31.12.2018 s IV. stopnjo izobrazbe in zaposleno za pomoc v muzejih, galerijah in arhivih — pomoé pri pripravi razstav in drugih dogodkov, pedagoskih programih itd. s VII. stopnjo izobrazbe. Sredstva za plaée udelezencev preko javnih del so bila zagotovljena s strani Obéine Kamnik in Zavoda RS za zaposlovanje. 

Zavod izplaéuje place ter druge prejemke zaposlenim skladno z doloéili Zakona o sistemu plac‘. v javnem sektorju in upostevanjem kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti ter drugimi podzakonskimi akti, ki urejajo podroéje plaé. 

cl Amortizacije zavod na dan 31 .12.2018 ne izkazuje med stroski, 
amortizacija prenesena v breme vira na konto 980 — obveznosti za sredstva in opredmetena osnovna sredstva. 

kerje bila celotna obraéunana 
neopredmetena dolgoroéna 

dl Drugi stroski so glede na'veIikost nepomembne postavke v strukturi celotnih odhodkov. 
Tabela 3: Analiza stroskovlodhodkov za leto 2018 v primerjavi z letom 2017 Konto Vrsta stroskovlodhodkov 2017 2018 Index 1 2 3 4 5=4I3 AI460-466 STROSKI BLAGA IN MATERIALA 25.355 25.944 102,32 4601 Stroski pomo2ne_ga 422 361 4602 Stroski energije /elektriéna energjia, ogrevanje,../ 19.844 19.175 4603 Stroski nadomestnih delov za osnovna sredstva in 1.024 1.180 4604 material za vzdrievanje osnovnih sredstev; DI 4606 Stroski pisarniskega materiaIa 562 591 4609 Drugi stroski materiala 1.997 3.689 4660 Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 1.421 948 4667 Popisne razlike 85 - BI461 STROSKI STORITEV 86.582 82.946 95,80 4610 Stroski storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti: 44.136 40.078 stroski oblikovanja, zaloiniske in tiskarske storitve, 

fotografiranje, gqlasevanja, druge posebne storitve 
4611 Stroski storitev tekoéega in investicijskega 13.515 12.762 vzdrievanja ter najemnin 
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o IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

4612 Stro§ki zavar.premij ter plaéilnega in banénega prometa 2.973 3.813 
4613 Stroéki intelektualnih storitev 1.792 2.168 
4614 Stroéki komunalnih in prevoznih storitev 3.065 3.216 
4615 Povraéila stroskov v zvezi z delom /potni stroékil 2.558 1.649 
4616 Stro§ki storitev fiziénih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, 6.247 7.932 

skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplaéevalca /zaéasno 
in obéasno delo, avtorske pogodbe.../ 

461 7 Reprezentanca 910 758 
4619 Stroéki drugih storitev /telef.stor., poétnina, varovanje 1 1 .386 10.570 

zgradb in prostorov, naroénine, stroéki éiééenja, 
zdrav.preg., izobraievanje, élanarine, itd. 

cI462 Amortizacija - - - 

DI464 STROSKI DELA 218.583 233.103 106,64 
4640-41 Plaée zaposlenih 167.614 176.263 
4642 Stroéki povraéilz prevoz na delo in z dela, prehrana 13.082 14.758 
4643 Premije KDPZ 1.631 3.777 
4644 Regfes za letni dopust 8.820 9.615 
4645 Jubilejna nagrada - - 

4646 Prispevki v breme delodajalca 27.436 28.690 
EI465 Drugi stroéki 35 55 157,14 
46 SKU PAJ 330.555 342.048 103,48 

lzkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je raéunovodski izkaz, vsebinsko identiéen izkazu 
prihodkov in odhodkov doloéenih uporabnikov. Ustvarjen prihodek zavoda se deli na prihodke za 
izvajanjejavne sluibe in prodajo blaga in storitev na trgu. 

> SODILA ZA RAZMEJEVANJE TRZNE DEJAVNOSTI IN JAVNE SLU2BE 
Prihodke po vrstah dejavnosti spremljamo loéeno po kontih in stroékovnih mestih, kot so bili dejansko 
ustvarjeni. Odhodke, ki so na posamezni dejavnosti med letom dejansko nastali, razporejamo na 
stro§kovna mesta direktno ob knjiienju knjigovodskih listin. 

Tabela 2: lzkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti 
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Naziv prihodkal odhodka Prihodki Javna sluiba Trina Index 
dejavnost 

1 2 3 4 5 (4:2) 
Prihodki od poslovanja 364.776 356.030 8.746 2,46 
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev: 364.776 356.030 8.746 
od tega drugi nejavni prihodki za 14.608 8.647 
izvajanje javne sluibe 
Prihodki od prodaje storitev: 11.430 
- vstopnina, 9.987 
- pedago§ka dejavnost 974 
- uporaba gradiva muzej. gradiva, razstave 18 
- sredstva sponzorjev 451 
- najemnine (stanovanje, druge) - 6.245 
- organizacija rojstnih dni - 690 
- drugo (stro§ki ogrevanja. . . itd.) - 1.712 
Prihodki od prodaja proizvodov: 3.173 99 
- nejavni prihodki-publikacije, spominki 3.173 
- komisijska prodaja publikacij, spominkov 99 
Prihodki od donacij: 5 
Drugi prihodki 114 114 
CELOTNI PRIHODKI 364.890 356.144 8.746 2,46 
Nabavna vrednost prodanega blaga 948 948



Stroéki materiala 24.996 24.391 605 Stro§ki storitev 82.946 81 .124 1 .822 Stroéki dela 233.103 233.103 Amortizacija - - 
Drugi stroéki 55 55 Finanéni odhodki - — CELOTNI ODHODKI 342.048 339.621 2.427 0,71 Preseiek prihodkov nad odhodki 22.842 16.523 6.319 27,66 Davek od dohodka pravnih oseb 330 239 91 Preseiek prihodkov nad odhodki 22.512 16.284 6.228 27,66 

lz izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je razvidno, da je zavod ustvaril 356.144 € oziroma 97.60% prihodkov iz naslova javne sluzbe in 8.746 € oziroma 2,40 % prihodkov iz naslova izvajanja dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu, glede na celotne prihodke. Na osnovi tako razmejenih prihodkov in odhodkov izkazujemo preseiek prihodkov nad odhodki v viéini 22.842 €, oziroma po obraéunanem davku od dohodka pravnih oseb 22.512 €.‘ Tako na dan 31.12.2018 izkazujemo preseiek prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja javne sluzbe v viéini 16.284 € in iz naslova izvajanja dejavnosti od prodaje blaga in storitev na trgu 6.228 €. Presezek prihodkov nad odhodki iz dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu, je osnova za izplaéilo delovne uspeénosti in sicer v 50 % delezu. Osnova za izplaéilo delovne uspeénosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so tudi nekateri prihodki iz naslova nejavnih prihodkov za izvajanje javne sluibe t. j. vstopnina, sponzorska sredstva, prodaja publikacij, replik, promocijskega materiala v okviru javne sluibe 
, donacije itd., .Dovoljen delei za izplaéilo pa je 15% navedenih prihodkov. Dovoljeni obseg se ugotavlja v skladu z Uredbo o delovni uspesnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. I. RS, st. 97/09, 41/12) in Pravilnikom o doloéitvi obsega sredstev za deiovno uspeénost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. I. RS §t. 107/09) ter drugih zakonskih predpisov. V Ietu 2018 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu nismo izplaéevali delovne uspe§nosti. 

0 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NACELU DENARNEGA TOKA 
Raéunovodski izkaz prihodkov in odhodkov po naéelu denarnega toka sluzi spremljanju gibanja javnofinanénih prihodkov in odhodkov. Evidenéno izkazovanje podatkovje namenjeno sestavljanju konsolidirane bilance javnega financiranja na ravni driave. V izkazu so prikazani vsi prejemki in izdatki, ki so bili vplaéani in izplaéani v Ietu 2018. Podatki v tem izkazu niso primerljivi s podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov, sestavljenem po naéelu nastanka poslovnega dogodka. Izrazna moé izkaza je v tem, da izkazuje poslovne dogodke, pri katerih je nastal denarni tok. V izkazu so prikazani loéeno prihodki in odhodki za izvajanje javne sluzbe ter prihodki in odhodki za izvajanje dejavnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 

Skupni prihodki za izvajanje javne sluzbe po naéelu denarnega toka so 365.692 €, od tega prihodki iz sredstev javnih financ 340.735 €, drugi prihodki za izvajanje javne sluibe Ivstopnina, prodaja publikacij, pedago§ka dejavnost, sponzorska sredstva, donacije...) in zna§ajo 15.662 € in prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 9.295 €. 

Med prihodki za izvajanje javne sluibe, prestavljajo najvecji delei prejeta sredstva iz driavnega proraéuna t. j. Ministrstva za kulturo in obéinskih proraéunov t. j. obéine Kamnik in soustanoviteljic obéine Trzin in obéine Komenda. 

Med prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu predstavljajo najveéji delei prihodki od najemnin (najemnine za stanovanja in poslovne prostore) , ki znasajo 6.365 € oziroma predstavljajo 68,48 % delei od celotnih prihodkov iz naslova trzne de'avnosti. 

Tako kot prihodke, tudi odhodke izkazujemo Ioéeno, in sicer: odhodki za izvajanje javne sluibe in odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Skupni odhodki po naéelu denamega toka so znaéali 354.892 €; odhodki za izvajanje javne sluibe so znaéali 352.129 €; odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu pa 2.763 €. Med odhodke §tejejo tudi izdatki za investicije, to so stro§ki za nakup osnovnih sredstev lopreme in drobnega inventarja/, muzejskih predmetov, itd. V Ietu 2018 teh izdatkov beleiimo za 11.503 €. 
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. IZKAZ RACUNA FINANCNIH TERJATEV IN NALOZB DOLOCENIH UPORABNIKOV 
V izkazu raéuna finanénih terjatev in nalozb na dan 31.12.2018 ne izkazujemo stanj. 

. IZKAZ RACUNA FINANCIRANJA DoLo<':ENIH UPORABNIKOV 
Zaradi preseika prihodkov nad odhodki ugotovljenem v izkazu prihodkov in odhodkov doloéenih 
uporabnikov po naéelu denarnega toka, so se nam sredstva na raéunu na dan 31.12.2018 zvisala 
za 10.800 €. 

2. DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB 
Davek od dohodkov pravnih oseb se obraéuna od pridobitne dejavnosti. Delei pridobitnih prihodkov 
za Ieto 2018 predstavlja 6,43 % celotnih prihodkov in znasa 23.462,23 €. Po ugotovljeni viéini davéno 
priznanih odhodkov izkazujemo davéno obveznost v viéini 329,80 €. Med Ietom smo plaéali 
akontacijo v vi§ini 230,72 €. Obveznost za doplaéilo davka za Ieto 2018 je 99,08 €. 

3. POSLOVNI IZID 

Poslovni izid pred obdavéitvijoje bil 22.841,61 €, po obdavéitvi pa je 22.511,81 €. 

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid. Preseiek prihodkov nad odhodki z 
upoétevanjem davka od dohodka v viéini 22.512 € predstavlja 6,17 % celotnih prihodkov. Od tega 
znaéa preseiek prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja javne sluibe 16.284 € (prihodki javne 
sluzbez prihodki iz sredstev javnih financ - driavni in obéinski proraéun in drugi prihodki za izvajanje 
javne sluibe - vstopnine, prodaja publikacij, pedagoéka dejavnost, itd.) in iz naslova twine dejavnosti 
6.228 €. 

Program dela za Ieto 2018 je bil v celoti realiziran. Poslujemo odgovorno, racionalno in gospodarno ter 
sproti spremljamo porabo stro§kov/odhodkov poslovanje. 

lzkazani preseiek prihodkov bomo v skladu z Odlokom o ustanovitvi MMK namenili za izvajanje in 
razvoj dejavnosti t. j. za pridobitev neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. 

IZRACUN IN PORABA PRESEZKOV V SKLADU Z ZAKONOM 0 FISKALNEM PRAVILU — 

Zakonom o fiskalnem pravilu (Uradni list RS ét. 55/15); 77. (Elena ZlPRS1718 
4. 

V izkazu prihodkov in odhodkov po naéelu denarnega toka izkazujemo presezek prihodkov nad 
odhodki v viéini 10.800 €. 
Izraéunz Preseiek po denarnem toku 10.800 € /konti od skupine 70 do 78 plus konti skupine 50 minus 
konti skupine 40 do 45 plus konti skupine 55 = preseiek v vi§ini 10.800 €I. Zmanj§anje presezka za 
obveznosti po bilanci stanja /R2 in R9/, ki na dan 31.12.2018 znaéajo 27.492 €, kar pomeni negativni 
znesek po fiskalnem pravilu v vi§ini -16.692 €. 
Javni zavod MMK je pri izraéunu preseika prihodkov po flskalnem pravilu z upo§tevanjem obveznosti 
izraéunal negativni znesek, torej preseiek odhodkov nad prihodki po naoelu denarnega toka oz. 
negativni znesek po fiskalnem pravilu. Poslediéno na skupini kontov 985 ni knjizil niéesar. 

5. FINANCENI KAZALNIKI POSLOVANJA 
Naziv kazalnika 201 7 2018 Index 

1 2 3 4=3I2 
1. Kazalnik gospodamosti 1,059 1,067 100,75 
2. Kazalnik dobiékonosnosti poslovnih prihodkov 5,51 6,17 111,98 

Kazalnik gospodamosti odraia razmerje med celotnimi prihodki in odhodki. Nabelu gospodamosti je 
zadoséeno kadar znasa vrednost kazalnika 1 ali veé kot 1. Kazalnik 1,067 za Ieto 2018 pomeni 
gospodarno poslovanje in je v primerjavi z Ietom 2017 vi§ji za 0,75 %. 
Stopnja éiste dobiékonosnosti poslovnih prihodkov izraza razmerje med preseikom prihodkov 
nad odhodki in celotnimi prihodki. vrednost kazalnika je pozitivna, kar kaie na preseiek prihodkov 
nad odhodki.
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ZAKLJUCEK H". 

LETNO POROCILO Medobéinskega muzeja Kamnik za leto 2018. 
Letno porocilo za leto 2018 - poslovno in raéunovodsko z raéunovodskimi izkazi in prilogami ter 
pojasnili, bomo v zakonsko predpisanem roku posredovali AJPES-u, Ministrstvu za kulturo, Obéini Kamnik ter Obéinama Komenda in Trzin. 
Poslovno poroéiloz mag. Zora Torkar, muzejska svetnica, direktorica 
Raéunovodsko poroéilo: Helena Mejaé, raéunovodja 

Svet MMK je na svoji 18. seii dne 20.2.2019 sprejel Ietno poroéilo - poslovno in racunovodsko o delu 
Medobéinskega muzeja Kamnik za leto 2018. 

Podpis odgovorne osebe: 
ma Zom Jorkar, muzejska svetnica 
dire torica 

0 ‘I Qfifi
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.. Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

_ 
lme uporabnika Sifra proraéunskega uporabnika: MEDOBCINSKI MUZEJ KAMNIK 37605 
Sedei uporabnika: Podskupina proraé. uporabnika: 
Muzejska pot 3, 1241 Kamnik 3.4. 

Matiéna étevilkaz 
5095417000 

Bilanca stanja 
na dan 31.12.2018 

V 

v EUR (brez centov) 
CLENITEV SKUPINE NAzIv SKUPINE KONTOV Oznaka Znesek KONTOV za AoP 

Tekoée Ieto Predhodno IeIo 
1 2 3 4 5 

A) DOLGOROCNA SREDSTVA IN 001 902.265 713.074 SREDSTVA v UPRAVLJANJU 
00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 002 3.156 3.156 DOLGOROCNE AKTIVNE CASOVNE 

RAZMEJITVE 
01 POPRAVEK VREDNOSTI 003 3.091 2.926 NEOPREDMETENIH SREDSTEV 
02 NEPREMICNINE 004 740.166 578.746 
03 POPRAVEK VREDNOSTI 005 357 357 NEPREMICNIN 
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA 006 412.819 364.622 OSNOVNA SREDSTVA 
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN 007 250.428 225.167 DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 

SREDSTEV 
06 DOLGOROCNE FINANCNE NALOZBE 008 o 0 
07 DOLGOROCNO DANA POSOJILA IN 009 o 

DEPOZITI 
O8 DOLGOROCNE TERJATVE I2 010 0 0 POSLOVANJA 
09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA v 011 0 0 UPRAVLJANJE 

B) KRATKOROCNA SREDSTVA; 012 59.874 50.007 RAZEN ZALOG IN AKTIVNE cAs0vNE 
RAZMEJITVE 

10 DENARNA SREDSTVA v BLAGAJNI IN 013 0 888 TAKOJ UNOVCLJIVE VREDNOSTNICE 
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN 014 34.522 23.721 DRUGIH FINANCNIH USTANOVAH 
12 KRATKOROCNE TERJATVE DO 015 523 759 KUPCEV 
13 DANI PREDUJMI IN VARSCINE 016 0 0 
14 KRATKOROCNE TERJATVE DO 017 20.093 19.455 UPORABNIKOV ENOTNEGA 

KONTNEGA NACRTA 
15 KRATKOROCNE FINANCNE NALOZBE 018 0 0 
16 KRATKOROCNE TERJATVE I2 019 0 0 

FINANCIRANJA 
17 DRUGE KRATKOROCNE TERJATVE 020 2.862 2.857 
13 NEPLACANI OD!-IODKI 021 0 0 
19 AKTIVNE CASOVNE RAZMEJITVE 022 1.874 2.327 

C)ZALOGE 023 4.907 5.855 
30 OBRACUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 

Pripravljenoz 18.02.2019 13:42 Stran 1 od 3 
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Bilanca stanja 
na dan 31.12.2018 

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

v EUR (brez centov) 
CLENITEV SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV oznaka Znesek KONTOV za AOP 

Tekoée leto Predhodno Ieto 
31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN 026 0 0 EMBALAZE 
33 NEDOKONCANA PROIZVODNJA IN 027 0 0 STORITVE 
34 PROIZVODI 028 0 0 
35 OBRACUN NABAVE BLAGA 029 0 0 
36 ZALOGE BLAGA 030 4.907 5.855 
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 

I. AKTIVA SKUPAJ 032 967.046 773.936 
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANCNE 033 23.017 23.627 EVIDENCE 

D) KRATKOROCNE oBvEzNos11 IN 034 27.492 29.583 PASIVNE CAsovNE RAZMEJl1'VE 
20 KRATKOROCNE OBVEZNOSTI ZA 035 0 0 PREJETE PREDUJME IN VARSCINE 
21 KRATKOROCNE OBVEZNOSTI D0 036 18.181 17.770 ZJAPOSLENIH 
22 KRATKOROCNE OBVEZNOSTI DO 037 5.958 7.570 DOBAVITELJEV 
23 DRUGE KRATKOROCNE 038 3.291 3.202 OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 
24 KRATKOROCNE OBVEZNOSTI DO 039 62 150 UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA 
25 KRATKOROCNE OBVEZNOSTI D0 040 0 0 FINANCERJEV 
26 KRATKOROCNE OBVEZNOSTI I2 041 0 0 FINANCIRANJA 
28 NEPLACANI PRIHODKI 042 0 0 
29 PASIVNE CASOVNE RAZMEJITVE 043 0 891 

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROCNE 044 939.554 744.353 OBVEZNOSTI 
90 SPLOSNI SKLAD 045 0 0 
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 
92 DOLGOROCNE PASIVNE CASOVNE 047 46.097 45.174 RAZMEJITVE 
93 DOLGOROCNE REZERVACIJE 049 0 0 
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOZENJA 049 0 0 v JAVNIH SKLADIH 
9410 SKLAD PREMOZENJA V DRUGIH 050 0 0 PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, 

Kl JE v NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

9411 SKLAD PREMOZENJA v DRUGIH 051 0 0 PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, 
Kl JE v NJIHOVI LASTI. ZA FINANCNE NALOZBE 

Pripravljeno: 18.02.2019 13:42 Siran 2 od 3 

/.27?’



Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Bilanca stanja 
na dan 31.12.2018 

v EUR (brez centov) 
CLENITEV SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka Znesek 

KONTOV za AOP 
Tekoée Ieto Predhodno [etc 

9412 PRESEZEK PRIHODKOV NAD 052 0 0 
ODHODKI 

9413 PRESEZEK ODHODKOV NAD 053 0 0 
PRIHODKI 

96 DOLGOROCNE FINANCNE 054 o o 
OBVEZNOSTI 

97 DRUGE DOLGOROCNE OBVEZNOSTI 055 0 0 
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA 056 856.168 672.900 

SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 
981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROCNE 057 0 0 

FINANCNE NALOZBE 
985 PRESEZEK PRIHODKOV NAD 058 37.289 26.279 

ODHODKI 
986 PRESEZEK ODHODKOV NAD 059 0 0 

PRIHODKI 
I. PASIVA SKUPAJ 060 967.046 773.936 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANCNE 061 23.017 23.627 
EVIDENCE 

* I M 0 
0, s’ 

Q. 6‘ 
‘ 9 
<= * 
a L = 5 

Kraj in datum oddaje oseba, odgovoma ‘’ " odgovoma oseba 
za sestavitev bilance ° ' ‘ \

* 
Kamnik, dne 21.2.20 mag. Zora Torkar, direktorica 

Pripravljeno: 18.02.2019 13:42 _2m, 

19 Helena Mglaé, raéunovodja
/
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Ime u orabnika MED BCINSKI MUZEJ KAMNIK 
Sedei uporabnika: 
Muzejska pot 3, 1241 Kamnik 

Agencija RS zajavnopravne evidence in sioriive 

Sifra prorabunskega uporabnika: 
37605 
gczdskupina proraé. uporabnika: 

Matibna étevilkar 
509541 7000 

lzkaz prihodkov in odhodkov - doloéenih uporabnikov 
od 01.01.2018 - 31.12.2018 

v EUR (brez centov) 
CLENITEV PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KoNTov Oznaka Znesek KONTOV za AOP 

Tekoee Ieto Predhodno leto 
1 2 3 4 5 

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 860 364.776 350.087 
760 PRIHODKI on PRODAJE 861 361.504 346.428 PROIZVODOV IN STORITEV 

POVECANJE VREDNOSTI ZALOG 862 o 0 PROIZVODOV IN NEDOKONCANE 
PROIZVODNJE 
ZMANJSANJE VREDNOSTI ZALOG 863 0 o PROIZVODOV IN NEDOKONCANE - 

PROIZVODNJE 
761 PRIHODKI on PRODAJE BLAGA IN 864 3.272 3.659 MATERIALA 
762 B) FINANCNI PRIHODKI 865 0 0 
763 c) DRUGI PRlHODI<| 866 114 o 

C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 867 0 0 PRIHODKI 
del 764 PRIHODKJ OD PRODAJE OSNOVNIH 868 0 0 

SRED..STEV.-= . 
.1

' 

del 764 DRIJ'i3fI’§I=aEVRi:DNoTovALNI 869 0 o POSLOVNI PRIHODKI 
D) CELOTNI PRIHODKI 870 364.890 350.087 
E) sTRoSI<I BLAGA, MATERIALA IN 871 108.890 111.937 STORITEV 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 872 948 1.506 MATERIALA IN BLAGA 
460 STROSKI MATERIALA 873 24.996 23.849 
461 STROSKI STORITEV 874 82.946 86.582 

F) STROSKI DELA 875 233.103 218.583 
del 464 PLACE IN NADOMESTILA PLAC 876 176.263 167.614 
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 877 32.467 29.066 DELODAJALCEV 
del 464 DRUGI STROSKI DELA 878 24.373 21.903 
462 G) AMORTIZACIJA 879 0 0 
463 H) REZERVACIJE 880 0 0 
465 J) DRUGI STROSKI 881 55 35 
467 K) FINANCNI ODI-IODKI 882 0 o 
468 L) DRUGI ODHODKI 883 0 0 

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 884 o o ODHODKI 
del 469 ODHODKI on PRODAJE OSNOVNIH 885 0 o SREDSTEV 

Pripravljeno: 18.02.2019 13:45 Stran1 od 2 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

lzkaz prihodkov in odhodkov — doloéenih uporabnikov 
od 01.01.2018 - 31.12.2018

~ 

v EUR (brez centov) 
CLENITEV PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka Znesek KONTOV za AOP 

Tekoce leto Predhodno leto 
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI 886 0 O POSLOVNI ODHODKI 

N) CELOTNI ODHODKI 887 342.048 330.555 
0) PRESEZEK PRIHODKOV 888 22.342 19.532 
P) PRESEZEK ODHODKOV 339 o 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 330 231 
del 80 Preseiek prihodkov obraéunskega 891 22.512 19.301 

gbgogha z upoétevanjem davka od o o a 
del 80 Presezek odhodkov obraéunskega 892 0 0 obdobja z upoétevanjem davka od 

dohodka 
Presezek prihodkov iz prejénjih let. 893 O 0 namenjen pokritju odhodkov 
obraéunskega obdobja 
Povpreéno §tevilo zaposlenih na podlagi 894 10 10 delovnih ur v obraéunskem obdobju 
(celo §tevi|o) 

Stevilo mesecev posiovanja 895 12 12 

1 M 
. 

.°_a. 

"‘ “ r‘ 
‘§ ’ 4‘ 
Q 9 
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Ime uporabnika 
MEDOBCINSKI MUZEJ KAMNIK 
Sedei uporabnika: 
Muzejska put 3, 1241 Kamnik 

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Sifra proraéunskega uporabnika: 
37605 

gczdskupina proraé. uporabnika: 

Matiéna §tevilka: 
5095417000 

lzkaz prihodkov in odhodkov doloéenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
od 01.01.2018 - 31.12.2018 

v EUR (brez centov) 
CLENITEV PODSKUPIN NAZW PODSKUPINE KONTOV Oznaka Znesek KONTOV za AOP 

Pn'hodki in odhodki Prihodki in odhodki 
za izvajanjejavne od prodaje blaga in 

sluibe storitev na trgu 
1 2 3 4 5 

A) PRIHODKI on POSLOVANJA 660 356.030 3.746 
760 PRIHODKI on PRODAJE 661 352.767 3.737 PROIZVODOV IN STORITEV 

POVECANJE VREDNOSTI ZALOG 662 o o PROIZVODOV IN NEDOKONCANE 
PROIZVODNJE 
ZMANJSANJE VREDNOSTI ZALOG 663 o o PROIZVODOV IN NEDOKONCANE 
PROIZVODNJE 

761 PRIHODKI on PRODAJE BLAGA IN 664 3.263 9 MATERIALA 
762 B) FINANCNI PRIHODKI 665 o o 
763 c) DRUGI PRIHODKI 666 114 0 

C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 667 o o 
PRIHODKI . ,_ 

del 764 PRIHoI3igfVoI5’I5RQbAJE OSNOVNIH 668 o o SREDST '

— 

- del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI 669 o o POSLOVNI PRIHODKI 
D) CELOTNI PRIHODKI 670 356.144 8.746 
E) STROSKI BLAGA. MATERIALA IN 671 106.463 2.427 STORITEV 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRO DANEGA 672 943 0 MATERIALA IN BLAGA 
460 STROSKI MATERIALA 673 24.391 605 
461 STROSKI STORITEV 674 61.124 1.322 

F) STROSKI DELA 675 233.103 0 
del 464 PLACE IN NADOMESTILA PLAC 676 176.263 0 
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 677 32.467 0 DELODAJALCEV 
del 464 DRUGI STROSKI DELA 673 24.373 0 
462 G) AMoRTIzAcI.IA 679 o o 
463 H) REZERVACIJE 680 o 0 
465 J) DRUGI STROSKI 681 55 o 
467 K) FINANCNI ODHODKI 632 0 o 
468 L) DRUGI ODHODKI 633 0 o 

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 634 o o ODHODKI 
del 469 ODHODKI oo PRODAJE OSNOVNIH 685 o o SREDSTEV 

Pripravljeno: 18.02.2019 13:44 Stran 1 od 2 

20225-



Agencija RS za javnopravne evidence in stcritve 

lzkaz prihodkov in odhodkov doloéenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2018 - 31.12.2018

~ 

v EUR (brez oentov) 
CLENITEV PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka Znesek KONTOV za AOP 

Prihodki in odhodki Prihodki in odhodki 
za izvajanjejavne od prodaje blaga in 

sluibe storitev na trgu 
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI 686 0 0 POSLOVNI ODHODKI 

N) CELOTNI ODHODKI 687 339.621 2.427 
O) PRESFJEK PRIHODKOV 688 16.523 6.319 
P) PRESEZEK ODHODKOV 689 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 239 91 
del 80 Presezek prihodkov obraéunskega 691 16.284 6.228 obdogfla z upo§tevanjem davka od 

doho a 
del 80 Presezek odhodkov obraéunskega 692 0 0 obdogfi z upoétevanjem davka od 

doho a 
Preseiek prihodkov iz prejénjih let, 693 0 0 namenjen pokri ‘u odhodkov 
obraéunskega o dobja 

. . . \ H u Kraj In datum oddaje Oseba, odgovorna 
'5
* 

za sestavitev bilance* 
Kamnik, dne 21.2.2019 Helena Mejaé,

0 
~/ 3 ' ‘ \ 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

lme uporabnika Sifra proraéunskega uporabnika: MEDOBCINSKI MUZEJ KAMNIK 37605 
Sedei uporabnika: Podskupina proraé. uporabnika: Muzejska pot 3. 1241 Kamnik 3.4. 

Matiéna étevilkaz 
5095417000 

lzkaz prihodkov in odhodkov doloéenih uporabnikov po naéelu denamega toka 
od 01.01.2018 - 31.12.2018 

v EUR (brez centov) 
CLENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka Znesek 

za AOP 
Tekoée leto Pmdhodno leto 

1 2 3 4 5 
I. SKUPAJ PRIHODKI 401 365.692 348.003 
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 402 356.397 339.159 SLUZBE 
A. Prihodki iz sredstevjavnih financ 403 340.735 326.398 
a. Prejeta sredstva iz driavnega 404 266.944 256.408 proraéuna 

del 7400 Prejeta sredstva iz driavnega proraéuna 405 266.944 256.408 za tekoéo porabo 
del 7400 Prejeta sredstva iz driavnega proraéuna 406 0 0 2a investicije 

b. Prejeta sredstva iz obcinskih 407 73.791 69.990 proraéunov 
del 7401 Prejeta sredstva iz obéinskih proracunov 408 73.791 69.990 za tekobo porabo 
del 7401 Prejeta sredstva iz obéinskih proraéunov 409 0 0 za investicije 

c. Prejeta §redstva iz skladov socialnega 410 0 0 zavarovanja 
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega 41 1 0 0 

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

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

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za 414 0 0 tekoéo porabo 
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za 415 0 0 

investicije 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za 416 0 0 tekoéo porabo 
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij 2a 417 0 0 

investicije 

del 740 e. Prejeta sledstva iz proraéunov iz 418 0 0 naslova tujih donacij
_ 

741 f. Prejeia sredstva iz dniavnega 419 0 0 proraéuna iz sredstev proraéuna 
Evropske unije 
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosfi 420 15.662 12.761 javne sluibe 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz 421 15.543 12.617 
naslova izvajanja javne sluibe 

del 7102 Prejete obresti 422 0 0 
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lzkaz prihodkov in odhodkov doloéenih uporabnikov 
od 01.01.2018 - 31.12.201 

Agencija RS za javnopravne evidence in 

po naéelu denamega toka
8 

storitve 

v EUR (brez oentov) CLENITEV KONTOV NAZIV KONT A Oznaka Znesek za AOP 
Tekoée leto Predhodno ieto 

del 7100 Prihodki od udeleibe na dobiéku in 423 0 0 dividend ter presezkov prihodkov nad 
odhodki 

del 7141 Drugi tekoci prihodki iz naslova izvajanja 424 114 139 javne sluibe 
72 Kapitalski prihodki 425 0 0 
730 Prejete donacije iz domaéih virov 426 5 5 
731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 
732 Donacije za odpravo posledic naravnih 428 0 0 nesreé 
786 Ostala prejeta sredstva iz proraéuna 429 0 0 Evropske unije 
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 430 0 0 institucij 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BU-\GA IN 431 9.295 8.844 STORITEV NA TRGU 
del 7130 rrihodki od prodaje blaga in storitev na 432 2.930 3.652 rgu 
del 7102 Prejete obresti 433 0 0 
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi 434 6.365 5.192 prihodki od premoienja 
del 7100 Prihodki od udeleibe na dobiéku in 435 0 O dividend ter preseikov prihodkov nad 

odhodki 
del 7141 Drugi tekoci prihodki, ki ne izhajajo iz 436 0 0 izvajanja javne sluibe 

ll. SKUPAJ ODHODKI 437 354.892 346.272 
1. ODHODl<l ZA IZVAJANJE JAVNE 438 352.129 342.099 SLUZBE 
A. Plaée in drugi izdalki zaposlenim 439 200.324 189.499 

del 4000 Plaée in dodatki 440 175.643 166.887 
del 4001 Regres za letni dopust 441 9.615 8.820 
del 4002 Povraéila in nadomestila 442 14.725 13.361 
del 4003 sredstva za delovno uspe§nost 443 0 0 
del 4004 sredstva za nadumo delo 444 341 431 
del 4005 Plaée za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 
del 4009 Dmgi izdatki zaposlenim 446 O 0 

B. Prispevki delodajaloev za socialno 447 32.243 28.950 vamost 
del 4010 Prispevek _za pokojninsko in invalidsko 448 15.716 15.055 zavarovanje 
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 12.540 12.000 
del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 199 156 
del 4013 Prispevek za staréevsko varstvo 451 178 169 
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega 452 3.610 1.570 pokojninskega zavarovanja, na podiagi ZKDPZJU 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Izkaz prihodkov in odhodkov doloéenih uporabnikov po naéelu denamega toka 
od 01.01.2018 - 31.12.2018 

v EUR (brez centov) 
CLENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka Znesek 

za AOP 
Tekoée leto Predhodno leto 

C. lzdatki za blago in storitve za 453 108.059 1 16.150 izvajanje javne sluibe 
del 4020 Pisarniéki in sploéni materia! in storitve 454 24.657 20.629 
del 4021 Posebni material in storitve 455 30.712 48.037 
del 4022 Energija, voda. komunalne storitve in 456 23.484 23.982 komunikacije 
del 4023 Prevozni stroéki in storitve 457 909 475 
del 4024 tzdatki za sluibena potovanja 458 1.518 2.720 
del 4025 Tekoée vzdrzevanje 459 16.986 12.322 
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 1.745 1.684 
del 4027 Kazni in od§kodnine 461 0 0 
del 4028 Davek na izplaéane plaée 462 0 0 
del 4029 Drugi operativni odhodki 463 8.048 6.301 
403 D. Plaéila domaéih obresti 464 0 O 
404 E. Plaéila tujih obresti 465 O 0 
410 F. Subvencije 466 0 0 
411 G. Transfeli posameznikom in 467 O 0 gospodinjstvom 
412 H. Transfeli neprofitnim organizacijam in 468 0 0 ustanovam 
413 I. Drugi tekoéi domabi transferji 469 0 0 

J. lnvesticijski odhodki 470 11.503 7.500 
4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 
4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0 
4202 Nakup opreme 473 11.282 7.283 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 221 217 
4204 Novogradnja, rekonstrukcija in 475 0 0 adaptacije 

4205 Investicijsko vzduievanje in obnove 476 0 0 
4206 Nakup zemljiéé in naravnih bogastev 477 0 0 
4207 Nakup nematerialnega premozenja 478 0 0 
4208 étudije o izvedljivosti projektov, projektna 479 0 0 dokumentacija, nadzor, investicijski 

inieniring 

4209 Nalkup blagovnih rezerv in intervencijskih 480 0 0 za og 
2. 0DHODI(l IZ NASLOVA PRODAJE 481 2.763 4.173 BlJ\GA IN STORITEV NA TRGU 

del 400 A. Place in drugi izdatki zaposlenim i2 482 0 0 naslova prodaje blaga in stotitev na tngu 
del 401 B. Prispevki dalodajalcev za socialno 483 0 0 vamost iz naslova prodaje blaga in 

stolitev na trgu 
del 402 C. lzdalki za blago in storitve iz naslova 484 2.763 4.173 prodaje blaga in storitev na trgu 

IIII1 PRESEZEK PRIHODKOV NAD 485 10.800 1.731 ODHODKI 
Stran 3 od 4 Pripravljeno: 1 8.02.2019 13:43 
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lzkaz prihodkov in odhodkov doloéenih uporabnikov 

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

po naéelu denamega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018 

v EUR (brez oentov) CLENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka Znesak za AOP 
Tekobe leto Ptedhodno leto 

Ill/2 PRESEZEK ODHODKOV NAD 486 0 0 PRIHODKI 

I M o #9‘ e‘ 
‘ 9' 

Kraj in datum oddaje Oseba, odgovoma '9 f Odgovorna oseba za sestavitev bilanceo 5
é Kamnik, dne 21.2.2019 Helena Mejah raéunovgcfla 

‘_ 
mag. Zora Torkar, direktorica 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Ime uporabnika Sifra proraéunskega uporabnika: MEDOBCINSKI MUZEJ KAMNIK 37605 
Sedei uporabnika: Podskupina proraé. uporabnika: Muzejska pot 3, 1241 Kamnik 3.4. 

Matiéna étevilkaz 
5095417000 

lzkaz raéuna finanénih tetjatev in naloib doloéenih uporabnikov 
od 01.01.2018 - 31.12.2018 

v EUR (brez oentov) 
CIENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka Znesek 

za AOP 
Tekoée lelao Predhodno leto 

1 2 3 4 5 
750 IV. PREJETA VRACILA DANIH 500 0 0 POSOJIL 
7500 Prejeta vraéila danih posojil od 501 0 0 posameznikov in zasebnikov 
7501 Prejeta vraéila danih posojil od javnih 502 0 0 skladov 
7502 Prejeta vraéila danih posojil od javnih 503 0 0 

podjetij in druzb, ki so v lasti driave ali 
obéln 

7503 Prejeta vraéila danih posojil od finanénih 504 0 0 
institucij 

7504 Prejeta vraéila danih posojil od privatnih 505 0 0 
podjetij 

7505 Prejeta vraéila danih posojil od obéin 506 0 0 
7506 Prejeta vraéila danih posojil-iz tujine 507 0 O 
7507 Prejeta vraéila danih posojil-driavnemu 508 0 0 proraéunu 
7508 Prejeta vraéila danih posojil od javnih 509 0 0 agencij 

7509 Prejeta vraéila plaéanih poroétev 510 0 0 
751 Prodaja kapitalskih delezev 511 0 0 
440 V. DANA POSOJILA 512 0 0 
4400 Dana posojila posameznikom in 513 0 0 zasebnikom 
4401 Dana posojila javnim skladom 514 0. 0 
4402 Dana posojila javnim podjetjem in 515 0 0 druzbam, ki so v lasti daiave ali obéin 
4403 Dana posojila finanénim institucijam 516 0 0 
4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0 
4405 Dana posojila obéinam 518 0 0 
4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 
4407 Dana posojila driavnemu proraéunu 520 0 0 
4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0 
4409 Plaéila zapadlih poro§tev 522 0 O

| 441 Poveéanje kapitalskih deleiev in nalozb 523 0 0 
VII1 PREJETA MINUS DANA 524 0 0 POSOJILA 
VlI2 DANA MINUS PREJETA 525 0 0 POSOJILA

| 
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Kraj in datum oddaje 
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Agencija RS za javnapravne evidence in storitve 

lme ugorabnika Sifra proraéunskega uporabnika: MED BCINSKI MUZEJ KAMNIK 37605 
Sedez uporabnika: Podskupina proraé. uporabnika: Muzejska pot 3, 1241 Kamnik 3.4. 

Matibna étevilka: 
5095417000~ “‘~v-.2 

lzkaz raéutriaffirianciranja doloéenih uporabnikov 
od 01.01.2018 — 31.12.2018 

v EUR (brez oentov) 
CLENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka Znesek 

za AOP 
Tekoée Ieto Predhodno Ieto 

1 2 3 4 5 
50 \III. ZADOLZEVANJE 550 0 O 
500 Domaée zadolievanje 551 0 0 
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0 
5002 Najeti krediti pri drugih finanénih 553 O 0 

institucijah
‘ 

del 5003 Najeti krediti pri driavnem proraéunu 554 0 0 
del 5003 Najeti krediti pri pmraéunih Iokalnih 555 0 0 

skupnosti 
del 5003 Najeti kreqiti pri skladih socialnega 556 0 0 zavarovanja 
del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 O 0 
del 5003 Najeti krediti pri drugih domaéih 558 0 O 

kreditodajalcih 

501 Zadolievanje v tujini 559 0 0 
55 VIII. ODPLACILA DOLGA 560 0 0 
550 Odplaéila domaéega dolga 561 0 0 
5501 Odplaéila kreditov poslovnim bankam 562 0 0 
5502 Odplaéila kreditov drugim finanénim 563 0 0 

institucijam 

del 5503 Odplaéila kreditov driavnemu proraéunu 564 0 0 
del 5503 Odplaéila kreditov proraéunom Iokalnih 565 0 0 skupnosti 
del 5503 Odplaéila kreditov skladom socialnega 566 0 0 zavarovanja 
del 5503 Odplaéila kreditov drugim javnim 567 0 0 skladom 
del 5503 Odplaéila kreditov drugim domaéim 568 0 0 

kreditodajaloem 

551 Odplacila dolga v tujino 569 0 0 
IX/1 NETO ZADOLZEVANJE 570 0 0 
IX/2 NETO ODPLACILO DOLGA 571 0 0 
x11 POVECANJE SREDSTEV NA 572 10.800 1.731 RACUNIH 
X/2 ZMANJSANJE SREDSTEV NA 573 0 0 RACUNIH 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Kraj in datum oddaje Oseba, odgovorna Odgovorna oseba za sestavitev bilanoe I Kamnik, dne 21.2.2019 Helena Mejaé, raéunovodjfi ‘ 0 
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