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A. POSLOVNO POROČILO 

I. SPLOŠNI DEL - PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA 

Podatki o muzeju/galeriji 
Polni naziv javnega zavoda: MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK 
Skrajšani naziv: MMK 
Naslov (sedež): Muzejska pot 3, 1241 Kamnik 
Matična številka: 5095417 
Davčna številka: 92474519 
Podračun EZR št.: 01243-6030376035 

Direktorica: mag. Zora Torkar 
Telefon: 01 8317 662 
Elektronska pošta: i nfo@m uzej-kamn ik-on. net 
Spletna stran: www.muzej-kamnik-on.net 
Fb www.facebook.com/muzej.kamnik 

ORGANI ZAVODA 
Organa zavoda sta svet zavoda in direktorica. 

Svet zavoda MMK 
Svet MMK je bit konstituiran 22. 5. 2014 in je 10-članski. 

Predstavniki občin ustanoviteljice in 
soustanoviteljic (4): 

Predstavniki delavcev (3): 

Predstavniki zainteresirane javnosti in 
uporabnikov (3): 

Jure Ftičar, predstavnik ustanoviteljice 
Občine Kamnik 
Sonja Bernot, predstavnica 
ustanoviteljice Občine Kamnik 
Mateja Drolc, predstavnica 
soustanoviteljice Občine Komenda 
Jožefa Valenčak, predstavnica 
soustanoviteljice Občine Trzin 
Marko kumer 
Marko Lesar 
Janja Železnikar 
mag. Irena Žmuc, predstavnica Zveze 
zgodovinskih društev Slovenije 
mag. Estera Cerar, predstavnica 
Skupnosti muzejev Slovenije 
mag. Ana Motnikar, predstavnica 
Slovenskega muzejskega društva 

Predsednica sveta MMK je Janja Železnikar, njen namestnik pa Marko Kumer. Svet je bil v letu 2015 
sklican tri krat. Svet MMK ime poleg direktorja pomembno vlogo pri organizaciji in nadzoru poslovanja 
zavoda. 

Skupne naloge občine ustanoviteljice in občin soustanoviteljic izvaja skupni organ županov. 

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

KRATEK PREGLED RAZVOJA MMK 

Dne 4. decembra 1961 je bil ustanovljen Muzej Kamnik, predhodnik Medobčinskega muzeja Kamnik. 
Ustanovil ga je OLO Kamnik, 6. februarja 1964 je k ustanovitvi pristopila tudi občina Domžale. S 
priključitvijo Matične knjižnice Kamnik je bil ustanovljen Kulturni center Kamnik, leta 1991 pa se je 
knjižnica osamosvojila. Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo so Občina 
Kamnik, Občina Komenda in Občina Trzin ustanovile Medobčinski muzej Kamnik. Odlok o ustanovitvi 



javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik je bi! objavljen 16. 1. 2004 v Uradnem listu RS št. 3/2004 
in dopolnjen v Uradnem iistu RS št. 29/2013. 

Medobčinski muzej Kamnik ima v upravljanju prostore v grajskem kompleksu Zaprice, Muzejska pot 3, 
prostore v stari meščanski hiši na Glavnem trgu 2, kjer je dislocirana enota - galerija Miha Maleš in od 
leta 2013 del pritličja rojstne hiše Rudolfa Maistra na Šutni 23, kjer je nova dislocirana enota.. 

MMK ima pooblastilo za opravljanje državne javne službe muzejev. Teritorialno izvaja državno javno 
službo na območju sedmih občin - Kamnik, Komenda, Lukovica, Domžale, Moravče, Mengeš in Trzin 
za strokovna področja umetnostne zgodovine, likovne umetnosti, arheologije in zgodovine. 

Osnovno poslanstvo MMK je skrb za spoznavanje, raziskovanje, razumevanje in varovanje 
arheološke, umetnostno zgodovinske, zgodovinske premične kulturne dediščine na območju, ki je 
opredeljeno v ustanovitvenem aktu MMK. Na območju občine ustanoviteljice in soustanoviteljic 
izvajamo v skladu s sprejetimi letnimi programi dela še dodatne programe. Svoje zbirke predstavlja 
javnosti z občasnimi in stalnimi razstavami, ki jih spremljajo razstavni katalogi in zloženke. Prav tako 
skrbi za razvoj in ponudbo pedagoško - andragoške dejavnosti {med njimi umetnostno-zgodovinski 
študijski krožek za starejše občane). MMK s svojim delom učinkuje tudi na področje kulture v 
najširšem smislu, saj se v MMK izvajajo poleg muzejskih dejavnosti tudi koncerti, predavanja, 
srečanja, kot so glasbeni ciklusi, strokovna predavanja, predstavitve knjig, diplomskih nalog ipd. ter 
povezovanje z drugimi kulturnimi in turističnimi ponudniki. 

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI 

MMK opravlja na področju premične kulturne dediščine kot javno službo naslednje dejavnosti: 
- evidentira, dokumentira, raziskuje, inventarizira kulturno dediščino na podlagi zbiralne politike in 
poslanstva zavoda, 
- varuje in hrani zbirke ter jih dopolnjuje v skladu s poslanstvom zavoda, 
- sodeluje pri slovenskem in mednarodnem kulturnem sodelovanju z drugimi muzeji, 
- omogoča dostopnost podatkov in programov telesno oviranim osebam, 
- skrbi za spoštovanje enotnih standardov na področju varovanja in hranjenja kulturne dediščine in za 
izobraževanje svojih strokovnih delavcev, 
- daje nasvete, pojasnila in drugo strokovno pomoč fizičnim in pravnim osebam, ki imajo zbirke 
premične kulturne dediščine (zasebne muzejske zbirke) na območju delovanja muzeja, 

- nudi strokovno pomoč zainteresiranim organizacijam in skupnostim, ki v okviru svoje dejavnosti ali v 
zvezi z njo pripravljajo zbirke, razstave in druge oblike predstavljanja kulturne dediščine na območju 
delovanja muzeja, 
- vodi interno strokovno knjižnico za področja, ki jih pokriva, 
- poleg stalnih razstav pripravlja občasne razstave s področja svojega delovanja, pri 
razstavah sodeluje z domačimi in tujimi muzeji, drugimi ustanovami ter fizičnimi in pravnimi 
osebami zasebnega prava, ki imajo zbirke kulturne dediščine (zasebne muzejske zbirke), 

- pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške programe ter programe za težje prilagodljive 
družbene skupine, 

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

- načrtuje in izvaja raziskovalno dejavnost v skladu s poslanstvom muzeja, 
- izdaja tiskano gradivo, video, zvočne in računalniške zapise, ki izhajajo iz poslanstva muzeja ter 
druge oblike promocijskega materiala s področja dejavnosti muzeja. 

MMK opravlja dejavnosti v obsegu in na način, ki je določen s potrjenim letnim programom dela in 
finančnim načrtom. 

Nagrade, priznanja: 
Arheologinja Janja 2eleznikar je prejela jubilejno priznanje Maks Fabiani za projekt Tehnične 
podlage za plovnost reke Ljubljanice za leto 2015, kjer je v projektni skupini sodelovala s strokovnimi 
podlagami za arheološko in kulturno dediščino na območju porečja Ljubljanice. Soavtorji in prejemniki 
jubilejnega priznanja so še: Nuša Britovšek, Nina Lipušček, Leon Kobetič, (Locus); Rok Žnidaršič, 
Samo Mlakar (Medprostor); Martin Žerdin, Leonida Šot Pavlovič, Lea Trnovšek, Boris Turk (Aquarius); 
Janez Kopač {Kopač in otroci); Tomislav Zupančič (Rečni transport); Janja Železnikar (MMK). 
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ZAPOSLENI V MUZEJU v letu 2015 

a) zaposleni, ki jih financira Ministrstvo za kulturo RS 

Ime in priimek 

1. Mag. Zora Torkar 

2. Helena Mejač 

3. Marko Lesar 

4. Saša Bučan 

5. Janja Železnikar 

6. Marko Kumer 

7. Lea Kladnik 

8. Renata Pichler 

Izobrazba, delovno mesto, 
Strokovni naziv 
mag. zgodovine 
direktorica, muzejska svetovalka 
sred. ekon. šola 
računovodkinja 
univ. dipl. umet. zgodovinar 
kustos za umet. zgodovino, 
muzejski svetovalec 
univ.dipl.umet. zgodovinar, kustos 
umet. zgodovinar, kustos 
univ. dipl. arheolog 
kustos arheolog, 
kustos 
gimn. maturant 
muzej, dokumentalist 
samostojni muzejski tehnik 
sred. živil, šola 
čistiika - muzej, čuvajka 
sred. ekon. šola 
čistiika - galer. čuvajka 

Opomba 

b) zaposleni, kijih financira Občina Kamnik 

Ime in priimek izobrazba, delovno mesto, Opomba 
Strokovni naziv 

1. Alenka Juvan univ. dipl. slavistka, 
muzejski informator VI. 

c) javna dela 

Medobčinski muzej Kamnik se je Kot izvajalec vključil v program javnega dela Zavoda RS za 
zaposlovanje in Občine Kamnik šele ob koncu ieta 2015, ker nam prvotno vloga ni bila odobrena. Od 
1. 10. do 31. 12. 2015 je bil odobren program javnega dela - program za varstvo in ohranitev kulturne 
dediščine - pomoč pri vzdrževanju objektov in parkov za eno osebo. 

d) družbeno koristno delo 

V sodelovanju s Centrom za socialno delo Kamnik je v MMK en udeleženec opravljal delo v splošno 
korist od 28. 8. 2015, ki pa ga po tednu dni prekinil. 

e) programa Usposabljanje na delovnem mestu 

V sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje smo s 1. junijem 2015 izvajali trimesečno 
usposabljanje za delovni mesti kustosa - kulturnega antropologa in kustosa konservatorja za dve 
osebi mlajši od 30 let. 
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II. POSEBNI DEL 

a.) VSEBINSKO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA 

SKLOP I. 

Kustosi MMK so izvajali splošno javno službo na celotnem teritoriju, ki ga pokriva muzej, to je na 
območju občin Kamnik, Komenda, Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin. 

I./1. EVIDENTIRANJE 

Evidentiranje- arheologija 

Januarja 2015 je podjetje Magelan d.o.o. iz Kranja (zanj Špela Tomažinčič) predalo v hrambo MMK 
arhive najdišč in najdbe iz lokacij: Klanec pri Komendi (EŠD 15128), Velika planina (EŠS 140 -
pastirsko naselje, 400018 Velika planina) ~ Akc. št. A2413D/1-3-2015. 

Po pošti smo prejeli 3 poročila o arheoloških raziskavah na lokacijah Blagovica vas - EŠD12770 ~ 
arheol. najdišče Črni graben in EŠD 1121 - vaško jedro Blagovica {akc. št. A2412D/1), Trojane-EŠD 
15521-V Zideh-rimska cesta Emona-Celeia (akc št. A2412D/2) in poročilo iz lokacije Prevoje- EŠD 
29212 - Šentvid prt Lukovici, arheol. najdišče Se!o (akc. št. A2412D/3) - pošiljatelj Matjaž Novšak, 
Arhej d.o.o. 
Evidentirano in izbrano je bilo gradivo za razstavo Komu so zvonili - (skupno 20 zvoncev in 12 kamh 
v etnološki zbirki in 9 zvoncev in 3 kemblji iz arheološke zbirke) za potrebe razstave Tolminskega 
muzeja, ki je aprila 2015 gostoval v MMK. 
Junija 2015 sta bila odkupljena dva kosa verjetno naarobnens kamna, ki ju je na svojem vrtu, pri 
VoDaniu pomožnega objekta našla gospa . 1 ta lokaciji 7 oz. 

22 v Kamni ku - Akc. št. A2437N. 
V poletnih mesecih je bilo urejeno gradivo z visokogorskih najdišč in sortirano v škatle po imenu 
najdišča (donacija M. Bremšak, 2009). Pri urejanju sta sodelovali Jana Drolc in Tea Kregar. 
Arheologinja je v letu 2015 urejanje evidence kulturno varstvenih soglasij po novem pravilniku o 
arheoloških izkopavanjih iz katerih je razvidno izpolnjevanje zakonskih obveznosti s strani 
posameznikov in poslovnih subjektov 

Arheološka najdišča v visokogorju - Kamniško-Savinjske Alpe 
V okviru raziskav visokogorja je arheologinja v letu 2015 v sodelovanju z ekipo: dr. Jana Horvat in 
Lucija Lavrenčič (IZA ZRC SAZU), Janez Bizjak, France Štele in Miran Bremšak raziskovala 
visokogorske planine: Planino Koren na Krvavcu - 18.9.2015 - (najdeni so bilo ostanki več 
prazgodovinskih, antičnih in zgodnjesrednjeveških tlorisov bajt ter izkopane drobne najdbe iz različnih 
arheoloških obdobij); Konjško planino na Veliki planini (12.11.2015) in Spodnje jame pod Grintavcem 
(21.8.2015). 

Kamniška najdišča 
Dne, 10.4.2015 si je arheologinja na Šutni v Kamniku, ogledala steber-sedaj nosilec drvarnice s 
podobo Sv. Antona Padovanskega skupaj s * ' ki je solastnica stanovanja v bivši 
Bintarjevi hiši. Steber je bil foto-dokumentiran. 

Arheološka najdišča sosednjih občin 
Klanec pri Komendi, Črni graben - Blagovica, Trojane, V Zideh, Prevoje in Selo pri Lukovici - 6 
lokacij iz katerih smo pridobili terensko dokumentacijo in arheološko gradivo. 

Evidentiranje Maister 

Muzejska informatorka Alenka Juvan je za pripravo razstave v Maistrovi rojstni nisi z naslovom Mož 
besede in duha (o Maistru pesniku, bibliofilu, kulturniku) pregledala Maistrovo korespondenco v 
NUKU, posamezne njegove pesmi v rokopisu, ogledala in seznanila se je z vsebine Maistrove 
knjižnice v Univerzitetni knjižnici v Mariboru, posebej s pomembnejšimi deli, med katerimi so 
Peteroknjižje, Dalmatinova Biblija, prva izdaja Valvazorjeve Slave Vojvodine Kranjske, več knjig 
vezanega Ljubljanskega zvona. V Univ. knjižnici v MB se je dogovorila za izposojo knjig v Času 
razstave. Za pripravo scenarija filma k tej razstavi je obiskala v Mariboru Maistrovega vnuka Boruta 
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Maistra, si ogledala Maistrovo spominsko knjigo, več Maistrovih pisem kot del korespondence z 
Otonom Župančičem, Antonom Aškercem. Za razstavo si je sposodila pismo Otona Župančiča 
Rudolfu Maistru, 2 pismi za razstavo iz prav te korespondence je preslikala, !z zbirke v NUKU je tudi 
več notnih zapisov (9) različnih skladateljev o uglasbenih Maistrovih pesmih - skupaj evidentiranih 60 
uglasbitev, rokopisov, zapisov v spominsko knjigo.... 

Evidentiranje doniranih in odkupljenih predmetov - Maister 

Muzejska informatorka Alenka Juvan je za razstavo Mož besede in duha od zasebnika pridobila prvo 
izdajo Maistrove pesniške zbirke Poezije iz leta 1904 ter 4 številke časopisa Kronika slovenskih mest, 
najpomembnejši je iz leta 1934, saj je v njem objavljena precej poglobljena ocena Maistrove poezije 
avtorja Janka Glazerja (Rudolf Maister - Vojanov kot pesnik) in pa daljši nekrolog ob smrti Rudolfa 
Maistra, ki ga je napisal dr. Anton Dolar (Kaj nam je pomenil general Maister kot vojak). 

Evidentiranje- umetnostna zgodovina 

Evidentiranje del Dušana Lipovca 
Za potrebe razstave slikarja Dušana Lipovca- Zarisane izpovedi je avtorica razstave Saša Bučan 
evidentirala dela pri posameznikih in v ustanovah(podjetja, banke). Poleg likovnega dela so bila 
evidentirana tudi njegova literarna dela( kritike in recenzije), objave o avtorju drugih piscev v 
dnevnem in revialnem tisku in njegova lirika zbrana v pesniški zbirki..Del njegovih del je bil kasnje 
predstavljen tudi v galeriji v Domžalah( november- december 2015) V galeriji Miha Maleš so bila 
predstavljena olja, gvaši in akvareli po čemer je bil avtor tudi najbolj znan tako v kamniku kot tudi 
širom po Sloveniji. Evidentiranih je bilo preko 100 del, na razstavi pa si je bilo moč ogledati 70 
umetnikovih del. 

Evidentiranje del za razstavo Industrija- Nostalgija 
Za potrebe razstave je Saša Bučan skupaj s soavtorjem omenjene razstave, Markom Kumrom, 
evidentirala dela pri zasebnikih in pri različnih gospodarskih subjektih- na temo industrijskih objektov 
v Kamniku. Evidentirana so bila likovna dela različnih umetnikov v različnih likovnih tehnikah in sicer: 
12 likovnih del in video umetnika mlajše generacije Surya Djalila. 

Evidentiranje- starejša slikarska zbirka 
Evidentiranje starejše slikarske zbirke in pregled stanja del za pripravo razstave Starejša slikarska 
zbirka- iz depojev MMK, ki je načrtovana jeseni 2015. 

Evidentiranje - zgodovina industrijske dediščine 

Nadaljevala se je raziskava v okviru projekta Industrijska dediščina na Kamniškem in s tem 
' evidentiranje gradiva, ki se hrani pri zasebnikih, zbiralcih in še delujočih podjetjih. To je bila tudi 
podlaga za nekatere manjše razstave (predstavitve donacij), razstavo likovnih upodobitev kamniških 
tovarn in za mnoge prireditve s katerimi se je popularizirala tema. Evidentirano je bilo fotografsko 
gradivo, filmi, delavski predmeti, izdelki, tovarniška oprema (280). Digitalizirani so bili tudi filmski 
posnetki na videokasetah (7). 

Evidentiranje - zgodovina Trzina 

Kustosinja za zgodovino mag. Zora Torkar je evidentirala fotografij, predmetov in ljudskega izročila za 
razstavo Sledi trzinske preteklosti- od 18. stoletja do danes. Povezala se je s posamezniki in TD 
Kanja. Z njihovo pomočjo je zbirala in evidentirala gradivo za razstavo (fotografije, predmete, ljudske 
pesmi, zapise, arhivske vire, župnijsko kroniko) - 220 fotografij, video, 7 zapisov ljudskih pesmi, 35 
predmetov. Vso gradivo (tudi v MMK) je bilo evidentirano, dokumentirano in digitalizirano - skupaj 
263. 

Evidentiranje doniranih in odkupljenih predmetov 

Kustosinja za zgodovino mag. Zora Torkar je najprej evidentirala in vpisala v akcesijsko knjigo vse 
predmete, ki smo jih odkupili oz. pridobili za zgodovinsko zbirko - skupaj 223 predmetov. To so 
spomenice in priznanja ter zbirka zemljevidov. V program Galis je bilo vnesenih 177 zgodovinskih 
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predmetov (zemljevidov in kartografskega gradiva iz donacije M. Žerovnika iz Komende). Vnašale so 
•- brezposelni diplomantki na Usposabljanju preko Zavoda za zaposlovanje RS. 

Evidentiranje gradiva z območja Moravč in Lukovice 

Začetek evidentiranja muzejskih predmetov, fotografij in dokumentacija z območja občin Moravče in 
Lukovica s področja arheologije in etnologije (40 predmetov). 

112. INVENTAR1ZIRANJE/DOKUMEIMTIRANJE/DIGITALIZACIJA 

Inventariziranie/dokumentiranie/diaitalizaciia: arheologija 

V januarju 2015 je arheologinja uredila digitalne baze naslovnikov in prejemnikov muzejskih vabil in 
obvestil. Oblikovane so bile posamezne skupine prejemnikov: povabila muzej, zaposleni in svetniki 
občine Kamnik, zaposleni in svetniki ostale občine, Ministrstvo za kulturo, lokalni mediji, mediji-širše, 
zaposleni MMK, svetniki MMK, prostovoljke, šole-lokalno, vrtci-lokalno, gorenjski muzeji, muzealci in 
zaposleni na zavodih, arheologi, ... v podatkovno bazo info@muzei-kamnik-on.net je bilo vpis anih in 
prenesenih 779 stikov. 

V februarju je 2015 je arheologinja urejala gradivo, ki ga je oktobra leta 1941 na Trojanah izkopal W. 
Scmid in je bilo iz strani graškega Joanneuma, leta 2014, vrnjeno Sloveniji. Gradivo je bilo 
inventarizirano (skupno 113 inv. številk od MMK3500.1-MMK3564) in sortirano po materialu - steklo, 
kost, školjke, kovina, keramika, ...Inventarizirani kosi so bili fotografirani, enako kot stari Schmidovi 
terenski listki - skupno 456 posnetkov - v marcu je bilo gradivo vneseno v Galis. 

Reinvetarizirani in inventarizirani so bili vsi kamniti spomeniki razstavljeni na prenovljeni razstavi 
Zgodbe v kamnu (od MMK3700.1-3714) - foto-dokumetirano - 198 posnetkov; ter nekaj predmetov iz 
izkopavanj na Velikem stanu, na Veiiki planini - najdišče med Kocjanovo in Hebanovo bajto 1999 
(MM^SO^-I - od tega je bilo vneseno v Galis do št. 270) - 132 posnetkov, 

V letu 2015 ie bilo inventarizirano in v bazo Galis vneseno 264 predmetov iz arheološke zbirke. 
Vnašale so - brezposelni diplomantki na Usposabljanju preko Zavoda za 
zaposlovanje Ks, • študentka arheologije na praksi in kustosinja MMK Janja Železnikar. 

Digitalizacija slikovnega gradiva 

Digitalizacija gradiva Geološkega krožka Kamenkost z OŠ Komenda Moste - pregled vsega gradiva 
iz zgodovine 20. letnega delovanja krožka - izbor materialov, ki bi bili ustrezni za predstavitev na 
razstavi na šolski poti v Komendi in digitalizacija - 35 fotogra% ter arhivirano že v digitalni obliki 
izročeno gradivo. 
Arheologinja je v septembru digitalizirala konservatorsko-restavratorsko dokumentacijo, ki jo je 
naredila Tea Kregar za razstavljene kamne v lapidariju. 
V oktobru je arheologinja prevzela skenirane diapozitive, ki jih je oblikovalka Polona Zupančič 
naredila za potrebe razstave Zgodbe v kamnu - gre za 20 fotografij kamnov iz lapidarija kamniškega 
muzeja, ki jih je leta 2003 naredil Miran Kambič. 
Urejanje stare kartotečne dokumentacije za etnologijo, zgodovino, umetnostno zgodovino, muzejsko 
dokumentacijo o razstavah, popise cerkvene in sakralne dediščine po terenu - v decembru 2015. 

Inventariziranie/dokumentiranie/diaitalizaciia: umetnostna zgodovina 

Kustos za umetnostno zgodovino Marko Lesar je izvajal reinventarizacijo obstoječih muzejskih zbirk s 
področja starejše likovne umetnosti, ki jo je tudi pregledal, fotografiral in ovrednotil (slike, kipi- 50). 

V Galeriji Miha Maleš je reinventarizacijo izvajala kustosinja Saša Bučan, in sicer 225 del na papirju 
(MMK22189-22414), v različnih tehnikah( risbe) avtorja Mihe Maleša. Ker gre za občutljiv nosilec-
dela na papirju- so bili posamezni kosi vstavljeni v nove mape iz brezkislinskega papirja. Vsa dela so 
bila pregledana, reinventarizirana, ovrednotena in fotografirana. 

Inventariziranie/dokumentiranie/dioitalizaciia: zgodovina industrijske dediščine 
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Muzejski dokumentalist MarKo Kumer je ob proučevanju in delu na terenu glede kamniške industrijske 
dediščine pridobil kot darila 25 predmetov, večinoma izdelkov, manjšega orodja, marketinških izdelkov 
in fotografij tovarn in proizvodnje. Dokumentiral in digitaliziral je 280 fotografij, ki so v lasti muzeja in 
zasebnikov, ki so jih posodili za ta namen. 

[nventariziranie/dokumentiranie/digitalizaciia: zgodovina 

V program Galis je bilo vnesenih 177 zgodovinskih predmetov (zemljevidov in kartografskega gradiva iz 
donacije M. Žerovnika iz Komende). Vnašale so - brezposelni diplomantki na 
Usposabljanju preko Zavoda za zaposlovanje RS po pripravljeni dokumentaciji. 

Digitaliziranih je bilo 220 fotografij za razstavo Sledi trzinske preteklosti od konca 18. Stoletja do danes, 
ki so bile pred tem evidentirane in izposojene pri posameznikih in društvih z območja Trzina, Depale 
vasi. 

Knjižnica 
Reinvetarizacija oz. nov popis knjižničnega gradiva - 80 (Marko Kumer). 

Izrisani arheološki predmeti 
Natalija Grum je v jeseni leta 2015 izrisala inventarizirano gradivo iz visokogorja iz najdišč: 
Vodotočnik, Planina na stanu pod Kamniškim sedlom, s Pastircev, planine Koren, planine nad 
Jezerci, planine Ovčarije in Kalce, Križne gore in še nekaterih najdišč iz kamniškega območja -
skupno je bilo izrisanih 84 fragment ov posod, nekaj pa je tudi kovinskih kosov. Izrisano in shranjeno 
v digitalni obliki je tudi gradivo z najdišča Blagovica 2013 {337 izrisanih predmetov), ki so v poročilu o 
izkopavanjih, ki gaje konec leta 2014 oddal Arhej d.o.o. 

1/3. DOKUMENTIRANJE NEMATERIALNE DEDIŠČINE 

Muzejski dokumentalist in avtor razstave o kamniški industrijski dediščini Marko Kumer je novembru in 
decembru 2015 pripravil scenarije in v sodelovanju s prostovoljkami projekta EVS ter filmsko sekcijo 
Mladinskega centra Kotlovnica iz Kamnika na terenu posnel 5 video posnetkov pogovorov s 
posamezniki, ki so delali v kamniški smodnišnici. 

Za potrebe razstave Mož besede in duha je muzejska informatorka Alenka Juvan pripravila scenarij za 
film z Maistrovo poezijo, predstavitvijo njegove knjižnice, krajev s katerimi je bil povezan, njegovo 
kulturno delovanje. Film traja 19 minut. Pri njem so sodelovali: scenarij, izbor pesmi, lektura skupaj z 
Matejo Dermelj Alenka Juvan, režija Andreja Humar Gruden, snemanje in montaža Matevž in Matic 
Sterle. 

1./4. KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE 

Očiščeno in primarno konservirano je bilo razstavno gradivo za razstavo Komu so zvonili - 19 
zvoncev in 3 kambe z zvonci ter 1 kamba brez zvonca. 

V maju je arheologinja obnovila-popravila makete prazgodovinske hiše, ki je bila in vrnjena v vitrino 
na stalni razstavi Sledi trzinske preteklosti v Jefačnikovi domačiji. 

V Pokrajinskem muzeju Brežice je konservator Jože Lorber konserviral 55 predmetov iz najdišč iz 
visokogorja in najdišč z območja občine Kamnik. 

Za potrebe razstave Starejša slikarska zbirka je bila izvedeno osnovno čiščenje in priprava slik (3). 

V juniju in iuliju so bili primarno očiščeni kamniti spomeniki v lapidariju. Konservatorka in restavratorka 
• prostovoljka MMK je bila v tem terminu na usposabljanju na delovnem mestu in je pod 

mentorstvom arh««!oginje očistila kamnite spomenike, jih reinventarizirala in natančno dokumentirala 
stanje. _ je napisala vsa konservatorsko-restavratoska poročila za vse razstavljene 
spomenike (inv. št. MMK3700-3714). Restavrirala in očistila je še naslednje muzejske predmete: 
Stražarja božjega groba, zvonec z leseno ovratnico (inv. št. MMK5189), Namizno uro s turško glavo, 
pri sliki Zadnja večerja je popravila del lesenega okvirja. 



I./5. VREDNOTENJE MUZEJSKIH ZBIRK 

Kot je navedeno v poglavju dokumentiranje/digitalizacija, se je vrednotenje muzejskih predmetov 
izvajalo vzporedno s potekom vnosa v računalniški dokumentacijski program Galis. Nosilci 
vrednotenja muzejskih predmetov so bili kustosi. Vrednoti se v skladu z Pravilnikom o zbiralni politiki v 
MMK in z internimi sistemi vrednotenja, ki so jih izdelali posamezni kustosi. 

Arheološki predmeti so bili ovrednoteni sproti z inventarizacijo in vnosom v bazo Galis - skupno je bilo 
ovrednotenih in v digitalno bazo vpisanih: 264 inventariziranih predmetov in 70 evidentiranih 
predmetov. Vsi predmeti so bili sproti ovrednoteni, hkrati pa je potekalo vrednotenje predmetov za 
nazaj - skupno število v letu 2015 ovrednotenih predmetov: 456. 
Na strokovnem področju zgodovine je bilo skupaj ovrednotenih 223 predmetov. 
Na strokovnem področju umetnostne zgodovine je bilo ovrednotenih 275 predmetov. 

1/6. PROUČEVANJE/RAZISKOVANJE 

Zgodbe v kamnu -lapidarij 
Za potrebe prenovljenega lapidarija kamniškega muzeja je arheologinja pripravljala strokovna 
besedila. V pomoč so ji bili kolegi mag. Zora Torkar, Marko Lesar, dr. Milan Lovenjak in dr. Julijana 
Visočnik - predvsem slednja je prebrala in ovrednotila novejše muzejske pridobitve, ki so bile 
vključene v reorganizirano postavitev in nov koncept. Pregledana je bila epigrafska literature za 
kamnite spomenike, izvedene nekatere inventivne idejne rešitve za drugačno postavitve nove 
razstave. S konservatorko Teo Kregar je bila izdelana rekonstrukcija z barvami poslikanega 
spomenika G. Dindiju - po originalnih barvah, ki so na eni stranici nagrobnika še dobro ohranjene. 
Polona Zupančič-je pripravila koncepta prenove in postavitve razstave. Besedila so bila lektorirana s 
strani Alenke Juvan, prevode v angleški jezik je naredila Maja Sužnik. Narejeni in natisnjeni sta bili 
zloženki pod naslovom Za učenje in zabavo! - slovenska in angleška verzija s križanko in navodili za 
geocaching. 

Kamniška arheološka najdišča - Območje Žal 
Proučevanje najdb in literature, ki bi lahko pojasnila najdbe, ki jih je g. Jelena Vučko decembra 2014 
donirala MMK. Branje starejše literature za Kamnik. 

Devocionalije 
Mag. Darko Knez iz Narodnega muzeja Slovenije je pomagal arheologinji pri ovrednotenju, datiranju 
in opredelitvi devocionalij iz donacije gospe Jelene Vučko (najdene na vrtu na Žalah). 

Zvonci 
Preučevanje literature, ki se ukvarja z zvonci in zvonjenjem. (Knific, Murgelj, 1996 - Železni zvonci v 
Sloveniji. Traditiones 25; Knific, 2006, Železni zvonci iz Kamniško-Savinjskih Alp : arheološki pogled, v 
Cevc: Človek v Alpah...; Orel, 1951, O izdelovanju živinskih zvoncev v okolici Gorjan pri Bledu, 
Slovenski etnograf 3-4). Zbiranje foto gradiva, pisanje besedila za pano o zvoncih iz zbirk 
Medobčinskega muzeja Kamnik, ki bo del gostujoče razstave tolminskega muzeja Komu so zvonili. 
Urejanje potrebne dokumentacije s Tolminskim muzejem, podnapisi za predmete, vsebina in 
oblikovanje panoja za naš muzej itd. 

Fosili s Komende {občina Komenda) 
Zbiranje in digitalizacija fotografskega gradiva za razstavo v Komendi, na šolski poti (France Štele, 
Jure Žalohar). Pisanje besedil za razstavne panoje s pomočjo dr. Jureta Žaloharja in Eda Grmška v 
počastitev 20. obletnice delovanja geološkega krožka Kamenkost na OŠ Komenda Moste. Sočasno s 
pripravo materialov za razstavo so bile izvedene aktivnosti za ponatis knjižice Gremo iskat fosile. 
Knjigo in razstavo je oblikoval Marko Jelovšek. 

Trojane - Atrans (občina Lukovica) 
Na povabilo IZA ZRC SAZU ter na pobudo dr. Jane Horvat se je arheologinja odzvala k sodelovanju 
pri projektu Manjše strnjene naselbine v rimski dobi na Slovenskem prostoru, kamor sodijo Trojane -
Atrans kot beneficiarna, poštna in carinska postaja in katere gradivo hrani MMK. Ob predstavitvi 
koncepta s strani pobudnice je arheologinja sodelovala še s CPA (za izdelavo kart z vrisanimi 
lokacijami izkopavanj). K sodelovanju je bila povabljena tudi dr Julijana Visočnik, ki je doktorirala na 
napisnih kamnih z območja Celja, kamor sodijo tudi Trojanski napisi. 
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Učna pot Onger - Kaj vse spoznamo na sprehodu po hribu? (ODčina Trzin) 
Terenski pregled gozdne učne poti na Ongru nad Trzinom, idejna zasnova razširitve ponudbe učne 
poti z arheološkimi, kulturo-zgodovinskimi in naravovarstvenimi vsebinami. Zasnova priročnika za OŠ, 
vrtec, TD, PD in družine ter posameznike, ki bi z vodnikom in pripomočki lahko doživeli naravo in 
predvsem Onger kot učilnico na prostem. 

Mamut 
Z namenom predstavitve velikega odkritja mamutovega okostja leta 1938 v Nevljah pri Kamniku v 
Tolminskem muzeju, je arheologinja študirala okoliščine, čas v katerem je mamut živel, najdbe 
rnamutovih kosti po Sloveniji in Evropi idr. Predstavitev je imela 5. novembra pred odprtjem razstave. 
Pripravljena se bila besedila za medije, za vabilo na razstavo in ostalo gradivo. 

Življenje v Alpah - Velika planina 
Za potrebe gostovanja na tradicionalnem Valičevem dnevu, ki ga organizira Gorenjski muzej Kranj, je 
arheologinja pripravila besedila za objavo v Valičevem zborniku na temo rezultatov izkopavanj 
najstarejše doslej najdene ovalne pastirske bajte na Veliki planini, kije bila odkopana leta 1999, med 
Kocjanovo in Hebanovo bajto. 

Dušan Lipovec 
Za pripravo občasne lastne razstave o slikarju Dušanu Lipovcu je kustosinja Saša Bučan pregledovala 
primerjalno strokovno literaturo o krajinarstvu v sodobni in moderni umetnosti, razvoju, pregledovala 
muzejske zbirke ter zbirke posameznikov ter literaturo v dnevnem in revialnem tisku. Opus, ki je bil 
sicer zelo obširen in izjemno razpršen. Saša Bučan je navezovala in iskala stike z lastniki del, opravila 
pa je tudi oglede pri zasebnikih, institucijah, društvih, ustanovah, ki hranijo Lipovčeva dela in jih 
evidentirala za evidenco in možno izposojo. 

industrija- Nostalgija 
Za pripravo razstave je kustosinja pregledovala literaturo na temo izgubljene industrije in dediščine v 
Kamniku in v širšem slovenskem prostoru ter literaturo o avtorjih, katerih dela je uporabila na razstavi. 

Umetnostno zgodovinski krožek za odrasle 
Kustosinja Saša Bučan vodi Umetnostno zgodovinski krožek za odrasle, ki se sestaja v Galeriji Miha 
Maleš praviloma na 14 dni. Za predavanja iz zgodovine umetnosti je potrebno Študiranje virov, 
literature, zbiranja slikovnega gradiva za pripravo predavanj umetnostno zgodovinskega krožka in 
priprava prezentacij za posamezna predavanja. V letu 2015 je v zadnji polovici 1. semestra in v 2. 
semestru šolskega leta 2015-2016 predstavljala uvod v občo umetnostno zgodovino (strokovni izrazi, 
razčlemba obdobij, najpomembnejši tvorci posameznih obdobij) ter izpostavila barok tako z likovnega-
umetnostnega kot tudi z zgodovinskega in sociološkega vidika. 

Umetnine iz depojev - starejša slikarska zbirka 
Marko Lesar je proučeval provinience in avtorje umetniških del v depojih kot pripravo na razstavo v 
jeseni. Študiral je zgodovinsko in tudi drugo kulturnozgodovinsko problematiko po dostopni literaturi o 
različnih portretirancih in drugih slikah in se strokovno povezoval z zgodovinarjem dr. Mihom 
Preinfalkom z inštituta M. Kosa pri ZRC SAZU, dr. Ano Lavrič, dr. F. šerbeljem glede avtorstva slik, ki 
so večinoma dela neznanih slikarjev. 

industrijska dediščina Kamnika in Gorenjske 
Marko Kumer je dopolnjeval baze podatkov o kamniški industrijski dediščini (kontakti, zapisovanje 
spominov..). Večkratni obiski in intervjuji z go. Špelo Železnik, hčerko Toneta Knafliča - priprave za 
prispevek za Kamniški zbornik in za razstavo v letu 2016. 
-intervju z go. Magdo Ribič, upokojeno oblikovalko tovarne Svilanit 
- članek za revijo SLO (slovenski zgodovinski magazin) o smodnišnici - Oprezen nisi nikoli preveč, 
premalo pa marsikdaj 
- sodelovanje pri pripravi članka o Svilanitu Saše Boje za časnik Delo 
-sodelovanje pri pripravi dokumentarnega filma o ženskih delavskih pravicah Majde Širca TV Slovenija 
-prispevek Razstavni projekt KAM SO ŠLE VSE FABRIKE (s primerom »družbenega standarda«) za 
zborovanje in za zbornik slovenskih muzealcev v Tehničnem muzeju Slovenije v Bistri 
- obenem proučuje in zbira gradivo za skupni projekt muzejev na Gorenjskem, kjer bo predstavil 
tovarni Titan in KIK (skupni sestanki, izbor tematike, tovarn, priprava krajših tekstov). 
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Tone Knaflič - zgodba o dobrem kapitalistu 
Muzejski dokumentalist Marko Kumer je za članek Tone Knaflič - zgodba o dobrem kapitalistu 
pregledal hemeroteko Ivana Zike v muzejski knjižnici, relevantno literaturo v Knjižnici Franceta 
Balantiča v Kamniku in opravil pogovore z njegovimi dediči in potomci prijateljev: snaho Sonjo Knaflič, 
hčerjo Špelo Železnik, Tonetom Steletom in vodil korespondenco z njegovimi vnuki v Nemčiji. Izbral in 
digitaliziral je slikovno gradivo - predvsem fotografije samih tovarniških objektov, proizvodnih procesov 
in tudi fotografij iz industrialčevega osebnega življenja ter kupoprodajne pogodbe, dokumente o 
lastništvu in potrdila o izobrazbi. Začele so se tudi priprave na razstavo z enakim naslovom, ki bo 
odprta aprila leta 2016. 

Mož besede in duha- Maister 
Alenka Juvan je proučevala gradivo za načrtovano razstavo v Maistrovi rojstni hiši. Obiskovala je 
mariborsko univerzitetno knjižnico in na novo postavljeno Maistrovo knjižnico ter se pogovarjala o 
sodelovanju z dr. Vlasto Stavbar, kustosinjo v Maistriani in NUK. Prav tako je zbirala gradivo in 
izbirala sodelavce iz Mladinskega gledališča Ljubljana za video za razstavo Mož besede in duha. 
Raziskovanje in zbiranje gradiva o Rudolfu Maistru, njegovi poeziji, korespondenci za razstavo o 
Maistru pesniku in kulturniku (NUK). Dogovarjanje z različnimi sodelavci glede besedil v katalogu za 
razstavo Mož besede in duha 31. marca (dr. Andrej Misson o uglasbenih Maistrovih pesmih, dr. Vlasta 
Stavbar o Maistrovi knjižnici v Mariboru), lektoriranje in urejanje vseh besedil. 

Sledi trzinske preteklosti - 2. dei (občina Trzin) 
Zora Torkar je proučevala literaturo, članke, vire, slikovno gradivo, arhivsko gradivo v različnih 
muzejskih ustanovah, arhivih, delo na terenu, zbirala predmete za pripravo scenarija za stalno 
postavitev, ki bo prikazovala razvoj Trzina in okoiice od 18. stoietja do ustanovitve samostojne občine 
Trzin leta 1998. V drugem delu je sledila realizacija projekta. 

Muzejske delavnice - življenje v preteklosti 
.Janja Železnikar in Zora Torkar sta pregledovali literaturo, pregled predmetov doma in v drugih 
muzejih za pripravo strokovnih izhodišč za izdelavo scene, opreme, kostumov za muzejske delavnice. 

1.17. PROSTOVOLJCI, MENTORSTVO 

Prostovoljci v muzeju 
Kustosinja Janja Železnikar je tudi v letu 2015 nadaljevala delo s prostovoljkami, s katerimi si 
pomagamo zaradi kadrovske podhranjenosti muzeja, kakor tudi zaradi pridobivanja delovnih izkušenj 
in prakse za mlade. Povečan obseg dela (odprtje nove enote: Rojstna hiša Rudolfa Maistra, vse večje 
število organiziranih obiskov, vpeljava novih pedagoških programov in povečanje ponudbe) zahteva 
nenehno prilagajanje in seveda bi potrebovali dodatne moči. V letu 2015 nam jih je od enajstih 
prostovoljk, ki so začele sodelovanje z MMK v le tu 2014 - ostalo še šest, od teh so le štiri take, ki 
večkrat sodelujejo. V letu 2015 je bila izpeljana strokovna ekskurzija za prostovoljke: 12.6.2015 so si 
pod vodstvom mentorice ogledale Jefačnikovo domačijo in razstave MMK v njej ter Muzej Krasa -
Notranjski muzej Postojna v Postojni in Rakov Škocjan. V decembru, 12.12. je bilo za prostovoljke 
organizirano prednovoletno druženje z ustnim priznanjem in zahvalo za sodelovanje ter povabilom za 
sodelovanje v prihodnje. 
Prostovoljke so največkrat pomagale pri izvedbi različnih muzejskih delavnic, pri učnih listih, pri 
vodstvih po muzeju in muzejskih zbirkah ter pri izvedbi praznovanj rojstnih dni. Skupno so prostovoljke 
in prostovoljec opravili 389 prostovoljnih ur za muzejsko delo v letu 2015/ od tega 34 ur v Galeriji Miha 
Maleš, preostalih 355 ur pa za dejavnosti Medobčinskega muzeja Kamnik. 
Kustosinja za arheologijo je koordinatorka vseh dogajanj v zvezi s prostovoljkami, jih izobražuje in dela 
z njimi. V letu 2015 so z MMK sodelovale še prostovoljke: Irena Radej, Tea Kregar, Jana Drolc, Vanja 
Mlakar, Jana Breznik in Tanja Drovenik Čalič. V decembru se nam je pridružila še Anja Sagadin.. 

Muzejski dokumentalist Marko Kumer je v prvi polovici leta sodeloval s štirimi nemškimi prostovoljci 
iz projekta European Volunteers Service (EVS prostovoljci) pri pripravi priložnostne razstave o 
nekdanji smodnišnici, katere osrednji artefakt je bila shematična interaktivna maketa preko stotih 
objektov nekdanjega industrijskega kompleksa s pripadajočimi fotografijami in opisi v slovenščini in 
angleščini. Prostovoljci sicer sodelujejo z Domom kulture v Kamniku. Kumer je v komunikaciji s 
prostovoljci usmerjai njihovo delo in jih podučil z osnovami razvoja industrije na kamniškem območju. 
V drugi polovici leta je sodeloval z novo izmeno treh nemških in ene španske prostovoljke pri pripravi 
dokumentarnih filmov. To so bili filmski zapisi pogovorov z nekdanjimi zaposlenimi Kemijske industrije 
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Kamnik: intervju z go. Boženo Možiria, intervju z Vilkom Riflom, film o zgodovini Katzenberga in 
upravne stavbe smodnišnice, intervju z Ivanom Grintalom, intervju s Tončko Šuštar in intervju z Anjo 
Urankar. Premiera filmov in spremna razstava bo 3. marca leta 2016. 

Mentorstvo 
Janja 2eleznikar in mag. Zora Torkar sta bili mentorici na projektu »Usposabljanja na delovnem 
mestu«, ki gaje v letu 2015 izpeljal Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije. Od junija do konca 
avgusta 2015 sta bili na usposabljanju sicer prej naši prostovoljki, Tea Kregar (dipl. konservatorka in 
restavratorka) in Jane Drolc (dipl. etnologinja in antropologinja). V tem času sta se seznanili z vsemi 
procesi muzejskega dela: z muzejsko dokumentacijo, muzejskim gradivom, postopki evidentiranja, 
dokumentiranja, fotografiranja muzejskih predmetov, urejanja depoja, spoznavanje in delo na 
pedagoških programih muzeja, delavnicah, vodenju skupin na vseh treh lokacijah itd., Z njuno 
pomočjo so bili tudi primarno očiščeni kamniti spomeniki v lapidariju muzeja, ter vnesene v 
podatkovno bazo Gaiis nekateri predmeti in dokumenti: zemljevidi iz Žerovnikove zbirko s Komende, 
arheološko gradivo z Blagovice in Sadnikarjeve zbirke. 

Na strokovni praksi konec avgusta 2015 je bila študentka arheologije Eva Grašič. Njena mentorica 
je bila arheologinja. Spoznala je muzej in vse muzejske enote, delo kustosa arheologa in delala z 
delom arheološkega gradiva na nivoju identifikacije in vnosa v digitalno podatkovno bazo (najdišče 
Blagovica 2013). Opravila je 80 delovnih ur. 

Kustosinja za arheologijo je skrbnica načrta integritete, kije bil v juniju 2015 ocfdan na KPK. 

SKLOP II. - PREDSTAVLJANJE PRIDOBLJENEGA GRADIVA JAVNOSTI 

IIJI. RAZSTAVE 

STALNE RAZSTAVE DO LETA 2015 

MESTO - PODEŽELJE 
Medobčinski muzej Kamnik, 2009 
Avtor: Zora Torkar 
Razstava obiskovalcu ponuja vpogled v različne načine vsakdanjega življenja v preteklosti, ki so se 
vseskozi močno prepletali, vplivali drug na drugega in tako dajali svojevrsten značaj širšemu 
kamniškemu območju. Izbrali smo zelo kontrastne - to je življenje kamniških meščanov in sezonsko 
življenje pastirjev na Veliki planini. 

THONETOVO POHIŠTVO 
Medobčinski muzej Kamnik, 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 pohištveni opremi od 
sredine 19. stoletja do konca 1. svetovne vojne in jih najdemo tako v meščanskih stanovanjih, 
kavarnah, gostilnah, kmečkih domovih, kot tudi na gradovih. Po preteku patenta leta 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 
Medobčinski muzej Kamnik, 1998 
Grajski salon je svojevrstna stalna postavitev, saj predstavlja stavbeno zgodovino gradu in izboljšave 
skozi stoletja. Z odkritjem in prenovami poslikav ter starejših arhitekturnih elementov so si obiskovalci 
lahko ogledali restavrirane baročne poslikave in historično 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, simpozijem, po dogovoru pa tudi strokovno-
poslovnim srečanjem in družabnim dogodkom. 

KAŠČE IZ TUHINJSKE DOLINE (MUZEJ NA PROSTEM) 
Medobčinski muzej Kamnik, 1978 
Avtorja: Majda in Peter Fister 
Muzej na prostem ohranja in predstavlja nekatera kmečka gospodarska poslopja (kašče, sušilnica sadja, 
drobilka za sadje, vodnjak) iz 18. in 19. stoletja, ki jih danes skoraj ni več, včasih pa so na kmetiji imela 
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pomembno vlogo. Kašča je bila pravzaprav srce vsake kmetije, ao katerega pa je imela ključe samo 
gospodinja, V njej so kmetje shranjevali življenjsko pomembne pridelk e, kot so žito, meso, klobase, 
mast, moka, zelje, in pozneje tudi manjše orodje, seno, volno, obleko, domače obrtne izdelke. 
Marsikatera tuhinjska kašča pa je bila tudi podkletena, kjer se je skrival ovčji hlev ali letna klet za poljske 
pridelke. V najstarejši kašči iz leta 1793 je na ogled celotna notranjost. 

MIHA MALEŠ 
Galerija Miha Maleš, 2008 
Miha Maleš je v slovenski umetnosti veliko ime. Je ena osrednjih, vsestranskih osebnosti slovenske 
likovne umetnosti, poleg raznolikega likovnega udejstvovanja ga zaznamuje tudi druga plat njegovega 
značaja. Bil je namreč velik zbiralec umetniških del, pobudnik in vodja umetniške skupine Četrta 
generacija, likovni organizator in publicist. In ker je bil izjemno likovno čuteč, kar lahko spremljamo 
skozi njegovo celotno ustvarjanje, je znal vsa ta področja tudi skladno povezovati. Na stalni razstavi so 
v izboru razstavljeni njegova dela ter dokumentarne fotografije, ki jih hrani Galerija Miha Maleš. 

RIMSKI MOZAIK IZ ŠENTPAVLA 
OŠ Dragomelj, 2006 
Stalna razstava na OŠ Dragomelj, kjer so predstavljena arheološka izkopavanja iz bližnjega 
Šentpavla. Predstavljene so najdbe, še posebej restavriran mozaik in muzeloška predstavitev 
rimskega življenja na podeželju (villa rustica). 

ODSEVI KAMNIŠKIH TISOČLETIJ 
Medobčinski muzej Kamnik, 2011-2012 
Avtorici: Zora Torkar, Janja Železnikar 
Ob 50-letnici muzeja je bila v pritličju muzeja postavljena nova stalna razstava z naslovom Odsevi 
kamniških stoletij. Stalna razstava je zasnovana tako, da prikazuje življenjski prostor *'r*ega 
kamniškega območja od do sedaj znanih paleontoloških najdb, prvih poselitev, nastanka mesta do 19. 
stoletja. Staina razstava predstavlja družbe posameznih obdobij, politične, socialne, gospodarske 
razmere, promet, kulturo, umetnost in vsakdanje življenje. S privlačno muzejsko predstavitvijo 
obiskovalec z ohranjenimi materialnimi viri, ljudskim izročilom, replikami, rekonstrukcijami, predmeti za 
otip in zvočno-slikovno digitaliziranimi informacijami podoživlja bogastvo starodavne preteklosti na 
enem mestu. Prav tako pa si lahko svoje znanje dopolnjujejo preko računalniških zaslonov, kjer si 
ogledujejo filme, rekonstrukcije gradov, zemljevide, osebnosti in druge zanimivosti. Življenje preteklih 
tisočletij se nam razkriva skozi skrbno izbrano in predstavljeno materialno in duhovno dediščino, ki je 
bila reprezentativna ali pa čisto običajna v svojem času in je oblikovana v zaokrožene tematske 
sklope: življenje v antiki s prikazom rimske kuhinje, lararija in triklinija, sodarsko delavnico iz 4. stoletja, 
zgodnji srednji vek in slovansko kulturo. Predstavljeno je restavrirano arheološko gradivo iz območij 
občin Mengeš, Domžale, Komenda, Lukovica, Trzin in seveda iz območja občine Kamnik. Večina 
arheoloških predmetov še nikdar ni bilo predstavljenih širši strokovni in laični javnosti (razstavljeno 
skupaj 228 predmetov). Avtorici razstave Janja Železnikar in Zora Torkar, oblikovanje Polona 
Zupančič. V letu 2012 se je dopolnilo z vodnikom za družine, interaktivno knjižico in dopolnitvijo 
pedagoških kotičkov. Za razstavo sta avtorici prejeli nagrado SMD Valvasorjevo nagrado za leto 2012. 

RUDOLF MAISTER - domoljub, general, kulturnik, pesnik, bibliofil, 
Rojstna hiša Rudolfa Maistra, Kamnik, 2013 
Avtor: Zora Torkar 
V letu 2013 je MMK pridobil novo dislocirano enoto - rojstno hišo Rudolfa Maistra v Kamniku. 
Sredstva za celovito obnovo prostorov je prevzela Občina Kamnik, vsebinsko zasnovo in realizacijo 
razstave in vseh prostorov pa Zora Torkar iz MMK. Vhodni prostor je tako namenjen glavni 
komunikaciji s poglavitnimi informacijami in sprejemu obiskovalcev, sanitarije, recepcija oz. manjša 
muzejska trgovina ter prostor za manjše spremljajoče razstave. V muzejski trgovinici obiskovalci 
lahko kupijo spominke kataloge, knjige, razglednice in spominke, kot so majice, skodelice in obeski 
za ključe. Izdana sta bili zloženka in vodnik o rojstni hiši Rudolfa Maistra, 
V največji sobi je postavljena stalna razstava avtorice mag. Zore Torkar, z naslovom Rudolf Maister -
domoljub, general, kulturnik, pesnik, bibliofil, ki prikazuje življenje in delo Rudolfa Maistra. Tu je 
pregled glavnih prelomnic v njegovem življenju (vojaško, osebno, ustvarjalno...), kakor tudi 
predstavljen odnos mesta Kamnik do slavnega rojaka. Na razstavi so originalni predmete (izposojene 
Maistrove originalne predmete smo morali zavarovati), replikami, računalniško animacijo, filmi na 
velikem ekranu, svetlobnimi in zvočnimi efekti. Predvsem se je želelo na tako majhnem prostoru, s 
posebej oblikovano razstavno opremo, vezano na konkretno vsebino, pokazati čim več. Tretja, 
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manjša sobica je namenjena za izvajanje pedagoško-andragoških dejavnosti, na primer učnih ur, 
otroških delavnic, pogovorom ipd. 

Medobčinski muzej Kamnik je 20. novembra 2014 prejel Spominsko priznanje generala Rudolfa 
Maistra za upravljanje Spominske sobe Rudolfa Maistra in ureditev stalne razstave z naslovom Rudolf 
Maister- domoljub, general, kulturnik in bibliofil, ki sta jo podelila Zveza društev General Maister in 
Občina Kamnik. 

STANOVANJSKA KULTURA - HIŠA 
Jefačn'kova domačija v Trzinu, 2014 
Avtorici: Janja Železnikar, Zora Torkar 
V obnovljeni Jefačnikovi domačiji v starem delu Trzina je bila ob sodelovanju Občine Trzin, dr. Mojce 
Trčeij Otorepec iz ZVKDS OE Kranj, Turističnega društva Kanja, Jožice Valenčak in zasebnikov 
postavljen interier kmečke izbe in črne kuhinje s konca 19. in začetka 20. stoletja. Ob strokovni pomoči 
kustosinj Janje Železnikar in Zore Torkar in s izposojo predmetov iz etnološke zbirke MMK (lonci, 
sklednik, kolovrat, nečke, iatvice, potičnica...- skupaj 15) je bila postavljena stalna postavitev. 

ZGODOVINA LEDENIC IN MESARSTVA 
Jefačn'kova domačija v Trzinu, 2014 
Avtor: Zora Torkar 
V pritličju Jefačn'kove domačije sta predstavljeni najbolj prepoznavni dejavnosti v gospodarski 
zgodovini Trzina, to sta mesarska obrt in ledenice, avtorice Zore Torkar. Mesarstvo in trgovino z živino 
naj bi Trzinci prevzeli od Mengšanov že sredi 19. stoletja ter se z njima ukvarjali kot z domačo ali 
samostojno obrtjo tudi še v medvojnem in povojnem obdobju. Meso in mesne izdelke so prodajali tudi 
na sejmih, na katerih so bili zaradi nižjih cen hudi tekmeci mesarjem v mestih. Veliko Trzincev se je 
preživljalo tudi s trgovanjem z živino, zlasti s prašiči po živinskih sejmih. Do modernejšega načina 
hlajenja so v Trzinu v povezavi z mesarsko obrtjo delovale ledenice, ko so jih imele tudi večje kmetije. 
V Jefačn'kovi domačiji je vidna rekonstrukcija. 

KAMNIŠKI UMETNIKI- iz likovne zbirke Galerije Miha Maleš 
Galerija Miha Maleš, 2014 
Avtor: Saša Bučan 
Kustosinja Saša Bučan je postavila stalno razstavo z novim izborom del posameznih avtorjev, ki so 
vplivali na umetniško ustvarjanje v Kamniku v 20. in tudi sedaj v 21.stoletju. Izbranih je bilo 15 avtorjev 
(Sonja Rauter Zelenko, Tomaž Perko, Aladin Lanc, Anton Koželj, Ferdo Mayer, Dušan Lipovec, Maks 
Koželj, Jakob Savinšek(4 dela iz donaclje Mile Kačič in Ivanke Mežan), Leon Homar, Ivan Vavpotič, 
Karel Zelenko, Alojz Berlec, Stane Cuderman in Polde Mihelič). Razstavo spremljajo portreti avtorjev 
in podatkovni panoji. Ob tej priložnosti je bila izdana tudi zloženka. 

OBČASNE RAZSTAVE do leta 2015 

OBRAZI VOJNEGA VSAKDANA. Na kamniško-domžalskem območju v prvi svetovni vojni. 
Rojstna hiša Rudolfa Maistra, 11.6. 2014 - 27. 3. 2015 
Avtorica: Zora Torkar 
Tudi MMK se je aktivno vključil v mednarodno leto, ko se spominjamo 100-letnice začetka prve 
svetovne vojne. Z razstavo in publikacijo Obrazi vojnega vsakdana smo skušali prikazati običajni dan, 
vsakdan iz prve svetovne vojne, kot so ga doživljali ljudje v zaledju velikih front, tokrat v kamniški in 
domžalski okolici. Pomemben vir so nam bile vsekakor župnijske kronike, v katere so župniki 
zapisovali krajevne politične, gospodarske, socialne, verske vsebine, pa tudi drobce iz vsakdanjega 
življenja. K vernim podobam vojnega življenja pa so vsekakor pripomogle razglednice, fotografije, 
dnevniki, časopisje, redko ohranjeni dokumenti in predmeti. Ob razstavi je na ogled tudi dokumentarni 
filmček o vojni, ki ga je pripravil Muzej novejše zgodovine Slovenije. 

Razstava je delno postavljena v prostorih Rojstne hiše Rudolfa Maistra na šutni 23 v Kamniku, delno 
pa na razstavnih panojih na prostem pred njo. Z ulično razstavo želimo približati razstavno dejavnost 
in spomniti na obletnico začetka velike vojne tudi tiste obiskovalce na šutenski peš coni, ki morebiti 
redko zaidejo v muzeje. Obenem pa jih na ta način pritegniti, da si ogledajo nadaljevanje razstave tudi 
v notranjosti. Podnapisi so v slovenskem in angleškem jeziku. 
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V ISKANJU IZGUBLJENIH TRENUTKOV - SLIKAR POLDE MIHELIČ 
Galerija Miha Maleš, 16.10. 2014 - 4.5. 2015 
Avtorica: Saša Bučan 
Slikar Polde Mihelič (1923-2007) je bil rojen v Vrhpolju pri Kamniku, V Kamniku in širši okolici je bil 
prepoznaven kot slikar, pa tudi kot zavzet zbiralec starin in kot pisatelj- napisal je Zgodbe od 
včeraj (2003) in Kaplje minevanja, črtice, pesmi in slike (2005). Pred nami je slikar, ki pravzaprav ne 
sodi direktno v predal naivne umetnosti, če naj ob besedi naivec drži dejstvo, da gre za umetnike, ki 
ustvarjajo brez formalne likovne izobrazbe. Mihelič si je popolnoma zavestno izbral naivo za svoj 
likovni jezik. Začetki so bili, kot je navada takšnega ustvarjanja nekoliko nerodni, a hkrati z nadaljnjim 
ustvarjanjem prihaja do urejenih podob, takšnih, kot so neštete druge izpod rok profesionalnega 
umetnika- polna konsistentnih ritmov, harmoničnih barv in vsebin. Prvič so njegovo umetnost 
predstavili v letu 2013 v galeriji likovnih samorastnikov Trebnjem, kjer ga je predstavila kot zunanja 
sodelavka Saša Bučan. Ob tej priložnosti je bil izdan tudi razstavni katalog s strokovnim tekstom Saše 
Bučan. V Kamniku je na razstavi razstavljenih veliko več Miheličevih slik, kakor tudi prvi Miheličeve 
risbe. O njem je Fotoklub Mavrica posnel film Cekin bi dal, ki je leta 2009 na mednarodnem festivalu v 
Mariboru prejel nagrado za filmsko zgodbo in zvok. Film si je mogoče ogledati na razstavi 

KAM SO ŠLE VSE FABRIKE 
Grad Zaprice, od 18.11. 2014 - še odprta 
Avtor: Marko Kumer 
V letu 2014 je muzejski dokumentalist pripravil samostojno razstavo Kam so šle vse fabrike. 
Predstavlja sedem ključnih kamniških tovarn (Svit, Stol, Eta, Kemijska industrija Kamnik, Utok, Svilanit 
in Titan), ki so bile zasnovane v 19. ali na začetku 20. stoletja in spremlja njihovo usodo skozi ključne 
družbene spremembe (vojne, spremembe družbene ureditve, nacionalizacijo itd.). Za razstavo je bilo 
posnetih tudi sedem kratkih filmov, v katerih so osrednji akterji nekdanji ali sedanji zaposleni in njihove 
zgodbe oziroma zgodbe prepoznavnih produktov. Razstava je torej koncipirana na različnih medijih: 
obiskovalce nagovarja s pomočjo besedil na panojih, podob z ekranov in seveda izvirnih muzejskih 
predmetih, zbranih v samih tovarnah. Velik poudarek je namenjen tudi pojmom kot so delavski 
vsakdanjik in praznik, družbeni standard tedanjega časa itn. Razstavo je oblikovala docentka na 
Fakulteti za arhitekturo dr. Sonja Ifko, ob razstavi je izšel bogato ilustriran Mali besednjak kamniške 
industrije Odmevna otvoritev s kulturnim programom je bila 18. novembra 2014. Pripravljen je bil tudi 
obširen program spremljevalnih prireditev. Razstava pridobiva obiskovalce tudi preko svoje fb strani. 

NOVE RAZSTAVE V LETU 2015 

STALNE RAZSTAVE 

ZGODBE V KAMNU- LAPIDARIJ 
Muzej- grad Zaprice, odprtje: 22.10. 2015 
Kustosinja razstave in vodja projekta: Janja Železnikar 
Soavtoriji in strokovni sodelavci: mag. Zora Torkar, Marko Lesar, dr. Julijana Visočnik, dr. Milan 
Lovenjak, Mirina Zupančič 
Za potrebe prenovljene stalne razstave v lapidariju kamniškega muzeja, pod naslovom Zgodbe v 
kamnu, smo očistili vse kamnite spomenike, jih dokumentirali. Prepleskane so bile stene lapidarija, 
demontirani in prestavljeni nekateri spomeniki, nekateri odstranjeni, drugi premaknjeni. V celoti je bila 
rekonstruirana razsvetljava. Narejeni so bili interaktivni panoji. Razstavo in zloženko je oblikovala 
Polona Zupančič. 
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 turističnimi zanimivostmi ipd.. Na panjih so izrezi za vitrini: eno s 
kamninami in drugo z barvnimi pigmenti. Ob razstavi je izšel spletni slovensko-angleški vodnik po 
lapidariju, križanka Za učenje in zabavo ter navodilo za geocaching. 

MUZEJSKE DELAVNICE - ŽIVETI V PRETEKLOSTI 
Muzej-grad Zaprice, odprtje: 3.12.2015 
Avtorici: Janja Železnikar, Zora Torkar 
Zunanji sodelavki: Andreja Pektar, Andreja Stržinar 
To so doživljajsko izkustvene muzejske delavnice, na katerih otroci spoznavajo življenje in družbo 
določenega zgodovinskega obdobja. Poskušamo jim predstaviti delo, šolo, obleke, prehrano, igrače in 
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družabne igre. Pri tem pa tudi sami ustvarjajo. Gre za dopolnjevanje postavitve in spremljevalnega 
programa za otroke in mladino stalne razstave Odsevi kamniških tisočletij. 

Tako na primer spoznavamo Rim in rimsko kulturo, oblačimo se v oblačila Rimljanov in domačinov, 
hodimo v rimsko šolo, v kateri se učimo matematiko in latinščino ter pišemo na voščene tablice. 
Seveda se tudi igramo igre, kot so kocke in latrunculi. Izdelujemo sponke in/ali ogrlice, mozaik iz 
barvnih mozaičnih kock, lovorov venček, rimske sandale, amulete - bullae, lahko si naslikamo svojo 
fresko ipd. Vse to se dogaja na dvorišču rimske vile. Spoznavamo zgodnji srednji vek, čas ob koncu 
13. in na začetku 14. stoletja, ko so na Malem gradu v Kamniku še živeli plemiči s svojimi družinami. 
Le kakšne igrače in igre so poznali otroci v srednjem veku? Ali so morali hoditi v šolo? Kako si postal 
vitez? In kako težka je viteška verižna srajca? Poleg oblačil in opreme si otroci izdelujejo svoje pečate, 
ščite, konje na palici, meče, nakit ipd. Spoznavamo življenje trgovcev in obrtnikov v Kamniku v drugi 
polovici 16. stoletja: njihovo delo, obleko, živžav na mestnem sejmu, otroške igrače in igre. Ob igri 
Trgovec in kupec spoznamo različne merske enote, katere pridelke so takrat pridelovali, kako so 
goljufali in še kaj. Ustvarjamo Oblikujemo pa tudi svoja obrtniška znamenja in izdelke lončarjev, 
ključavničarjev, kovačev ipd. 

LASTNE OBČASNE RAZSTAVE 

MOŽ BESEDE IN DUHA - Rudolf Maister v pesmi in besedi 
Rojstna hiša Rudolfa Maistra, odprtje 31. 3. 2015 
Avtorica: Alenka Juvan 
Sodelavca: dr. Vlasta Stavbar, dr. Andrej Misson 
Rudolf Maister je kot pesnik, bibliofil, kulturnik še malo raziskan, zato smo se odločili, da ga 
obiskovalcem bolj predstavimo še s tega zornega kota. Na razstavi so predstavljeni Maistrovi začetki 
iiterarnega ustvarjanja, njegovo iskanje lastne poti v poeziji, glavni motivi, obe pesniški zbirki (Poezije, 
1904, Kitica mojih, 1929) z analizo, primerjavo posameznih ciklov (fantovske pesmi, pesmi o prvi 
svetovni vojni in cikel Slovenske gorice). Drugi del je o Maistrovih uglasbenih pesmih (dr. Andrej 
Misson), posebej so predstavljene tiste uglasbene pesmi, ki so delo skladateljev, povezanih s 
Kamnikom (Emil Adamič, Ciril Vremšak, dr. Andrej Misson) in tretji de! o Maistrovi knjižnici v Mariboru 
(dr. Vlasta Stavbar), skrbnica Maistrove knjižnice, ki je prav tako kot dr. Misson prispevala besedilo za 
katalog k razstavi. Zraven smo posneli tudi film z Maistrovo poezijo, predstavili knjižnico, kraje s 
katerimi je bil povezan, njegovo kulturno delovanje. Film traja 19 minut. Pri njem so sodelovali: 
scenarij, izbor pesmi, lektura skupaj z Matejo Dermelj Alenka Juvan, režija Andreja Humar Gruden, 
snemanje in montaža Matevž in Matic Sterle. Razstava je delno postavljena v prvem prostoru v 
Maistrovi hiši in delno na petih panojih pred hišo. Ti panoji so pri sprehajalcih po Sutni zbudili veliko 
zanimanje. Prav tako so pritegnili veliko domačih in tujih turistov. Skratka dosegli so svoj namen: 
ustaviti mimoidoče in jih seznaniti s tem, kaj se dogaja v rojstni hiši Rudolfa Maistra. Ter seveda čim 
več obiskovalcev privabiti v hišo. Ob razstavi je izšel tudi katalog. 

ZARISANE IZPOVEDI - SLIKARSTVO DUŠANA LIPOVCA 
Galerija Miha Maleša, Kamnik, 19. 5. - 2.11. 2015 
avtorica: Saša Bučan 
Dušan Lipovec (1952 - 28. 5. 2005) - likovni kritik, pisatelj, slikar- umetnik, seje posvečal umetnosti z 
veliko začetnico. Zagotovo je bilo v njegovem življenju najbolj izrazno slikarstvo, intenzivno pa se je 
posvečal tudi publicistiki- likovni kritiki in poeziji, občasno je raziskoval tudi grafiko, fotografijo in 
oblikovanje. Bil je član tako Društva slovenskih likovnih umetnikov kot tudi član Slovenskega društva 
likovnih kritikov.Dušan Lipovec je bil tudi med mladimi pobudniki, likovniki, tako amaterskimi kot 
profesionalnimi, ki so leta 1971 ustanovili skupino Nova (člani katere so bili: Dušan Lipovec, Alojz 
Berlec, Stane Balantič, Gregor Avbelj, Dušan Sterle in Miha Kač), s čimer so želeli prebuditi razstavno 
dejavnost v Kamniku. Tako so omenjenega leta tudi organizirali prvo skupno predstavitev v dvorani, 
danes že nekdanje galerije Veronika. Člane skupine Nova je povezovala predvsem generacijska 
pripadnost, ki je dajala vedeti, da imajo mladi željo pokazati svoja likovna dela domači publiki. V letih 
1972 in 1973 sta sledili še dve skupinski razstavi, kasneje pa so se člani začeli predstavljati 
samostojno. Ne smemo mimo njegovega publicističnega dela. Lipovec je v začel objavljati svoje 
članke, likovne kritike in eseje sredi 80. let v različnem dnevnem in periodičnem tisku. Svojo poezijo pa 
je izdal leta 2003, v pesniški zbirki z naslovom Barve besed. 
Dušan Lipovec je bil človek, ki je v svojih zapisih, tako likovnih kot literarnih, iskreno beležil porajajočo 
se umetnost in ljudi v njej; beležil svoje misli, poglede na svet in življenje, svoja veselja in tegobe, 
spoznanja in tudi človek, ki je zapisoval podobe krajine- ogledalo, ki je odražalo umetnikovo lastno 
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notranjo podobo, skozi različne svetlobe dneva, v tem ali onem letnem času in skro za ohranjanje 
nedotaknjenih predelov narave. Svoje likovne zgodbe je najraje zapisoval v rodnem Kamniku in 
okolici, ob morju - predvsem v Dalmaciji, še posebej pa se mu je s svojimi gričevnatimi predeli in s 
svojo pristnostjo priljubila Dolenjska, kjer je tudi pokopan. Razstavo spremlja katalog. 

Industrija in umetnost - INDUSTRIJA NOSTALGIJA 
Muzej- grad Zaprice, odprtje 20. 6. 2015 
Avtorja: Saša Bučan, Marko Kumer 
Razstava Industrija - Nostalgija je nastala ob sočasni razstavi Kam so šle vse fabrike? avtorja Marka 
Kumra, ki je v letu 2014 v MMK predstavil industrijsko dediščino v Kamniku in okolici. Kamnik je vse 
od sredine 19. stoletja dalje pomenil veliko ime v smislu industrije. V času postindustrijske dobe pa so 
ta podjetja počasi začela propadati in le nekaterim je uspelo obdržati nekdanjo velikost in pomen in 
delujejo tako še danes. Stol. KIK, Alprem, Utok so se počasi, a vztrajno sesuvali in sesuli v prah; 
marsikje so propadli objekti, nekateri še kažejo zobe času, a slej ko prej bodo tudi te potonili v pozabo 
in na njihovih ruševinah bodo zrastli novodobni objekti. Prav zato je nastala razstava, ki nas vodi po 
kamniški industriji oz. po objektih le - te skozi likovna dela različnih umetnikov. Morda je najbolje 
ohranjena prezentaciia Utoka. Tako je znan portret izpod rok Staneta Cudermana, kamniškega 
slikarja, ki je upodobil prvega lastnika Utoka, Toneta Knafliča; poleg Cudermana, lahko spremljamo 
gradnjo oz. razširitev tovarne v petdesetih letih 20. stoletja v upodobitvah znanega slovenskega 
krajinarja, kije vrsto let živel v Kamniku, Lojzeta Perka Utok je v zanj značilni tehniki akvarela naslikal 
tudi Maks Koželj, slikar iz znamenite kamniške umetniške družine. Tudi mariborski slikar, ki je vrsto let 
preživel in tudi ustvarjal v Kamniku, Ferdo Mayer, je bil eden tistih, ki so se lotili oz. dobivali naročila za 
upodobitve posameznih objektov. Tako je na razstavi moč videti Mayerjevo upodobitev Utoka, pa tudi 
še danes delujoče tovarne Eta. Tovarno Titan je zaznamoval kamniški ljubiteljski slikar, Bogdan 
Potnik, ki je šel v njeno notranjost, k delavcu in prezentiral delo v livarni. Tudi Svitov objekt obstaja v 
akvarelnem zapisu že omenjenega slikarja Potnika. Na razstavi je moč videti še nekatere druge 
umetnike z upodobitvami znanih kamniškimi fabrik, opozoriti pa velja tudi na sodoben pristop in 
razmišljanje o industrijski dediščini in predvsem skrb ob propadanju te dediščine, z videom mladega 
umetnika Surya Djaliia, ki nas na tenkočuten način, z očesom kamere, vodi po opuščenih prostorih 
nekdanjega Utoka. Razstavo spremlja katalog. 

STAREJŠA SLIKARSKA ZBIRKA. IZ DEPOJEV MMK. II. del 
Galerija Miha Maleš, odprtje 26.11. 2015 
Avtor: Marko Lesar 
Razstava Starejša slikarska zbirka nam po 25 letih predstavlja drugi del umetnin, ki jih hrani 
Medobčinski muzej Kamnik v svojih depojih. Razstavljenih je šestintrideset slikarskih umetnin od 17, 
do 20. stoletja. 
Nekatere umetnine imajo bolj kot izpovedno umetniško moč, vrednost samo kot dokument časa in 
kraja. Umetnine starejših obdobij namreč v sebi skoraj vedno skrivajo tudi kulturno-zgodovinsko 
sporočilo, pričujejo o času in kraju, kjer so nastale ali se ohranile, ali pa o ljudeh, njihovih okusih, 
duhovnih in materialnih možnostih kraja, zbiratelja. Njihova vrednost je morda tudi v naslikani 
ikonografski upodobitvi. Upodabljajo namreč svet, ki je sodobnemu človeku skoraj že tuj, morda teme, 
ki jih mladi svet komaj še pozna, upodobljence v različnih oblačilnih videzih. Vsako delo namreč nosi 
tudi patino svojega časa. Na tej razstavi je večji del umetnin ostal anonimen, brez imena avtorjev 
slikarjev ali upodobljencev ali brez obojega, a so dela zanimiva in si kljub temu zaslužijo, da se 
predstavijo javnosti. Veliko je tudi del, predvsem z religiozno vsebino, ki so bila namenjena opremi 
meščanskih ali kmečkih domov. To so neke vrste zasebne devocionalije in so plod baročnega ognja, 
ki je na Slovenskem in Kamniškem močno plapolal še v 19. stoletju in je ugasnil šele v 20. stoletju. 
Razstavo spremlja obsežen in imenitno oblikovan katalog, ki nam odkriva številne zgodbe o umetnikih, 
ikonografskih upodobitvah, zgodbah portretirancev ... 

SMODNIŠNICA • razstava o načrtih in maketi smodnišnice 
Muzej, grad Zaprice, 7. 2. - 25. 2. 2015 
Avtor: Marko Kumer in prostovoljci EVS 
Priložnostna razstava je nastala v sodelovanju z EVS prostovoljci. Njen osrednji artefakt je bila 
shematična interaktivna maketa preko stotih objektov nekdanjega industrijskega kompleksa s 
pripadajočimi fotografijami in opisi v slovenščini in angleščini. Na razstavi so bili prikazani tudi načrti 
smodnišnice in nekaj predmetov, ki jih hrani MMK. 
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SVILANIT-donacija Magde Ribič 
Muze]- Grad Zaprice, 10. 3. -10. 6. 2015 
Avtor: Marko Kumer 
Na priložnostni razstavi, ki je bila odprta v okviru postindustrijskega večera z Ivano Skamen smo 
predstavili donacijo ge. Magde Ribič, upokojene delavke tovarne Svilanit (vzorčnice, mape z urejenimi 
vzorci in postopki monogramskih kravat, risbe in osnutki) 

POSLIKANI KROŽNIKI IZ DELAVNICE SVIT 
Muzej-Grad Zaprice, 9. 9. - 31.12. 2015 
Avtor: Marko Kumer 
Ob pogovoru z nekdanjima slikarkama Svitovega oddelka za poslikano keramiko Marico Ftičar in Ireno 
Radej je bila postavljena priložnostna razstava portretnih krožnikov in orjaške majolike - delo Marice 
Ftičar, ki jo je posodil Tone Štele. 

MALEŠ IN KNJIGA 
Galerija Miha Maleš, 19. 2. 2015 
Razstava izbranih, raritetnih in deloma bibliofilskih publikacij Mihe Maleša in predavanje 
Avtorci: Breda Ilich Klančnik in Travica Maleš Grešak 
Umetnik Miha Maleš ni bil znan samo po svojem izjemno bogatem likovne opusu , ampak tudi po svoji 
založniški dejavnosti. Prav o tem je tekla beseda na omenjenem predavanju, na katerem si je bilo na 
priročni razstavi moč ogledati tudi številne bibliofilske izdaje. 

SLOVENSKI UMETNIKI V SVITU 
Galerija Miha Maleš, 10,9. - 15.10. 2015 
Avtorica: Saša Bučan 
Ob odprtju 2. dnevov keramike in lončarstva Kamnik 2015, je bila v Galeriji Miha Maleš razstava 
poslikane keramike izpod peres različnih slovenskih likovnih umetnikov. Vodja takratnega oddelka 
kamniške keramike podjetja Svit, Irena Radej, se je namreč leta 2000 ponovno srečala z nekdanjim 
sošolcem s Srednje Šole za oblikovanje, tudi znanim slikarjem Klavdijem Tutto in skupaj sta začela 
razmišljati o likovni delavnici ter to še istega leta tudi organizirala. K sodelovanju sta povabila ugledne 
likovnike, tako na primer Klavdija Palčiča, Zvesta Apollonia, Valentina Omana, Bogdana Čobala, 
Klementino Golja, sodeloval pa je tudi idejni vodja tega projekta - Klavdij Tutta. Leto pozneje so 
delavnico ponovno izvedli - tokrat so k sodelovanju pritegnili znane kamniške umetnike - sodelovali so 
Dušan Lipovec, Dušan Sterle, Alojz Berlec in Lojze Kalinšek. Razstavljena dela hrani Medobčinski 
muzej Kamnik. 

LASTNE GOSTUJOČE RAZSTAVE 

FOSILI IZ OKOLICE KOMENDE -Geološki krožek Kamenkost z OŠ Komenda Moste 
Razstavišče: ob šolski poti, Glavarjeva cesta, Komenda, odprtje 21.5. 2015 
Vodja projekta in koordinacija: Janja Železnikar, kustos arheolog 
Zunanji sodelavci: Edo Grmšek, dr. Jure Žalohar, Tomaž Hitij 
Avtorji razstave: Edo Grmšek, dr. Jure Žalohar, Tomaž Hitij in Janja Železnikar smo prispevali vsak 
svoj delež k postavitvi, idejni zasnovi in vsebini. Avtorji fotografij: Jure Žalohar, France Štele, Zofije in 
Eda Grmšek, Jelena Justin, Marko Poglajena, Arhiv MINFOSA, Igor Jenko, Tomaž Cukjati in Marko 
Kumer. Jezikovni pregled besedil: Alenka Juvan, oblikovanje panojev, vabil in brošure: Marko 
Jetovšek. 
Zbrano in digitalizirano je bilo starejše gradivo krožka Kamenkost; prav tako so bili shranjeni nekateri 
digitalni posnetki, ki smo jih uporabili za prezentacijo in promocijo. Edo Grmšek in Janja Železnikar sta 
napisala podnapise za razstavne panoje krožka; Edo Grmšek je napisal uvodni tekst o zgodovini 
geološkega krožka z OŠ Komenda Moste. Jure Žalohar in Tomaž Hitij pa sta naredila izbor fosilov in 
prispevala besedilo za uvodni pano o fosilih in podnapise za le-te. Skupaj z oblikovalcem Markom 
Jelovškom, s katerim ja komunicirala kustosinja, je bilo postavljenih in oblikovno dodelanih 16 
razstavnih panojev. Panoji, ki so namenjeni predstavitvi zgodovine krožka in najimpresivnejšim 
fosilom. 
Ob razstavi je izšel priročnik Gremo iskat fosile, poučen in obenem zabaven priročnik za mlade in 
nadebudne raziskovalce. 
Razstava je namenjena: vsem naključnim in namernim obiskovalcev, občanom Komende in 
sprehajalcem, ki si lahko ogledajo naravno dediščino Komende in njene okolice, ter vztrajnost in 
rezultate 20. letnega dela posameznika (mentorja Eda Grmška) ter nadobudnih mladih ljudi, ki jih 
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veseli pohajanje po naravi in odkrivanje njenih skrivnosti. Cilj razstave pa je predstavitev delovanja 
krožka, vzbujanje zanimanja za naravno dediščino in geologijo. 

SLEDI TRZINSKE PRETEKLOSTI 
JefačrTkova domačija v Trzinu, 2014-2015, odprtje drugega dela: 3.12. 2015 
Avtorici: Janja Železnikar, Zora Torkar 
Stalna razstava Sledi trzinske preteklosti prikazuje življenjski prostor trzinskega in z njim povezanega 
širšega kamniškega območja od, do sedaj znanih najstarejših poselitev, do danes. Predstavlja 
temeljne značilnosti in glavne dogodke v preteklosti Trzina. Pri tem nas v različnih obdobjih 
nagovarjajo osebe iz tistega časa. Z ohranjenimi materialnimi viri, replikami, rekonstrukcijami, 
predmeti za otip, zvočnimi in filmskimi zapisi spoznava obiskovalec bogastvo starodavne preteklosti 
na enem mestu, pri tem pa lahko aktivno sodeluje. Ob vhodu svojo orientacijo in znanje lahko 
preverijo z iskanjem naravnih in kulturnih znamenitosti v občini Trzin. 
Življenje preteklih tisočletij se nam razkriva skozi skrbno izbrano in predstavljeno materialno in 
duhovno dediščino: od arheoloških najdb najstarejše poselitve na Ongru v času mlajše kamene dobe 
(4500 do 3700 pr. n. št.), replike bronastega meča z Jabelj, rekonstrukcije hiše in ognjišča iz 6. do 5. 
stoletja p. n. št., do listin s prvo pisno omembo Trzina leta 1273, cerkvene organizacije, bližnjih gradov 
in z njimi povezanega življenja na podeželju, turških vpadov in predstavitve Trzincev, kot jih je videl 
znani polihistor Janez V. Valvazor v Slavi vojvodine Kranjske leta 1689. Drugi del razstave se začenja 
z 18. stoletjem z, včasih ne preveč priljubljenimi reformami cesarice Marije Terezije in njenega sina 
Jožefa II. Trzin je v 19. stoletju večkrat odigral pomembno vlogo v slovenski zgodovini, naj omenimo 
bitko med Avstrijci in Francozi leta 1813, pa razmah rokovnjačev in prihod vlaka leta 1891. Med 1. 
svetovno vojno je bilo leta 1917 v Trzinu vojaško letališče, od koder so nemška letala poletavala proti 
soški fronti. V času med vojnama se je izredno razvijala društvena dejavnost in postavitev 
Prosvetnega doma. Druga svetovna vojna je prinesla nemško okupacijo in odpor proti njej. Po koncu 
vojne se je začela doba obnove, kolektivizacije in modernizacije. V vojni za Slovenijo leta 1991 seje v 
Trzinu odvijala ena od pomembnih bitk med JLA in TO. Trzin je postal samostojna občina leta 1998. 
3.decembra 2015 je bil odprt drugi dela stalne razstave, ki prikazuje čas od začetka 18. stoletja do 
danes, avtorice Zore Torkar 

MAMAT PO MAMUTU 
Organizator razstave: Medobčinski muzej Kamnik 
Kustosinja razstave in vodja projekta: Janja Železnikar 
Lokacija razstave: Tolminski muzej, Glavni trg 4, Tolmin, odprtje: 5.11.2015 
Razstava obsega 10 panojev in eno vitrino s kopijo pisem iz Brodarjeve zapuščine, kopijo inv. knjige iz 
PMS in repliko kamenega orodja, ki je bilo najdeno ob mamutovem okostju. Razstava je posvečena 
odkritju mamutovega okostja leta 1938 v Nevljah pri Kamniku in je bila prvič postavljena v MMK ob 70. 
obletnici, še danes je to okostje eno najbolje ohranjenih mamutovih okostji najdenih v Evropi. Takratni 
časopisi so bili polni novic o tem odkritju. 
Avtorica razstave je razstavo postavila skupaj s kolegom mag. Miho Mlinarjem. Ob odprtju je imela 
predavanje na katerem je osvetlila dogodke v zvezi z odkritjem mamutovega okostja, čas v katerem se 
je to dogajalo (1938), polemike in odziv javnosti na najdbo. Predstavila je prednike mamutov, čas 
ledene dobe in mamutove sodobnike, prehrano, razprostranjenost ledenikov v Evropi in v svetu, 
najdbe mamutovih ostankov (kosti, oklov in zob) v Sloveniji ipd. Osvetlila pa je tudi način življenja 
paleolitskih lovcev in obiskovalcem predstavila takratne lovne živali, jedi in hrano paleolitskih 
prebivalcev, oblačila, vsakdanje življenje. Spoznali pa so tudi kako je mamut kot markantna žival 
vplival na človeka, na njegove mitične predstave, zakaj so uporabljali mamutovino in kje je je največ. 
Predavanju je sledilo odprtje in skupen ogled razstave. 

OD VRČA DO MAJOLIKE 
Hiša keramike, Šutna 29, Kamnik, 18. 3. -15. 9. 2015 
avtorica: Zora Torkar 
Medobčinski muzej Kamnik je v sodelovanju s KUD HiSa Keramike, v njihovih prostorih pripravil 
razstavo Od vrča do majolike - iz zbirke kamniškega muzeja. Glavni poudarek na razstavi je na 
predstavitvi novoveškega domačega podeželskega in že obrtnega keramičnega posodja, ki ga je 
kamniški muzej pripravil posebej za to razstavo. V svoji etnološki zbirki hrani komendsko lončenino, 
črno lončenino iz Rjavih njiv iz Moravške doline ter zbirko meščanskega porcelana in majolik 
italijanske in domače izdelave, kakor tudi številne izdelke iz tovarne Eti Svit, ki je po drugi svetovni 
vojni do pred nekaj let nadaljevala bogato kamniško tradicijo manufakturne in industrijske izdelave 
beloprstenega posodja iz srede 19. stoletja. 
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ZARISANE IZPOVEDI - Dušan Lipovec 
Galerija- Menačnikova domačija, Domžale, 17.11. -17.12.2015 
Avtorica Saša Bučan 
Sodelavka: Katarina Rus Krušelj 
Kamniškega slikarja Dušana Lipovca smo v izboru predstavili tudi v Domžalah, dodali pa so nekaj 
njihovih. Ob odprtju je spregovorila kustosinja razstave Saša Bučan. Ob razstavi je izšla tudi zloženka. 

GOSTUJOČE RAZSTAVE DRUGIH USTANOV 

KOMU SO ZVONILI 
Gostujoča razstava Tolminskega muzeja, Tolmin 
Muzej-grad Zaprice, 9. 4. -15. 6. 2015 
Koordinatorica in avtorica teksta in razstavnega gradiva za MMK: Janja Železnikar 
V aprilu 2015 smo gostovali razstavo avtorjev mag. Mihe Mlinarja in Marka Grega, Komu so zvonili iz 
Tolminskega muzeja. Na razstavi so predstavljeni zvonci in zvončki pretežno s planin nad Tolminom in 
Bovcem, ki jih hrani Tolminski muzej, nekaj imajo tudi gradiva iz Goriškega muzeja. Janja Železnikar 
je gostujoči razstavi dodala 19 zvoncev, 3 kambe z zvonci in eno kambo brez zvonca iz depojev MMK-
ja ter k razstavi napisala besedilo za razstavni pano MMK-ja. 
Govorci: mag. Miha Mlinar, Janja Železnikar. Oba sta uvodoma na predavanju predstavila zvonce in 
njihov pomen iz območij, ki jih teritorialno pokrivata oba muzeja, nato so skupaj z obiskovalci pogledali 
razstavo. 

MED1NSTITUTIONALNE RAZSTAVE GOSTOVANJA 

LIRIKA ČRTE, dela na papirju (iz galerijskih zbirk muzejev Gorenjske) 
Avtorji razstave: vsi muzeji Gorenjske 
Koordinatorica celotnega projekta in dela za MMK: Saša Bučan 
Skupna razstava šestih muzejev oz. njihovih galerijskih zbirk, ki delujejo na območju Gorenjske: 
Loškega muzeja Škofja Loka, Gorenjskega muzeja v Kranju, Gornjesavskega muzeja Jesenice, 
Muzejev radovljiške občine, Tržiškega muzeja in Medobčinskega muzeja Kamnik. 
V letu 2014 se je realizirala medinstitutionalna razstava o predstavitvi galerijske dejavnosti v okviru 
gorenjskih muzejev. Kustosi za področje umetnostno zgodovinske stroke in galerijske dejavnosti smo 
se odločili, da bomo za projekt izbrali motiviko in osnovno ploskev-nosilec, ki sta prisotna po vseh 
enotah in s tem vlekli začrtano pot naši predstavitvi, ki smo jo naslovili Lirika črte. Predstavljamo 
namreč dela na papirju, a tehnika pri tem ne igra bistvene vloge. Tako razstava ponuja v tehniki 
raznovrstna dela pomembnih slovenskih umetnikov, ki so tako ali drugače prispevali v galerijske fonde 
posameznih muzejev, hkrati pa z motiviko figure začrtuje rdečo nit razstave. Razstava ima, kot vse do 
sedaj, namen povezati Gorenjsko oz. gorenjske muzeje pa seveda tudi kustose. Kot vse razstave do 
sedaj, bo tudi ta razstava gostovala po slovenskih galerijah in muzejih. 
Medobčinski muzej Kamnik oz. galerija Miha Maleš je za to predstavitev predstavila dva avtorja in 
sicer nosilno ime - grafike in risbe s poudarkom na figuralike avtorja Mihe Maleša in grafični del Karla 
Zelenka (tehnika jedkanice). 
Ob razstavi je koordinatorica projekta Saša Bučan postavila tudi tekst za predstavitveni kratki film o 
razstavi, ki je nastal v sodelovanju z Vladimirjem Rističem in Polono Matek, ter se predvaja na 
internetnih straneh vseh sodelujočih muzejev in na samih razstavah. Skupno je bil izdan tudi katalog z 
uvodnikom koordinatorke Saše Bučan ter s predstavitvenimi teksti kustosov posameznih zbirk v 
slovenskem in angleškem jeziku. 

V letu 2015 je razstava gostovala: 

- Radovljica, galerija Šivčeva hiša, Muzeji radovljiške občine, od 6. 2. do 31. 3. 2015 
- Tržič, Galerija Atrij, Tržiški muzej, od 2.4. do 5. 5. 2015 
- Kranj, galerija Mestna hiša in gaierija Prešernova hiša, Gorenjski muzej, od 7. 5. do 15. 6. 2015 

SODELOVANJE PRI DRUGIH RAZSTAVAH 

Fosili iz okolice Kamnika 
Lokacija: MINFOS 2015, Tržič 9. 5.-10. 5. 2015 
Koordinator: Janja Železnikar 
Organizator: Edo Grmšek, mentor krožka Kamenkost 
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Prvi vikend v maju je DII V Trzicu tradicionalni 43. MINFOS na katerem smo sodelovali s panojem iz 
razstave Fosili iz okolice Kamnika, na katerem je opisana geološka dediščina in Geološki krožek 
Kamenkost z OŠ Komenda Moste. Na razstavi so bile na prodaj tudi ponatisnjene knjižice Gremo iskat 
fosile. 

Miha Maleš- Todorče Atanasov 
Savinškov likovni salon, Žalec, nov.-dec 2015 
Avtorica razstave: Alenka Domjan 
Galerija Miha Maleš oz. MMK je za potrebe omenjene razstave izposodil tri dela avtorja Mihe Maleša. 
Razstava je predstavila čustveno in lirično noto ter povezavo med deli obeh avtorjev, ki pa sta 
časovno ustvarjala z zamikom. 

II./2. PEDAGOŠKO/ANDRAGOŠKI PROGRAM 

V MMK je bilo v letu 2015 realiziranih skupaj 313 vsebin, prireditev, dogodkov (lastnih in gostujočih) 
v vseh treh enotah, to je v muzeju, galeriji Miha Maleš in v Maistrovi rojstni hiši. Sodelovali pa smo tudi 
po drugih občinah. In sicer je bilo organiziranih: 

• 144 strokovnih vodstev skupin (večino vodili kustosi), 
• 13 javnih vodstev, 
• 38 muzejske ustvarjalne delavnice 
• 17 Maleševe likovne delavnice, 
• 2 učni uri (vodstvo z učnimi listi), 
• 3 tematski dnevi (vodstvi, učni list in več ustvarjalnih delavnic), 
• enkrat je bil muzej na obisku v OŠ, 
• 22 praznovanj rojstnih dni, 
• 23 muzejskih, galerijskih in Maistrovih večerov, 
• 14 predavanj za umetnostno zgodovinski študijski krožek (odrasli) 
• 34 popularizacijskih dogodkov (cd dnevov odprtih vrat, kulturnega bazarja, muzejske 

poletne noči, sejma Alpe Adria, sodelovanja v programu za koordinatorje kulturno-umetnostne 
vzgoje, dnevov kulturne dediščine, tedna otroka, veseli dan kulture, slovenski kulturni praznik 
ipd.), 

• 2 mednarodnih konferenc (10. mladinski parlament Alpske konvencije, EU Trace Project). 

Novo v pedagoški ponudbi v letu 2015 je predstavitev življenja v različnih zgodovinskih obdobjih -
Živeti v preteklosti, katera strokovna izhodišča sta pripravili Zora Torkar in Janja Železnikar. S 
pomočjo ilustratorke Andreje Peklar in kostumografke Andreje Stržinar smo pripravili risane scene 
življenja v r imskem času na podeželju, v zgodnjem srednjem veku na Malem gradu v Kamniku in v 
novem veku v času mestnega sejma v Kamniku konec 16. stoletja. S kostumi, predmeti, igrami, 
trgovanjem otroci izkustveno spoznavajo družbene odnose, pravila, gospodarstvo, vsakdanje 
življenje, obenem pa tudi ustvarjajo. 

Osnovni pedagoški programi temeljijo na strokovnih vodstvih (vodijo kustosi), muzejskih in 
galerijskih učnih urah, muzejskih ustvarjalnih delavnicah, muzejskih abonmajih, tematskih dnevih, 
obiskih muzeja na terenu pri šolski mladini, praznovanje rojstnih dni ipd., za odrasle pa so organizirani 
študijski krožek, strokovna predavanja, filmske predstavitve, javna vodstva. Poleg tega se razvija t.i. 
stalni pedagoško-andragoški program, ki se nadaljuje in dopolnjuje z leti. To so Malešev otroški likovni 
salon, muzejske ustvarjalne delavnice in predavanja za Umetnostno zgodovinski študijski krožek na 
14-dni. Vse organizirane oblike pedagoško-andragoškega dela objavljamo na spletnih straneh, fb ter v 
dnevnem časopisju (Delo, Dnevnik, Gorenjski glas, Kamniški občan, spletni mediji). 

Oblikovan program pedagoško-andragoški h dejavnosti v MMK se veže na predšolske otroke ter na 
učne načrte osnovne in srednje šole in se usklajuje s stalnimi in občasnimi razstavami, ki jih 
pripravljamo v enotah. V letu 2015 je bil zelo dober odziv vrtcev in OŠ z območja občin Kamnik, 
Domžale, Mengeš, Trzin, Dob, Ljubljana, Gorenjske. Opazen je konstantno naraščajoč obisk nove 
enote - Rojstna hiša Rudolfa Maistra. 

V sodelovanju s Pedagoško sekcijo pri Skupnosti muzejev Slovenije smo pripravili obširno 
predstavitev muzejskih in galerijskih vsebin in programov za šolsko populacijo, z naslovom Kulturni 
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bazar 2015 v Ljubljani. Naša ustanova je imela svojo stojnico, na Kateri se je predstavila ponudba za 
otroke in mladostnike na temo industrijske dediščine in delavnico na temo kravata. 

V mesecih od marca do konca junija in v septembru in oktobra 2015 smo imeli vsakodnevne obiske 
šolskih in predšolskih skupin, s katerimi smo izvajali različne pedagoške dejavnosti. Prevladovali so 
programi, kjer so poleg vodstva še ustvarjalne delavnice ali v povezavi muzej-galerija-Rojstna hiša 
Rudolfa Maistra. V letu 2015 je bil tudi povečan obisk posameznikov ob posebnih dnevih, kot so Ta 
veseli dan kulture, Slovenski kulturni praznik, muzejska poletna noč, prireditve v času Kamfesta in 
drugih prostih dni ipd. 

Večino pedagoško/andragoškega programa izvajamo zaposleni kustosi, v letu 2015 so nam pomagale 
prostovoljke. Le izjemoma iščemo zunanje sodelavce. Predvsem za muzejske večere oz. predavanja, 
kjer smo vabili kolege in strokovnjake iz drugih institucij. 

Strokovna vodstva po muzejskih zbirkah 
Strokovna vodstva po muzejskih zbirkah izvajajo kustosi in v Rojstni hiši Rudolfa Maistra muzejska 
informatorka. Skupno je bilo v letu 2015 izvedenih 144 strokovnih vodstev skupin predšolskih otrok, 
šolske mladine in odraslih, muzealcev in turistov. Janja 2eleznikar je imela 28 strokovnih vodstev, 
samostojno ali ob pomoči prostovoljk še 21 vodstev ter 2 vodstvi v okviru izobraževanja skupin 
posameznikov za turistične vodnike (za Trzin in Kamnik)- skupaj 51; Marko Lesar 5 vodstev, Zora 
Torkar 4, Marko Kumer 6, Saša Bučan 13, Alenka Juvan v rojstni hiši RM 45 vodstev. 

Tudi v letu 2015 so se nadaljevali obiski predšolskih otrok iz vrtcev. Opazen je trend naraščanja 
obiska šolskih skupin. Naši redni obiskovalci so otroci iz Oš Toma Brejca s podružnicami, OŠ Frana 
Albrehta s podružnicami, OŠ Marije Vere, OŠ Stranje, OŠ Šmartno, OŠ Domžale, OŠ Venclja Perka 
Domžale, OŠ Dob, OŠ Mengeš idr. Veseli nas sodelovanje z ustanovami, ki izobražujejo otroke z 
motnjami v razvoju - s CIRiUS Kamnik, OŠ 27. julija Kamnik in skupinami za pomoč odraslim z 
motnjami v duševnem razvoju Šent in Štacjon.. 

Malešev otroški likovni salon 
V galeriji so bile v letu 2015 izpeljane ustvarjalne delavnice ob aktualnih občasnih razstavah: do konca 
maja 2015 je bila razstava Polde Mihelič (spoznavanje krajinskega slikarstva - naive, avtorjev, slikanje 
na terenu, tihožitja); in nato razstava prav tako krajinarja Dušana Lipovca. Poleg omenjenih 
ustvarjalnih delavnice so bile organizirane ustvarjalne delavnice ob stalnih razstavah v galeriji - kot so 
razstave o Mihi Malešu in kamniških umetnikih - to je spoznavanje likovnih tehnik (grafika, risba, 
akvarel, monotipija, trganka...), žanrov (portret, avtoportret, tihožitje, krajina...). Poleg teh so se 
organizirale tudi sobotne delavnice na aktualne teme, npr. ob slovenskem kulturnem prazniku likovna 
delavnica povodni mož in ilustriranje Prešernovih pesmi, v marcu cvetlična tihožitja, junija poletno 
terensko slikanje ipd. Delavnice je izvajala kustosinja Saša Bučan, ki je predhodno pripravila tudi 
predstavitve v power pointu in sicer na temo; Tihožitje, Kolaž; Krajina.( za različne starostne skupine), 
občasno s pomočjo zunanjih sodelavcev ali prostovoljk. 
V okviru sobotnih delavnic smo začeli s ciklom delavnice z Nino Koželj, kiparko in grafičarko. Na naši 
prvi delavnici v decembru, so udeleženci ustvarjali v tehniki gumi tiska. 

Muzejske ustvarjale delavnice 
V letu 2015 se je ob stalni razstavi Odsevi kamniških tisočletij oblikoval nov pedagoški program -
muzejske delavnice Živeti v preteklosti. Samostojne ustvarjalne delavnice so tudi vezane na stalne 
razstave, npr. Rimljan-Roman, izdelujmo svoje pečate, mestni grb, srednjeveški denar, mamut in 
jamski slikar, izdelava velikoplaninskih trničev in pisave zanje, življenje v srednjem veku, igre skozi 
stoletja, materiali in pisave ipd. 
Ob občasnih razstavah Kam so šle vse fabrike in Industrija nostalgija, kjer otroci spoznavajo tehnično 
dediščino Kamnika, se učijo zavezovanja kravat tovarne Svilanit ipd., oblačenje stolov, izdelava 
makete tovarne,.... 
Delavnice je vodila in izvajala kustosinja Janja Železnikar, občasno ob pomoči Zore Torkar, 
prostovoljk in izjemoma študentk arheologije. V letu 2015 je arheologinja ob pomoči prostovoljk izvedla 
22 muzejskih delavnic. 
V enoti Rojstna hiša Rudolfa Maistra se prav tako izvajajo pedagoško andragoški programi. Za 
najmlajše obiskovalce so pripravljeni pedagoški kotički, kot je ustvarjanje in risanje na tabli, t.i. 
Maistrov vrtiljak, l<ger vrtijo slike in podatke in jih usklajujejo, prebiranje pripovedk o Maistru, ustvarjanje 
pesmi, upodabljanje generala ipd.. Delavnice je izvajala Alenka Juvan. 

24 



Muzejske/galerijske učne ure 
Ob vodstvih po razstavah so posebej oblikovani učni listi za različne starostne skupine, ki jih prirejamo 
na učno snov šolskih skupin (2x). Učne liste za stalne in občasne razstave so pripravile Janja 
Železnikar, Saša Bučan, Zora Torkar, Alenka Juvan za različne starostne stopnje. Učni uri je izvajala v 
muzeju Janja Železnikar s pomočjo prostovoljk. 

Tematski dnevi 
Tematski dnevi vključujejo strokovno vodstvo, učne liste in delavnico na eni, dveh ali treh lokacijah (to 
je v muzeju, v Maleševi galeriji in Rojstni hiši RM). Tak tematski dan poteka ponavadi za vse oddelke 
npr. 6. ali 7. razredov OŠ in ti se menjavajo na določenih lokacijah ali pri nalogah. Tematski dnevi 
potekajo vse dopoldne. Tak tematski dan bil v Rudolfu Maistru in na Zapricah (skupaj z učnimi listi) 17, 
marca 2015 za dijake srednje tehnične šole iz Zagorja. V Rudolfu Maistru ga je izvajala Alenka Juvan. 
V muzeju so bili tematski dnevi na temo lesa, Rima, dela arheologa (Janja Železnikar). 

Obisk 2E in 3E 
Program 2E in 3E omogoča cenejši obisk (z vodstvom ali samostojno) dveh ali treh enot MMK, torej 
muzeja, galerije Miha Maleša in Rojstne hiše Rudolfa Maistra. 

Muzejski abonma 
Program Muzejski abonma omogoča 4 kratke 30- minutne obiske muzeja, galerije ali rojstne hiše za 
isto ceno. S tem smo omogočili najbližjim kamniškim šolam vključevanje ogledov oz vodstev po 
posameznih razstavah v trenutno učno snov, ki jo obravnavajo. Z muzejskimi predmeti, z 
preizkušanjem v pedagoških kotički, z ogledom filmov si lažje predstavljajo in zaznavajo učno snov. 

Muzej na obisku 
Program muzej na obisku je namenjen šolskim skupinam in predstavitvam dejavnosti muzeja na 
drugih lokacijah npr. učiteljem, društvenikom ipd. Tako seje pripravi! celo dopoldanski program za OŠ 
Mengeš, ki je vključeval predavanje, oglede arheoloških najdišč v občini Mengeš, ustvarjalne 
delavnice (Janja Železnikar). 

Praznovanje rojstnih dni v muzeju 
Ta program je v muzeju v letu 2015 doživel pravi razcvet, saj je bilo organiziranih kar 22 praznovanj. 
Arheologinja Janja Železnikar je pripravila celotni material in sooblikovala idejno zasnovo za rojstno 
dnevne zabave (delno Zora Torkar), ki jih je sicer izvajala skupaj s prostovoljkami. V program je zajeto 
vodenje po muzeju, ustvarjalne muzejske delavnice na določeno temo, iskanje oz. lov za skritim 
zakladom. Slavljenci so se odločali med zgodovinskimi obdobji (Rim, srednji vek) alt po drugih 
zanimanj (morske počitnice in periskop, stare igre in igrače,...). 

Umetnostni in zgodovinski študijski krožek 
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izvedenih 18 srečanj. In sicer; 15.1. + 22.1.- pregled ( časovnica zgodovinskih obdobij in umetnost; 
30.1 uvod- Rimsko cesarstvo-kratek zgod. pregled, arhitektura; 5. in 12.2. Rim- skulptura, slikarstvo; 
19.3.. romanika; 5.3. ogled- Slikati v Normandiji, NG; 26.3. predstavitev ind. dediščine Kamnika-
Slatnerjeva tiskarna, Marko Kumer; 9.4. kratki pregled- gotika; 23.4,- ogled Vladne zbirke- kiparstvo, 
NG).7.5. gotika- nadaljevanje ;21. 5.0gled Vrata, SEM ; 28.5, Ogled zbirk v Škofji loki- Loški muzej, 
Miheličeva zbirka; 
V letu 2015/16- 22.10. vodstvo po razstavi D. Lipovca,hitri pregled renesanse in manierizma- 5.11. 
nadaljevanje ; povezave z barokom ; 19.11,- značilnosti baročne umetnosti; 26.11. ogled Podobe za 
podobami, NG ; 3.12. Rihard Jakopič, NG; 17.12. nadaljevanje- slikarstvo- najvidnejši predstavniki 
baročne umetnosti Sever/ Jug , 

Kulturni bazar 
Saša Bučan in Janja Železnikar sta 18. 3. 2015 v okviru Kulturnega bazarja, skupne akcije slovenskih 
muzejev, ki je potekala v Cankarjevem domu v Ljubljani, predstavljali Medobčinski muzej Kamnik in 
njeni dislocirani enoti (Galerija Miha Maleš in Rojstna hiša R. Maistra), pedagoško delo ter ponudbo 
za šolsko mladino. Naša ustanova je imela svojo stojnico, na kateri se je predstavila ponudba za 
otroke in mladostnike, predvsem pa naši najnovejši pridobitvi Vodnik za otroke po muzeju in zloženka 
pedagoško andragoških programov MMK in njegovih dislociranih enot. 
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Javna vodstva 
Za odrasle so bila izpeljana ob stalnih in občasnih razstavah v vseh treh enotah 13 javnih vodstev. 

V galeriji so bila javna vodstva po novi stalni razstavi Kamniški umeniki in Miha Maleš ter po občasnih 
razstavah Polde Mihelič, Dušan Lipovec in Starejša slikarska zbirka, skupaj 4. V muzeju so bila javna 
vodstva organizirana po stalnih in občasnih razstavah, npr, po razstavi Kam so šle vse fabrike, v 
Rojstni hiši RM sta bila organizirana dva javna vodstva, skupno 13. Javna vodstva izvajajo avtorji 
razstav: Janja Železnikar (3), Zora Torkar (1), Marko Lesar (1), Marko Kumer (3), Saša Bučan (3), 
Alenka Juvan (2). 
Janja Železnikar je imela 4 javna vodstva in Zora Torkar eno javno vodstvo tudi po razstavah v po 
Jefačnikovi domačiji v Trzinu. 

Muzejski/galerijski/Maistrovi večeri 
Program je namenjen odraslim poslušalcem. Izvajajo se v vseh treh enotah. V letu 2015 je bilo 
izvedenih 23 večerov, kjer smo v vse tri enote MMK enkrat mesečno vabili domače in zunanje 
strokovnjake, ki so z različnih vidikov osvetljevali zgodovino, stroke, obletnice, tematike. Predavanja 
strokovnih zunanjih sodelavcev in kolegov iz muzejev, institutov, galerij, filmske predstavitve, manjši 
koncerti, predstavitve književnih novosti, recitali dijakov SŠRM in učencev Glasbene šole Kamnik. 
Med njimi so bili najbolj obiskani Maistrovi večeri, kjer so različni strokovnjaki predstavljali teme 
povezane s 100-letnico začetka prve svetovne vojne, večeri v povezavi s tematiko industrijske 
dediščine in cikel predavanj Zgodovina lepega, kjer so se na gradu Zaprice obiskovalci seznanjali s 
kulturo skozi stoletja. Programe in organizacijo večerov pripravljajo Janja Železnikar, Saša Bučan, 
Zora Torkar, Alenka Juvan, Marko Kumer. 
Vsa javna vodstva in spremljajoče predstavitve so bile brezplačne. 

Koordinator kulturno-umetnostne vzgoje v vzgojno-izobraževalnih zavodih za šolsko leto 
2014/15 
Arheologinja je postala predstavnica MMK v mreži koordinatorjev za kulturno-umetnostno vzgojo v 
projektu, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in 
šport ter Zavodom RS za šolstvo. Na spletno stran www.kulturnibazar.si ie mesečno od januarja do 
maja 2015 in v jeseni 2015 objavljala aktualne muzejske dogodke in pa možnosti za brezplačno 
izobraževanje koordinatorjev v muzeju in enotah Galerij Miha Maleš in rojstni hiši Rudolfa Maistra. 

II./3. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 

Mož besede in duha. Razstavni katalog. Avtorica: Alenka Juvan, dr, Vlasta Stavbar, dr. Andrej 
Misson. Fotografije: Matjaž Hrovatin, arhiv UKM, Gerhard Angleithner in mag. Zora Torkar. 
Lektoriranje Mateja Dermeij, Alenka Juvan, oblikovanje Vladimir Ristič, obseg 46 strani, barvne in čb 
fotografije, tisk Studio print, 300 izv. 

Zarisane izpovedi. Slikarstvo Dušana Lipovca. Razstavni katalog. Avtorica: Saša Bučan, fotografije 
Tomaž Lunder, Lojze Kalinšek, oblikovanje Vladimir Ristič, obseg 36 strani, barvne fotografije, tisk 
Studio print, 250 izv. 

Gremo iskat fosile; geologija: poučna, zanimiva in zabavna, ponatis 2015. Avtor: dr, Jure 
Žalohar, uredila: Janja Železnikar, 1. izdaja, 2011, 1. ponatis, 2015, oblikovalec: Marko Jelovšek, 
obseg 32 barvnih strani. Priročnik je lahko vodnik za samostojno delo in opazovanje narave vsakega 
otroka ali odraslega, ali pa ga lahko uporabljalo učitelji geografije, biologije. Naklada 300 izvodov. 

Kam so šle vse fabrike? Mali besednjak kamniške industrije. Razstavni katalog. Avtor: Marko 
Kumer, fotografije: iz fototeke MMK, zasebniki, lektoriranje Alenka Juvan, oblikovanje Sonja Ifko, 
obseg 92 str., barvne in čb fotografije, tisk Studio print, ponatis 2015, 1. izdaja 2014, 300 izv. 

Industrija nostalgija. Razstavni katalog. Avtorja: Saša Bučan, Marko Kumer, fotografije Tomaž 
Lunder, oblikovanje Vladimir Ristič, obseg 12 strani, barvne fotografije, tisk Studio print, 250 izv. 

Starejša slikarska zbirka. Iz depojev MMK, II. del. Razstavni katalog. Avtor: Marko Lesar, 
fotografije: Bojan Težak, Tomaž Lauko, lektoriranje: Barbara Koren, oblikovanje: Vladimir Ristič, 
obseg 96 strani, barvne fotografije, tisk: Studio Print d.o.o., naklada: 200 izvodov 
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Zloženka Rojstna hiša Rudolfa Maistra - ponatis predstavitvene zloženke 

Zloženka Muzejska poletna noč 2015, 4 strani, barvne fotografije, tekst Marko Kumer, oblikovanje 
Vladimir Ristič, tisk Studio Print, 300 izv. 

Tiskana vabila ob razstavah Mož besede in duha, Dušan lipovec, Gremo iskat fosile, Starejša 
slikarska zbirka, Sledi trzinske preteklosti II, muzejska poletna noč (v nakladi po 250 izvodov). 

Tiskana vabila za spremljajoče dejavnosti, kot so javna vodstva, muzejski večeri, koncerti ipd. (v 
nakladi po 90 izvodov). 

II./4. POSREDOVANJE INFORMACIJ O KULTURNI DEDIŠČINI 

Posredovanje informacij o kulturni dediščini 
/društvom, posameznikom, študentom.../ 

Datu 
m, 

komu namen Kdo je posredoval 
informacije 

19. 
1. 

ZZB Domžale- Marija 
Majhenič 

Pogovor o sodelovanju MMK pri pripravi razstave ob 
70-letnici konca 2. svetov, vojne 

Zora Torkar 

26.1. Sred.šola PTT, 
Ljubljana (Marija 
Schnabi) 

Izposoja panoja o majoliki in opreme za turistično 
predstavitev šol na sejmu Alpe Adria 

Zora Torkar 

3.3. Sred.tehnična šola 
Šk.Loka,Irena Leben 

Raziskovalna naloga o ovalnih škatlah iz krivijenega 
lesa za malice drvariev 

Zora Torkar 

6.2. ZVKDS, o.e. Kranj, 
Milan Sagadin 

Arheologinja je posredovala opise in fotografije 
inventariziranih predmetov z Grdavovega hriba. M. 
Sagadin, si je za izris izposodil fibulo MMK 4028 

Janja Železnikar 

19.2. Danijel Bezek Arheologinja je posredovala podatke o najdbi 
mamutovega rebra. Iz Zikove kronike je naredila 
tipkopis članka, ki ie govoril o tem dogodku 

Janja Železnikar 

2.3. Martin Furnkranz, 
Celovec 

Arheologinja je posredovala podatke o meji med 
Norikom in Italijo v antiki g. Martinu FUrnkranzu iz 
Celovca. Po e-pošti smo mu bili poslani argumenti za 
to trditev, v nasprotju od njegovega prepričanja, da je 
Atrans bi! na meji med Norikom in Panonijo. 

Janja Železnikar 

3.3. Saša Boje, Delo sodelovanje pri pripravi članka o Svilanitu Saše Boje 
za časnik Delo 

Marko Kumer 

15.3. Majda Sirca,TVS sodelovanje pri pripravi dokumentarnega filma o 
ženskih delavskih pravicah Majde Sirca TV Slovenija 

Marko Kumer 

22.3. Gimnazija Kamnik pomoč pri pripravi seminarske naloge gimnazijcema 
Luciji Grkman in Timu Zavasniku na temo kamniške 
industrijske dediščine 

Marko Kumer 

8.4. Anita Vošnjak posredovanje informacij in besedilo o zvoncih iz 
kamniškega muzeja novinarki Dnevnika, Aniti 
Vošniak. 

Janja Železnikar 

15. 
4. 

TD Krašnja Strokovna pomoč pri postavljanju muzejske zbirke in 
izdaja potrdila o sodelovanju 

Zora Torkar 

28.4. Katja Mali priprava in strokovna pomoč pri izvedbi dogodka 
Jane's Walk - Sive cone Kamnika - sprehod po 
degradiranih predelih Kamnika - skupaj s Katjo Mali 

Marko Kumer 

3.5. Ivana Skamen priprava in strokovna pomoč pri izvedbi dogodka 
Perovanje - predstavitev tovarne Titan - filmske 
projekcije in kratko predavanje - skupaj z Ivano 
Skamen 

Marko Kumer 

6.5. Rafko Urankar pregled nekaterih najdb iz Kranja in pomagala kolegu 
dr. Rafku Urankarju pri njegovi interpretaciji. 

Janja Železnikar 

18.5 Dr. Marjanca Klobčar Dr. Marjanci Klobčar glede kamnitega reliefa v 
Binterjevi hiši v Kamniku in morebitnem samostanu in 
jezeru v Kamniku za publikacijo članka v Etnoiogia 
mithologica. 

Marko Lesar 

janu 
ar 

Vtado Motnikar Posredovala informacije o likovnih motivih Kamnika 
za knjigo Kamniška knjiga, ki jo pripravlja pri 
Slovenski matici. Posredovala je tudi fotogradivo in 

Saša Bučan 
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podatke o delili ter o fotografih in pripravila slike za 
dodatno fotografiranje 

febru 
ar 

Simona Brglez Posredovana dela na temo mitologije v okviru opusa 
del Mihe Maleša za doktorsko disertacijo. 

Saša Bučan 

5.6. Dr. Brina Skvor 
Jernejčič 

arheologinja dr. Brina Skvor Jernejčič v okviru post-
doktorskih raziskav je prevzela zemljo in ostanke z 
groba iz 13. stoE. pr.n.š t., ki je bil najden v Kamniku 
za nadaljnje raziskave. 

Janja Železnikar 

6.8. Ana Klemenčič, UE 
Brežice 

Pregled Zikove hemeroteke: družina Megler iz 
Kamnika (za denacionaliz. postopek), priprava 
fototeke 

Zora Torkar 

3.9. ida Murgelj, NMS Idi Murgelj z NMS je bilo omogočeno, da je izrisala 
žaro, skodelo in iglo iz groba, ki je bil leta 1965 
najden pri gradnji hiše g. Uršiča (dan. Vegova ulica v 
Kamniku). Proučuje ga dr. Brina škvor Jernejčič v 
okviru post-doktorskega študija. 

Janja Železnikar 

1.10. Muzikološki institut 
ZRC SAZU 

Izposoja portativa Marcusa Gobla za koncert ob 
otvoritvi razstave Potujoči orglarski mojstri in preplet 
njihovih poti na Kranjskem: tradicija orglarske 
delavnice Marcusa Gobla (do konca oktobra), atrij 
ZRC SAZU, Novi trg 2, Lj 

Zora Torkar 

1. 
10. 

ICOM- konferenca na 
Bledu 

Predstavitev filma o KIKu na mednarodni konferenci 
o industrijski dediščini na Bledu 

Marko Kumer, Goran 
Završnik 

9. 
10. 

Zborovanje 
Slovenskega 
muzejskega društva 

Predstavitev razstavnega projekta Kam so šle vse 
fabrike na zborovanju Slovenskega muzejskega 
društva v Tehničnem muzeju v Bistri 

Marko Kumer 

12. 
10. 

Muzeoforum Predstavitev nagrajene razstave Odsevi kamniških 
tisočletij na muzeoforumu: stalne razstave da ali ne?, 
NMS, Metelkova 11, LJ 

Janja Železnikar, Zora 
Torkar 

28. 
10. 

Predstavitev historiata arheološkega najdišča Trojane 
na simpoziju 

Janja Železnikar 

9. 
11. 

dr. Marjeta Kos Šašelj Posredovanje fotografij kamnitih spomenikov -
mengeška žara, Šentpavel žara, Mekinjska 
nagrobnika, Dindio. 

Janja Železnikar 

24. 
11. 

OŠ Stranje Predstavitev poklica zgodovinar in arheolog 
osnovnošolcu - za izbiro poklica 

Zora Torkar 

Spletne strani Medobčinskega muzeja Kamnik 

Spletne strani MMK fwww.muzei-kamnik-on.net1 je v letu 2015 obiskalo 10.567 različnih 
obiskovalcev (št. obiskov 31.290, obiskanih strani 144.061). pri tem se število različnih obiskovalcev iz 
leta v leto povečuje. Najbolj gledane podstrani portala so napovednik, FB, dogodki, razstave, 
pedagoška ponudba, kontakti. Najbolj so si ogledovali strani Slovenci, za njimi pa Američani, Rusi, 
Ukrajinci, Kitajci, Nizozemci. Obiskovalci pa so si kopirali pedagoško ponudbo, letno poročilo. Spletne 
strani urejata Janja Železnikar in Marko Kumer. 

Marko Kumer ureja in moderira tudi spletni skupnosti Kam so šle vse fabrike in Tone Knaflič - rdeči 
kapitalist kot dopolnilo in poljudno popularizacijsko sredstvo pripadajočih in prihajajočih razstav. 

Janja Železnikar je sourejaia mesečne prireditvenike in jih razpošiljala na vseh 779 naslovov iz 
muzejske baze, mesečno razpošiljala na vse naslove vabila na muzejske prireditve, objavljala vabila, 
obvestila itd. na arheološkem spletnem portalu ROSA 

V letu 2015 je redno deloval MMK tudi na Facebooku (sl-si.facebook.com/muzej.kamnik), kjer se 
objavlja aktualne dogodke, foto poročila dogodkov, povabila k sodelovanju, fotoutrinke, muzejske 
predmete,....(urejanje Zora Torkar, Janja Železnikar). 

POSEBNI PROGRAMI IN PRIREDITVE ZA POPULARIZACIJO 

Slovenski kulturni praznik 
muzej, galerija Miha Maleš, Rojstna hiša R. Maistra, 8. 2. 2015 
Prost vstop in ogled razstav v galeriji, muzeju in rojstni hiši RM na slovenski kulturni praznik, v nedeljo 
8. 2. 2015. V galeriji je bilo tega dne 65 obiskovalcev, v muzeju 154 in v rojstni hiši 88 obiskovalcev. 
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Občinski praznik Občine Kamnik 
Rojstna hiša R. Maistra, 29. 3. 2015 
Občina Kamnik praznuje svoj občinski praznik na rojstni dan slovenskega generala in pesnika Rudolfa 
Maistra, sicer kamniškega rojaka. Ker je v Kamniku na novo urejena njegova rojstna hiša, smo na ta 
dan omogočili brezplačen ogled stalne in občasne razstave. 

Dan kulturne raznolikosti 
Muzej, 14. 5. 2015 
Osnovna šola Marije Vere je bila letošnje leto, to je 14. 5., organizatorica Dneva kulturne raznolikosti, 
kjer so se zbrale vse Unescove osnovne in srednje šole na Slovenskem. Udeležilo se ga je preko 300 
udeležencev. Na gradu Zaprice je bil zanje organiziran koncert dua Spruk, pravljičarka Irena Cerar pa 
jih je navdušila s pripovedovanjem kamniških pravljic. Vmes pa so si ogledovali muzejske zbirke in 
drugo pedagoško ponudbo MMK. 

10. jubilejno srečanje mladinskega parlamenta Alpske konvencije 
Muzej, 20. 3. 2015 
Na gradu Zaprice je bil slovesen zaključek 10. jubilejnega srečanja mladinskega parlamenta Alpske 
konvencije, kije združil v nekaj dneh mlade iz desetih šol držav alpskega območja. Zahtevno 
organizacijo je prevzela Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik. 

Mednarodni dan muzejev 
MMK, 18. maj 2015 
Na svetovni dan muzejev, v ponedeljek 18. maja 2015 je bil omogočen prost vstop v muzejske 
prostore in v rojstno hišo R. Maistra ter ogledi stalnih in občasnih zbirk. Muzej je obiskalo 116 in 
Maistrovo hišo 68 obiskovalcev. V galeriji se je pripravljala nova razstava Dušan Lipovec, ki smo jo 
odprli 19. maja tudi ob mednarodnem dnevu muzejev. 

Muzejska poletna noč 2015 
Muzej, 20. 6. 2015 
Organizatorji: Marko Kumer, Saša Bučan 
Sodelavka: Janja Železnikar Tea Kregar, Jana Drolc 
Kot vedno pa je bila zelo dobro obiskana muzejska poletna noč, ki je bila 20. junija na gradu Zaprice. 
Letošnji program je bil namenjen mednarodnemu letu industrijske dediščine: po tradicionalnem 
pevskem nastopu najmlajših Vrabčkov, je sledila ustvarjalna delavnica - reciklirajmo in posvojimo 
stole. Arheologinja je s prostovoljkami pripravila stare muzejske stole, ki so bili prebarvani za 
muzejsko delavnico - Moj stol - Stoli - udeleženci delavnice so si izbrali stol, ga okrasili in polepili v 
servetni tehniki ter si tako priborili svoj stol na katerem lahko sedijo kadarkoli pridejo na kakšno 
muzejsko prireditev. Istočasno je ob delavnici potekalo za odrasle javno vodstvo po razstavi Kam so 
šle vse fabrike in pogovor o sindikalnem turizmu - Gremo na morje, ki ga je pripravil Marko Kumer. Ob 
20, uri je sledilo odprtje likovne razstave Industrija - nostalgija avtorjev Saše Bučan in Marka Kumra, 
kjer so bile prikazane likovne upodobitve kamniških tovarn in delavcev. Ob 21. uri je sledil koncert 
Prijateljev Dixielanda in ob 22. uri g ledališka predstava skupine Rudolfi (iz gimnazije R. Maistra iz 
Kamnika) in MC Kotlovnica - Karla Čapka - R.U.R, kjer so obiskovalci skozi muzejske zbirke sledili 
igralcem skozi predstavo. Od 18. do 24. ure nas je obiskalo 428 obiskovalcev. 

Kamfest 2015 
Organizator Kulturno društvo Priden možic, soproducent MMK 
Grad Zaprice, 8. do 15. 8. 2015 
Sodelavci: Janja Železnikar, Marko Kumer 
V okviru Kamfesta 2015 je delovalo kot glasbeno prizorišče tudi Zapriški oder. MMK je na gradu 
Zaprice gostil manjše glasbene zasedbe (selektor dokumentalist Marko Kumer). Z namenom 
promocije in vključitve muzejske ponudbe v ponudbo mesta Kamnik smo v dneh od 8. do 15. avgusta 
pripravili tudi samostojne dogodke na gradu Zaprice, ki so dopolnjevale ponudbo Kamfesta za 
najmlajše in odrasle (muzejski delavnici in javni vodstvi Janja Železnikar in Marko Kumer). V teh 
dneh je prireditve obiskalo 859 obiskovalcev. 

Predstavitev programov za koordinatorje KUV 
MMK-vse enote_ 
Sodelavci: Janja Železnikar, Saša Bučan, Alenka Juvan 
Za koordinatorje kulturno umetnostne vzgoje smo mesečno pripravili v letu 2015 pet srečanje, kjer 
smo predstavili našo pedagoško ponudbo ter vsebino razstav v vseh treh enotah. 
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Veseli dan kulture 
Galerija Miha Maleš, MMK, rojstna hiša RM 
3. december 2015 
Sodelavci: Janja Železnikar, Marko Kumer, Saša Bučan, Alenka Juvan 

Brezplačni ogledi muzejskih in galerijskih razstav. V vseh treh enotah je bil poleg individualnih 
obiskovalcev (galerija 74, muzej 86 in rojstna hiša RM 80 obiskovalcev), povečan obisk 
osnovnošolskih skupin (skupaj 122 obiskovalcev). 

Posebna ponudba je bilo večerno javno vodstvo po novi razstavi Kam so šle vse fabrike, ki predstavlja 
sedem izbranih kamniških tovarn, njihove izdelke, delavski vsakdan. Uvod v izredno dobro obiskano 
javno vodstvo, ki ga je imel avtor razstave Marko Kumer, je bila projekcija že arhivskega filma Mesto 
Kamnik in njegova stara industrija iz leta 1975 (hrani Filmski arhiv pri ARS). Skupno je vse tri enote 
MMK na ta dan obiskalo 448 obiskovalcev. 

II./5. OBISKOVALCI 

Stalne razstave 

razstava Termin, lokacija Razstavo pripravil Št obiskovalcev 
1. Mesto -podeželje Od 2009, muzei MMK (Z.Torkar) 1820 
2. Thonetovo pohištvo Od 2009, muzej MMK (Torkar, Lesar) 839 
3. Grajski salon Od 1998, muzei MMK * 

4. Kašče iz Tuhinjske doline -muzej na 
prostem 

Od 1978, muzej MMK (Fister) Na prostem 

5. Rimski mozaik iz Sentpavla Od 2006, OŠ 
Dragomeli 

MMK (Stibernik) 600* 

6. Odsevi kamniških tisočletij Od 2011-2012 MMK (Železnikar, 
Torkar) 

7323 

7. Kamniški umetniki iz galerijske zbirke Od 21.6. 2014, 
galerija 

MMK (Bučan) 954 

8. Rudolf Maister 3.9. 2013, slovesno 
23.11.2013, 
Roistna hiša RM 

MMK (Torkar) 2190 

9. Stanovanjska kultura v Trzinu Od 20. 3.2014, 
Jefačnkova 
domačija v Trzinu 

MMK (Železnikar, 
Torkar) 

ni podatka 

10. Zgodovina ledenic in mesarstva v 
Trzinu 

Od 11. 9. 3. 2014, 
Jefačnkova 
domačija v Trzinu 

MMK (Torkar) ni podatka 

11. Sledi trzinske preteklosti - 1. del 2014, Jefačnkova 
domačija v Trzinu 

MMK (Železnikar, 
Torkar) 

ni podatka 

SKUPAJ 13.726 
Op.: * ocenjeno število 

Nove stalne razstave 

razstava Termin, lokacija Razstavo pripravil St. obiskovalcev 
1. Lapidarij -zgodbe v kamnu 22. 10.2015, muzei MMK (Železnikar) Na prostem 
2. Živeti v preteklosti 3. 12. 2015, muzej MMK (Železnikar, 

Torkar) 
319 

SKUPAJ 319 

Občasne razstave 2014/2015 

razstava Termin, lokacija Razstavo pripravil St. obiskovalcev 
1.. V iskanju pozabljenih trenutkov -

slikar Polde Mihelič 
16.10.2014-maj 
2015 

MMK (Bučan) 882 

2. Kam so šle vse fabrike Od 18.11. 2014 MMK (Kumer) 6964 
3. Obrazi vojnega vsakdana. Na 

kamniško-domžalskem območju v 
prvi svetovni vojni. 

11.6.2014-27.3. 
2015, Rojstna hiša 
Rudolfa Maistra 

MMK (Torkar) 570 

SKUPAJ 8416 
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Nove občasne razstave 

razstava Termin, lokacija Razstavo pripravil St. obiskovalcev 
1. Mož besede in duha-Maister 31.3.2015, Rojstna 

hiša Maister 
MMK (Juvan), UKM 
(Stavbar), Lira 

1620 

2. Dušan Lipovec- Zarisane izpovedi 19.5,- ..10.2015, 
galerija 

MMK (Bučan) 1192 

3. Starejša slikarska zbirka 26. 11. 2015, 
galerija 

MMK (Lesa) 380 

4. Industrija-nostalgija 20. 6. 2015, muzej MMK (Bučan, 
Kumer) 

1872 

5. Smodnišnica- razstava načrtov in 
maketa 

7.2.-3.4.2015, 
muzej 

MMK (Kumer), Dom 
kulutre-prostovoljci 

1152 

6. Svilanit- donacija-načrti, risbe 10.3.-10.6.2015 MMK (Kumer) 1020 
7 Maieš in knjiga 19.2.2015 T.Maleš, B.KIančnik 75 
8 Poslikani krožniki iz Svitove delavnice 9. 9.-31. 12.2015 MMK (Kumer) 559 
9. Slovenski umetniki in Svit- dnevi 

keramike Unicum 
10.9.-30.10. 2015 MMK (Bučan) 240 

SKUPAJ 8110 

Medinstitutionalne razstave 

razstava Termin, lokacija Razstavo pripravil St. obiskovalcev 
1. Lirika črte, dela na papirju. Iz likovnih 

zbirk muzejev na Gorenjskem. 
6.2. do 31. 3.2015, 
Galerija šivčeva 
hiša Radovljica 

Vsi muzeji na 
Gorenjskem 
(koordinator MMK-
Saša Bučan) 

ni podatka 

2. Lirika črte, dela na papirju. Iz likovnih 
zbirk muzejev na Gorenjskem. 

2.4. do 5. 5. 2015, 
galerija Atrij Tržič 

Vsi muzeji na 
Gorenjskem 
(koordinator MMK-
Saša Bučan) 

ni podatka 

3. Lirika črte, dela na papirju. Iz likovnih 
zbirk muzejev na Gorenjskem 

7. 5. do 15. 6. 2015 
Gorenjski muzej-
mestna hiša, Kranj 

Vsi muzeji na 
Gorenjskem 
(koordinator MMK-
Saša Bučan) 

ni podatka 

SKUPAJ 

Lastne gostujoče razstave 

| razstava | Termin, lokacija Razstavo pripravil | Št. obiskovalcev 
1. Fosili iz Komende in okolice 21. 5. 2015, 

Komenda 
MMK (Železnikar) Na prostem 

2. Mamut po mamutu 5. 11. do , 
Tolminski muzej 

MMK (Železnikar) Ni podatka 

3. Od vrča do majolike 18. 3. do 15. 9. 
2015, KUD Majolika 
Kamnik 

MMK (Torkar) Ni podatka 

4. 43. MINFOS OS 10.5.2015, Tržič MMK (Železnikar) Ni podatka 
5 Dušan Lipovec- Zarisane izpovedi 17. 11. do ....2015, 

Menačenkova 
domačija Domžale 

MMK (Bučan), Rus 
Kru šelj(Menačenkova 
domačija) 

Ni podatka 

6 Sledi trzinske preteklosti -2. del 3.12. 2015, 
Jefačnkova 
domačija v Trzinu 

MMK (Torkar) ni podatka 

! SKUPAJ ni podatka 

Gostujoče razstave drugih ustanov pri nas 

1. Komu so zvonili Od 9. 4. do 12. 6. 
2015, muzej 

Tolminski muzej 
muzej (Mlinar, 
Grego) in MMK 
(Železnikar) 

1520 

SKUPAJ 1520 

Pedagoški programi 

31 



Naslov St. ponovitev lokacija Št. obiskovalcev 
1. Strokovna vodstva-otroci in odrasli 144 Vse enote 3501 
2. Malešev otroški likovni salon 17 galerija 270 
3. Muzejske ustvarjalne delavnice 38 muzej, hiša RM 842 
4. Muzejsko/galerijske učne ure 2 muzej,galerija, hiša 

RM 
96 

5. Tematski dnevi 3 muzej .galerija, hiša 
RM 

154 

6. Praznovanje rojstnih dni 22 muzej 319 
7. Muzej na obisku 1 muzej,galerija, hiša 

RM 
26 

8, Kulturni bazar 1 Ljubljana 600* 
SKUPAJ 208 5808 

Andragoški programi 

Naslov St. ponovitev lokacija St. obiskovalcev 
1. Umetnostno zgodovinski krožek 14 galerija 148 
2, Javna vodstva 13 muzej,galerija, hiša 

RM 
465 

3. Muzejsko/galerijski večeri 23 muzej,gal., hiša RM 1523 
SKUPAJ 2344 

Odprtja razstav 

naslov Vrsta razstave Ocenjeno št 
obiskovalcev 

1. Lirika črte - Radovljica medinstitutionalna 60 
2. Lirika črte - Tržič medinstitutionalna 50 
3. Mož besede in duha lastna občasna 80 
4. Komu so zvonili gostujoča pri nas 70 
5. Lirika črte - Kranj medinstitutionalna 40 
6. Dušan Lipovec lastna občasna 100 
7. Sledi trzinske preteklosti - Trzin lastna gostujoča 62 
8. Fosili in 20 let Kamenkost-Komenda lastna gostujoča 68 
9. Industrija nostalgija lastna občasna 100 
10. Lapidarij-zgodbe v kamnu lastna stalna 85 
11. Mamut po mamutu - Tolmin lastna gostujoča 57 
12. Starejša slikarska zbirka lastna občasna 72 
13. Smodnišnica -načrti, maketa lastna občasna 90 
14. Svilanit - donacija lastna občasna 90 
15. Od vrča do majolike - Kamnik lastna gostujoča 55 
16. Minfos- fosili iz okolice Kamnika-

Tržič 
lastna gostujoča Ni podatka 

17. Slovenski umetniki in Svit lastna občasna 40 
18. Dušan Lipovec - Domžale lastna gostujoča 40 

SKUPAJ 1159 

Dodatni programi in prireditve za popularizacijo 

Naslov SL ponovitev lokacija Št obiskovalcev 
1. Slovenski kulturni praznik 1 muzej,galerija, hiša 

RM, Trzin 
307 

2. 10. parlament Alpske konvencije. 
GSŠRM Kamnik 

1 muzej 110 

3. EU trace project, KUD Zakaj pa ne 
majolika 

1 muzej 80 

4. Jane's walk - sive cone Kamnika 1 Kamnik 52 
5. Perovanje, KS Perovo 1 Kamnik - Perovo 350 
6. koncerti muzej 651 
7. Mednarodni dan muzejev 1 muzej, hiša RM 184 
8 Najboljši učenci v občini Kamnik 1 muzej 200* 
9 Zaključek leta med kaščami 2 muzej 350* 
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10 Muzejska poletna noč 1 muzej 428 
11 Gledališka predstava Čapek:RUR, 

GSŠRM- Rudolfi 
1 muzej 40 

12 Kamfest - koncerti 7 muzej 549 
13 Kamfest - delavnici 2 muzej 171 
14 Kamfest - javno vodstvo 1 muzej 84 
15 Predstavitev knjižnih novitet 2 muzej 230 
16 Srečanje tabornikov in geocatherjev 1 muzej 100 
17 Praznik Rudolfa Maistra 1 hiša RM 30 
18 Predstavitev programov za 

koordinatorje KUV 
5 muzej,galerija, hiša 

RM 
15 

19 Dan kulturne raznolikosti - O S Marije 
Vere, unescove šole 

1 muzej 300* 

20 Veseli dan kulture 1 muzej,galerija, hiša 
RM, Trzin 

603 

SKUPAJ 41 4834 
* ocenjeno število 

Število obiskovalcev v MM K 

Razstave, dogodki, Stev. 
prireditve, dejavnosti... obiskovalcev 
Stalne razstave 14045 
Občasne razstave 16526 
Gostujoče razstave drugih ustanov 1520 
Medinstitutionalne razstave ni podatka 
Lastna gostovanja drugod ni podatka 
Pedagoški programi 5808 
Andragoški programi 2344 
Odprtja razstav 1159 
Drugi programi in prireditve 4534 
SKUPAJ 46236 

Brezplačne vstopnice 
za ogled vseh muzejskih in galerijskih razstav, torej stalnih in občasnih imajo vsi predšolski otroci, 
posebne socialne skupine, člani muzejskih in strokovnih društev ter obiskovalci ob organiziranih 
vseslovenskih akcijah, kot na primer muzejski dan, dan odprtih vrat, 8. februar, dnevi kulturne 
dediščine, dnevi družine, muzejska poletna noč, Kamfest. 
Prav tako so brezplačni vsi spremljajoči programi in prireditve, ki se odvijajo v vseh treh enotah MMK 
{muzejski večeri, koncerti, predavanja, srečanja, otvoritve razstav, javna vodstva). Brezplačni sta stalni 
razstavi skansen tuhinjskih kašč oz. muzej na prostem in lapidarij ter razstave v Občini Trzin. 

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 hišo za odrasle 1,50 € in za mladino 1,00 €. Prav tako je oblikovana 
ugodna ponudba za kombinirane oglede dveh ali treh enot MMK, družinska vstopnica, mladinski 
abonma za 4 kratke obiske muzeja, kombinacija vodstva in ustvarjalne delavnice, učne ure, 
tematskega dneva (ki vključuje vodstvo, učni list in več ustvarjalnih delavnic). 

Gostovanja naših razstav v drugih slovenskih muzejih (6 gostovanj) in medinstitutionalna razstava 
Lirika črte (3 gostovanja) so bila brezplačna ali pa so vstopnine vštete v izkaze posameznih muzejev. 

Anketa o zadovoljstvu obiskovalcev v MMK 
V mesecu od 15. oktobra do 15. novembra 2015 smo, v sodelovanju z Zavodom Lokvanj izvedli 
anketo o zadovoljstvu obiskovalcev z našim delom. Anketo je izpolnilo preko elektronskih vabil, spleta, 
FB in tiskanih anket 148 individualnih obiskovalcev. 
Raziskava je pokazala, da smo v MMK usmerjeni k obiskovalcem. Ti so zadovoljni z muzejskim 
osebjem, saj je vljudno in prijazno, si vzame čas za tudi za njihove posebne potrebe, jim je 
pripravljeno pomagati in se jim tudi osebno posvetiti. Ugotavlja se tudi, da muzeju uspeva dosegati 
visoka pričakovanja obiskovalcev o ponudbi muzeja, ki poleg muzejskih razstav in zbirk, obsega tudi 
pester in bogat izbor spremljajočih programov za odrasle obiskovalce ter muzejski pedagoški program, 
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s katerim se dopolnjuje učni načrt vrtcev in osnovnih Sol. Tako visoki oceni muzejskih programov 
gotovo pripomore vsebinsko zanimivo obveščanje o muzejski ponudbi z uporabo sodobne 
informacijske tehnologije. 
Največ mlajših obiskovalcev, starih med 19 in 35 let, obišče Muzej-grad Zaprice, zanimanje za obisk 
Rojstne hiše Rudolfa Maistra in Gaierije Mihe Maleša je največje med obiskovalci, ki so starejši od 56 
let. Rojstna hiša Rudolfa Maistra in Muzej-grad Zaprice pritegneta obiskovalce z različnimi interesi, 
potrebami in željami, Galerija Mihe Maleša pa je bolj zanimiva za obiskovalce galerijskih in umetniških 
dogodkov. Ponudbi Galerije Mihe Maleša in Rojstne hiše Rudolfa Maistra sta bistveno bolj zanimivi za 
Kamničane, v Muzeju- grad Zaprice pa s pestrostjo ponudbe uspejo pritegniti tudi večji delež 
obiskovalcev iz drugih slovenskih krajev. 
Obiskovalci MMK visoko ocenjujejo celovito kakovost ponudbe v MMK, ocene zadovoljstva z 
vsebinami pedagoških dejavnosti so celo višje od ocen zadovoljstva z obiskom MMK kot tudi z 
vsebinami muzejskih programov za odrasle. Obiskovalci so izrazili visoko raven zvestobe MMK, saj so 
odločeni, da bodo tudi v prihodnje prihajali na obisk v kamniški muzej in so pripravljeni obiske v 
muzeju priporočati svojim prijateljem in znancem. 
Analiza ankete je tako vodstvu MMK vodilo, na katerih področjih je MMK zelo uspešna in kjer je 
potrebno še kaj dopolniti (npr. dostop za gibalno ovirane, smerokazi, parkirišča, obratovalni čas,...). 

SKLOP lil. - ODKUP! PREDMETOV PREMIČNE DEDIŠČINE 

V letu 2015 nismo načrtovali večjih odkupov. Dopolnili smo zbirko kamnite dediščine, ki smo jo 
pripravili za razstavo. 

Akc.št Datum 
prevzem 
a 

Opis predmeta Število lastnik Opombe 
(cena,način 
pridobitve..) 

A 2437n 23.6. 
2015 

Dva kosa verjetno nagrobnega kamna 
(aii dveh). Našla jih je g. Jelka 
Podgorelec Srebrič v zasutju, ko so 
kopali femelie za pomožni objekt na 
vrtu ( " 22, 
Kami 

2 Nakup -
50 € -
kupnina 
plačana 
oktobra 2015 

Donacije in izročila so bile v glavnem v povezavi z dopolnjevanjem zbirk, ki jih hranimo, kot so zbirka 
kamniške industrijske dediščine, zbirka druge svetovne vojne, zbirka zemljevidov, arheološka zbirka. 

Akc.št Datum 
prevzem 

Opis predmeta Število lastnik Opombe 
(cena,način 

A2414D 19.2. 
2015 

Krožnik, izdelek Svit Kamnik, v sredini 
podoba starega gradu Katzenberg (po 
Valvasorjevi upodobitvi), spodaj podpis 
Kacenberg K!K Kamnik 1952, zadaj 
ročno delo SC, R=27cm 

1 i ~ • - Donacija 
19.2.2015 

Vrednost: 
10€ 

A2415D 19.2. 
2015 

Jože Mihelič: upravna stavba KIK, slika, 
o.pf. v desnem spod. kotu J.Mihelič, 
1998, velikost 68x58 (z okvirjem) 

1 Donacija 
19. 2. 2015 

Vrednost: 
100€ 

A 2416 
d 

23. 3. 
2015 

Spomenica 1941, Edo Bohinc prejel 
1959 (v okvirju) 

1 
l 

Donacija 
23. 3. 2015-
vrednost: 5€ 

A 2417d 23. 3. 
2015 

Red hrabrosti (za vodenje majhnih enot 
in akcijo), Edo Bohinc prejel 1944, 
izročil komandant Belokranjske brigade 
Anton Zgonc-Vasja (v okvirju) 

1 
l 

Donacija 
23. 3. 2015-
vrednost: 5€ 

A 2418d 23.3. 
2015 

Red partizanske zvezde s puškami, 
Edo Bohinc prejel 1944, izročil 
komandant Belokranjske brigade Anton 
Zgonc-Vasja (v okvirju) 

1 Donacija 
23. 3. 2015-
vrednost: 5€ 

A 2419d 23. 3. 
2015 

Red ljudske armade z zlato zvezdo, 
Edo Bohinc prejel 1961 (v okvirju) 

1 Donacija 
23. 3. 2015-
vrednost: 5€ 

A 2420d 23. 3. Red dela z rdečo zastavo, Edo Bohinc 1 i Donacija 
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2015 prejel 1976 (v okvirju) 23. 3.2015-
vrednost: 5€ 

A 2421d 23. 3. 
2015 

Red za vojaške zasluge z veliko zvezdo 
(v okvirju) 

1 Donacija 
23.3.2015-
vrednost: 5€ 

A 2422d 23. 3. 
2015 

Red zaslug za narod s srebrno zvezdo 
(v okvirju) 

1 Donacija 
23. 3. 2015-
vrednost: 5€ 

A 2423d 23.3. 
2015 

Red za vojaške zasluge z zlatimi meči 
(v okvirju) 

1 Donacija 
23. 3. 2015-
vrednost: 5€ 

A 2424d 23.3. 
2015 

Red bratstva in enotnosti s srebrnim 
vencem (v okvirju) 

1 Donacija 
23. 3.2015-
vrednost: 5€ 

A 2425d 23. 3. 
2015 

Medalja za varnost, Edo Bohinc prejel 
1984, v škatli 

1 Donacija 
23. 3. 2015-
vrednost: 5€ 

A 2426d 23. 3. 
2015 

Legitimacija za prvoborca, Edo Bohinc 
prejel 1959 

1 Donacija 
23. 3. 2015-
vrednost: 1€ 

A 2427d 23. 3. 
2015 

Plaketa s katero je leta 1961 prejel Red 
ljudske armade z zlato zvezdo 

1 Donacija 
23. 3. 2015-
vrednost: 
0,50€ 

A 2428d 23. 3. 
2015 

Piaketa s katero je leta 1976 prejel Red 
dela z rdečo zastavo, s pečatom v 
leseni škatlici 

1 Donacija 
23. 3.2015-
vrednost: 1€ 

A 2429d 23. 3. 
2015 

plaketa, s katero je Edo Bohinc prejel 
1984 Medalja za varnost 

1 Donacija 
23. 3. 2015-
vrednost: 
0,50€ 

A 2430d 23. 3. 
2015 

Priznanje za revolucionarno delo in 
vodenje J NA maršala Josipa Broza -
Tita, Edo Bohinc prejel 22.12.1970 (v 
okvirju) 

1 

3 

Donacija 
23. 3. 2015-
vrednost: 1€ 

A 2431 d 23.3. 
2015 

Priznanje borcev slovenske brigade 2. 
grupe odredov ob 60-letnici Eda 
Bohinca, z značko, Edo Bohinc prejel 
1986 

2 Donacija 
23. 3.2015-
vrednost: 
0,50€ 

A 2432d 23. 3. 
2015 

Zahvala TO Slovenije, Edo Bohinc 
prejel 1976 

1 Donacija 
23.3. 2015-
vrednost 
0,10€ 

A 2433d 23. 3. 
2015 

Priznanje borcem Sercerjeve 
brigade in dve znački 

2 < Donacija 
23. 3. 2015-
vrednost: 1€ 

A 2434d 23. 3. 
2015 

Posebno priznanje ZZB NOV 1 Donacija 
23. 3.2015-
0,10€ 

A 2435d 23. 3. 
2015 

Priznanje - značke OF, zlata, srebrna, 
bronasta 

3 Donacija 
23. 3. 2015-
vrednost: 1€ 

A 2436d 26.3. 
2015 

Zemljevidi, podlage, predpriprave, nemi 
zemljevidi Ivana Selana, Marka 
Žerovnika 

177 Donacija 

40 € 
A 2437d 7.9. 

2015 
Prstan Rdečega križa 1914-1916, 
Steletovi dobili, ker so zbrali sredstva 
zaRK 

1 Donacija 

10€ 

SKLOP IV. - PROJEKT - OBDELAVA ARHIVA ARHEOLOŠKEGA NAJDIŠČA 

Velika planina - sledi preteklosti 
Vodja projekta: Janja Zeleznikar 
Zunanji sodelavci: IZZA ZRC SAZU, Posavski muzej, zunanji sodelavci 
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V projekt je bilo vključena obdelava arhiva arheoloških najdišč v visokogorju na območju Kamniško-
savinjskih Alp, ki je hranjeno v MMK. V okviru raziskav življenja v visokogorju, na Veliki planini in na 
območju Kamniško-Savinjskih Alp je arheologinja skupaj s skupino raziskovalcev dr. Jano Horvat, 
Lucijo Lavrenčič (IZA ZRC SAZU), Janezom Bizjakom, Miranom Bremšakom in Francetom Steletom 
trikrat odšla na arheološke raziskave in terenske preglede potencialnih lokacij za planinsko pašo oz. 
rudarjenje: 18.9.2015 - (najdeni so biio ostanki več prazgodovinskih, antičnih in zgodnjesrednjeveških 
in visokosrednjeveških tlorisov bajt ter izkopane drobne najdbe iz različnih arheoloških obdobij); 
Konjško planino na Veliki planini (12.11.2015) in Spodnje jame pod Grintovcem (21.8.2015). 

V sklopu projekta je bilo v celoti pregledano, evidentirano in inventarizirano gradivo, ki je do leta 2015 
prišlo v kamniški muzej in je bilo najdeno na Veliki planini oz. v pogorju Kamniško-Savinjskih Alp. 
Evidentirano gradivo je iz lokacij: Kamniško sedlo, Pastirci, Velika planina - Veliki stan, Konjška 
planina, Pečice, Gradišče, Vambergarca, Planina Koren, Zapotok, Vodotočnik, Stare Štele, Planina 
Ovčarija, Planina Ravne nad Lučami idr. Predmeti iz območja planin so bili izrisani (84 kosov) ter 
konservirani (55). Pridobljena je bila dokumentarna fotografija velikoplaninskih pastirjev iz 80. let 20. 
stoletja ter fotodokumentacija avtorja Franceta Steleta. S pomočjo arheologov s podjetja Magelan so 
bila kartirana do sedaj znana arheološka območja oz. poselitvene točke na Veliki planini. Sledila je 
strokovna obdelava gradiva in dokumentacije. 

SKLOP V. - PROJEKTI, FINANCIRANI IZKLJUČNO iZ DRUGIH VIROV 

Muzejska poletna noč 2015 
Muzej-grad Zaprice, 20. 6. 2015 
Organizatorji: Marko Kumer, Saša Bučan 
Sodelavka: Janja Železnikar, Jana Drolc 
Kot vedno pa je bila zelo dobro obiskana muzejska poletna noč, ki je bila 20. junija na gradu Zaprice. 
Letošnji program je bil namenjen mednarodnemu letu industrijske dediščine: po tradicionalnem 
pevskem nastopu najmlajših Vrabčkov, je sledila ustvarjalna delavnica - reciklirajmo in posvojimo 
stole, obenem pa je bilo za odrasle javno vodstvo po razstavi Kam so šle vse fabrike in pogovor o 
sindikalnem turizmu - Gremo na morje, ob 20. uri je bilo odprtje likovne razstave industrija -
nostalgija, kjer so bile prikazane likovne upodobitve kamniških tovarn in delavcev, ob 21. uri je sledil 
koncert Prijateljev Dixielanda in ob 22. uri gledališka predstava skupine Rudolfi (iz gimnazije R. 
Maistra iz Kamnika) in MC Kotlovnica - Karla Čapka - R.U.R, kjer so obiskovalci skozi muzejske 
zbirke sledili igralcem skozi predstavo. Od 18. do 24. ure nas je obiskalo 428 obiskovalcev. 

Kamfest 2015 
Organizator Kulturno društvo Priden možic, soproducent MMK 
Grad Zaprice, 8. do 15. 8. 2015 
Sodelavci: Marko Kumer, Janja Železnikar 
V okviru Kamfesta 2015 je delovalo kot prizorišča tudi MMK. MMK je na gradu Zaprice gostil manjše 
glasbene zasedbe. V dneh od 8. do 15. avgusta pa je MMK pripravil tudi samostojne dogodke na 
gradu Zaprice, ki so dopolnjevale ponudbo Kamfesta za najmlajše in odrasle. V teh dneh je prireditve 
obiskalo 859 obiskovalcev. Muzejske delavnice in javno vodstvo je vodila Janja Železnikar, drugo 
javno vodstvo je imel Marko Kumer. 

Muzejske delavnice 
Sobota, 8. 8. 2015, od 19. do 21. ure: ŽIVLJENJE V SREDNJEM VEKU 
Delavnico so izvajali kostumirani člani Druščine Zlate ostroge in Celjski vitezi Reda zmaja. S pomočjo 
predmetov, gradiva, literature bodo so predstavili srednjeveško opremo vitezov in oblačilno kulturo 15. 
stoletja. Otroci so se igrali na srednjeveške namizne igre. 

Sobota. 8.8.2015. ob 20. uri Javno vodstvo po razstavi Odsevi kamniških tisočletij s poudarkom 
na srednjeveški zgodovini, vodila bo kustosinja arheologinja, Janja Železnikar. 
Sobota. 15.8.2015. od 19. do 21. ure PLETENJE KIT IN IZDELOVANJE ZAPESTNIC IZ SLAME: 
delavnico bo izvajal Slamnikarski muzej Domžale (KD Franca Bernika Domžale). 
Sobota. 8. 8. 2015. ob 20. uri: PREDSTAVITEV SLAMNiKARSKEGA MUZEJA DOMŽALE 

Cikel koncertov jazz, etna in elektronike 
Muzejski dokumentalist Marko Kumer je bil selektor glasbenega cikla ZAPRIŠKI ODER. Na njem so 
nastopili naslednji glasbeniki: 
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nedelja. 9. avgust 2015 ob 22.00: AJDA STINA TUREK TRIO 
Ajda Stina Turek - glas, Vid Jamriik - vibrafon in Jan Gregorka - kontrabas 
ponedeljek. 10. avgust 2015 ob 22.00: ALEŠ HADALIN IN PETRA TROBEC 
Aleš Hadalin - glas in Petra Trobec - harmonika 
torek. 11. avgust 2015 ob 22.00: BRATKO BIBIČ SOLO 
Bratko Bibič - harmonika 
sreda. 12. avgust 2015 ob 22.00: TJAŠA FABJANČIČ TRIO 
Tjaša Fabjančič - glas, Michael Lagger- klavir in Robert Jukič - kontrabas 
četrtek. 13. avgust 2015 ob 22.00: IRENA TOMAŽ1N SOLO 
Irena Tomažin-glas 
petek. 14. avgust 2015 ob 22.00: LITOŠT 
Vitja Balžalorsky - kitara, elektronika; Boštjan Simon - saksofon, elektronika; Bojan Krhlanko - bobni 
in Matic Sterle - vizualije 
sobota. 15. avgust 2015 ob 22.00: LAZAR - KAUČIČ HIBRID DUO 
Milko Lazar - klaviature in Zlatko Kaučič - tolkala 

Muzejski/galerijski/Maistrovi večeri 
Vse leto 2015, vse tri enote MMK 
Sodelavci: Janja Železnikar, Zora Torkar, Marko Kumer, Alenka Juvan, Saša Bučan 
Program je namenjen odraslim poslušalcem. Izvajajo se v vseh treh enotah. V letu 2015 je bilo 
izvedenih 23 večerov. To so večeri s strokovnimi predavanji, predstavitvami filmov, koncerti, 
recitacijami, pogovori z znanimi Slovenci in Kamničani, predstavitvami novih publikacij, predstavitvami 
muzejev in galerij ipd.. V letu 2015 je muzejski dokumentalist Marko Kumer organiziral cikel predavani 
profesorja Marka Trobevška pod skupnim naslovom Kulturna zgodovina (slikarstvo, glasba in 
literatura) od srednjega veka do industrijske revolucije ter ti. postindustrijske večere; muzejska 
informatorka Alenka Juvan Maistrove večere, Saša Bučan galerijske večere In Janja Železnikar druge 
večere v muzeju. 

• galerijski večer, 13. 1. 2015; film Matevža Sterleta: Od razpoke do baroka, o restavriranju slik, 
pogovor 

• Maistrov večer, 21. 1. 2015: predavanje dr. Irene Selišnik: Ženske v primežu velike vojne 
• Muzejski - postindustrijski večer, 7. 2. 2015: KIK - razstava in predstavitev makete nemških 

prostovoljcev 
• Maistrov večer, 12. 2. 2015: predavanje: Peter Tarman- slov. letalec Mirko Plehan v 1. svet. 

vojni 
• Galerijski večer, 19. 2. 2015: Predavanje Brede llich Klančnik: Maleš in knjiga 
• Muzejski - postindustrijski večer, 20. 2. 2015: Perspektive prostora nekdanje smodnišnice 

(javna tribuna) 
• Muzejski - postindustrijski večer, 10. 3. 2015: Industrija - Svilanit 
• Muzejski večer, 20. 3. 2015: Predstavitev knjige Irene Cerar: Kamniške pravljične poti (v 

sodelovanju s MKK in založbo Sidarta) 
• Muzejski večer, 8. 4, 2015: Marko Trobevšek: cikel predavanj o lepoti -sred.vek 
• Maistrov večer, 15. 4. 2015: Predavanje Marko Simič: Soška fronta - preboj pri Kobaridu 
• Muzejski večer, 22. 4. 2015: Marko Trobevšek: cikel predavanj o lepoti - renesansa 
• Muzejski večer, 6. 5. 2015: Predstavitev knjige Vlada Motriikarja. Kamniška knjiga (v 

sodelovanju s Slov. matico) 
• Muzejski večer, 13. 5. 2015: Marko Trobevšek: cikel predavanj o lepoti - barok 
• Muzejski večer, 27. 5. 2015: Marko Trobevšek: cikel predavanj o lepoti - razsvetljenstvo 
• Muzejski večer, 10. 6. 2015: Marko Trobevšek: cikel predavanj o lepoti - romantika 
• Maistrov večer, 17. 6. 2015: Jože Štukl: Razvoj ognjenega orožja 
• Maistrov večer, 11.8. 2015: Dr. Tadej Brate: Kulturno poslanstvo tehnične dediščine (v 

sodelovanju z društvom Grunt) 
• Muzejski večer, 15. 8. 2015: Predstavitev Slamnikarskega muzeja Domžale 
• Muzejski - postindustrijski večer, S. 9. 2015: Svit, zgodba poslikave keramike (M:Ftičar, I. 

Radej,, Kumer), v okviru dnevov keramike in Unicum 
• Galerijski večer, 24. 9. 2015: Poezija Dušana Lipovca (T. Ftičar in Matic Smolnikar) 
• Muzejski večer, 14. 10. 2015: Koncert renesančne in baročne glasbe - glasbena šola Vič-

Rudnik 
• Maistrov večer, 21. 10. 2015: Alenka Šelih in Andrej Rosina - o Franu Rosini 
• Maistrov večer, 11. 11. 2015: dr. Bojan Balkovec- o prvi slov. vladi 1918-1921 
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SKLOP VI. - POVEZOVANJE KULTURE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI, GOSPODARSTVA IN 
TURIZMA 

ZVKDS - o.e. Kranj 
Muzejski dokumentalist Marko Kumer se je udeležil dveh sestankov delovne skupine za pripravo 
izhodišč o ohranjanju prostora nekdanje smodnišnice v Kranju in Kamniku. 

TICCIH - slovenski odbor 
Muzejski dokumentalist Marko Kumer se je udeleževal sestankov iniciativnega odbora mednarodne 
organizacije TICCIH za varovanje industrijske dediščine in enega tudi soorganiziral v prostorih Doma 
kulture v Kamniku (20. 2.). Ob tej priložnosti je udeležence tudi popeljal po razstavi Kam so š'e vse 
fabrike in po prostoru nekdanje smodnišnice. 

RTV Slovenija 
Dokumentalist je sodeloval pri pripravi dokumentarnega filma o ženskih delavskih pravicah Majde 
Širca TV Slovenija. 

Ex Tempore Dušana Lipovca 
30. 5. 2015, Kamnik 
Saša Bučan je bila kot ena od treh selektoric povabljena na izbor najboljših del, ki so nastala v okviru 
Ex tempore Dušana Lipovca. To je prireditev, ki vsako leto oživi Kamnik v spomin na pokojnega 
umetnika, Kamničana, Dušana Lipovca. Tokratnega ex tempora se je udeležilo okoli 50 umetnikov iz 
Slovenije in tujine. Gre za prireditev, ki povezuje mesto Kamnik in Kamničane ter seveda tudi ostale 
zunanje obiskovalce. Ob otvoritvi in razglasitvi nagrajenih avtoijev je spregovoril tudi župan občine 
Kamnik, M. šareč, stanovski kolegi preminulega slikarja, ter selektorji (Anamarija Štibilj Šajn, Črtomir 
Freiih, Saša Bučan), ki so tudi komentirali prva tri izbrana dela. 

Povezovanje turističnih ponudnikov in h/IMK v občini Kamnik 
V letu 2015 smo nadaljevali s sestanki z velikimi turističnimi ponudniki v občini Kamnik kot so Velika 
planina. Arboretum, Terme Snovik, Tunjiški zdravilni gaj, Golf turizem, Kam bus, hotelski ponudniki in 
MMK. Celotno delovanje povezuje in vodi Agencija za turizem in šport v občini Kamnik. Namen 
mesečnih srečanj in delavnic je bilo povezovanje turističnih ponudnikov, oblikovanje skupnih 
prepoznavnih produktov, skupne promocije na sejmih doma in v tujini, skupno oglaševanje, 
povezovanje. Oblikovali so se tudi turistični produkti in storitve kulturnega turizma za večjo 
prepoznavnost kulturne dediščine in kot prispevek h gospodarskemu razvoju na območju občin, npr. 
skupna poletna in zimska ponudba, čas veselja, ponudba za šolske počitnice ipd. Oblikovala pa se je 
tudi skupna turistična karta, t.i. kupon ugodnosti, kjer so si turisti lahko na različnih lokacijah kupili 
znižane vstopnice ali drugo ponudbo. Vse skupaj povezuje lokalni avtobus Kamničan (Kam bus). 

ZVN o.e. Kranj 
Z ZVN o.e. Kranj smo se v letu 2015 dogovarjali za sodelovanja na projektih vezanih na občini Trzin in 
Komenda - pretežno delamo z geografinjo Majo Brozovič in Davorjem Krepflom. 

Oddelek za arheologijo FF v Ljubljani 
Prevzem mentorstva študentom arheologije, ki bi želeli v MMK opravljati muzejsko prakso, ki je 80, 
urna in je namenjena spoznavanju dela kustosa arheologa. Dr. Matija Črešnar je koordinator s strani 

Inštitut za arheologiji ZRC SAZU 
Skupne raziskovalno-izkopavalske akcije v kamniškem delu visokogorja - dr. Jana Horvat, Lucija 
Lavrenčič. 

Nottingham Trent University 
Posredovanje ppt prezentacije o Medobčinskem muzeju Kamnik in dejavnostih muzeja za šolske in 
ostale skupine dr. Grahamu Blacku iz Nottingham Trent University - predaval je na muzeoforumu, kjer 
je prestavil muzejske prakse v Veliki Britaniji. 

Restavratorski center ZVKDS 
V sodelovanju z RC-jem in gospo Nino Žbona bomo pridobili kos podpeškega marmorja za razstavo v 
lapidariju. RC je ponudil tudi razrez ostalih kosov kamnov, ki jih je muzeju podarila Tea Kregar. 

OA FF. 
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Zavod za gozdove, OE Domžale 
Sodelovanje na projektu dopolnitve gozdne učne poti v občini Trzin z g. Janezom Mušičem iz Zavoda 
za gozdove Domžale. 

Druščina Zlate ostroge 
Dogovor o sodelovanju na Kamfestu 2015 - v okviru programa MMK - srednjeveški običaji, način življenja, 
oblačilna kultura, srednjeveške igre - priprava reklamnih vsebin in foto-gradiva. 

Geološki krožek »Kamenkost«, OŠ Komenda Moste 
Arheologinja je imela dva sestanka v januarju z mentorjem geološkega krožka Kamenkost, ki praznuje 
v letu 2015, 20. obletnico delovanja - v programu občine Komenda je razstava krožka in MMK, zato 
so stekli pogovori o aktivnostih v zvezi z razstavo (v primeru odobrenih sredstev s strani občine). 

Magelan skupina d.o.o. - sodelovanje pri pripravi skupnega nastopa na projektih raziskovanja 
visokogorja. 

Gimnazija in srednja šola Rudolf Maister Kamnik 
Z delovanjem nove enote, to je rojstne hiše Rudolfa Maistra, je prišlo do intenzivnejšega sodelovanja 
z Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra v Kamniku. Sodelovali smo pri pripravi skupnih 
Maistrovih večerov, kot so recitacije kamniških pesnikov, glasbeno-literarni večeri, sodelovanje pri 
kvizu o Maistru za slovenske gimnazije ipd. 

Umetnostno zgodovinski inštitut Franceta Steleta pri ZRC SAZU 
Predstojnica doc. dr. Barbara Murovec, znanstvena svetnica doc, dr. Ana Lavrič. Doc. dr. Blaž 
Resman, konzultacije v zvezi z atribucijami in datacijami kiparskih in slikarskih del umetnin iz depojev 
kamniškega muzeja. 

Skupnost muzejev Slovenije. Pedagoška sekcija 
Predstavnik MMK se je udeleževal sestankov pedagoške sekcije v Ljubljani. MMK je sodeloval pri 
skupnih akcijah pedagoške sekcije, kot je npr. Kulturni bazar v CD v Ljubljani. 

Sodelovanje direktoric gorenjskih muzejev in kustosov 
Sodelovanje direktoric gorenjskih muzejev in kustosov se je nadaljevalo tudi v letu 2015 z nadaljevanji 
gostovanj skupne razstave Lirika črte po slovenskih muzejih in galerijah ter s pripravo nove skupne 
razstave Industrija na Gorenjskem. 

STROKOVNA KNJIŽNICA 

V muzejski knjižnici letno pridobimo 50 novih knjig, od tega večino z medmuzejsko izmenjavo, v letu 
2015 - 50. Z nakupi domače in tuje strokovne literature so pokrita predvsem področja zgodovine, 
umetnostne zgodovine, arheologije in muzeologije. Posebno pozornost posvečamo izdaji 
domoznanskih publikacij za širše kamniško območje. Naročene imamo tudi strokovne revije, glasnike 
in zbornike: Argo, Zgodovinski časopis, Prispevki za novejšo zgodovino, Kronika, Zgodovina za vse, 
Glasnik SED, Traditiones, Zgodovina v šoli, Etnolog, Šolska kronika in drugo periodiko. Ureja 
dokumentalist Marko Kumer. 

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE in STROKOVNA SREČANJA 

področje ; 
' 

. . .  . . .  

program, tema udeleženec 
• 

datum 
' 

kraj 

Delovna 
razmerja 

' 

Mag. Nataša Belopavlovič -
Delovna zakonodaja v teoriji in 
praksi (det.razmerja, pogodbe, 
mobing,,) skupno izobraževanje 
muzejev na Gorenjskem 

Saša Bučan, Marko 
Kumer, Zora Torkar 

i  
i 
' 

9.2.2015 i  Krani, 
• j  Gorenjski 

9.00-13.30 j muzej 
, t 
: !  

i Varstvo pred 
i požarom 

Izobraževanje za protipožarne 
ukrepe, evakuacijska vaja (Matej 
Škorjanc, Varstvo d.o.o. Kamnik) 

Saša Bučan, Marko 
Kumer, Zora Torkar, 
Alenka Juvan, Marko 
Lesar, Renata Pichler, 
Lea Kladnik, Helena ; 

Mejač, Janja 

6. 3. 

8.30-9.15 

1 

Kamnik, MMK 
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f 
Železnikar, Valentin 
Cukjati ! | 

j Varstvo pri delu 

. }  
i '• 
i 

Izobraževanje za varstvo pri delu 
(Matej Škorjanc, Varstvo d.o.o. 
Kamnik) 

{ Saša Bučan, Marko 
| Kumer, Zora Torkar, 

Alenka Juvan, Marko ; 
Lesar, Renata Pichler, 

j Lea Kladnik, Helena 
Mejač, Janja ' 
Železnikar, Valentin ; 

; Cukjati 

6. 3. 

9.15-10.00 

j 

Kamnik, MMK j 

•j 

! 

j Muzeologija 

! 

Obiskovalci in interpretacija 
muzejskih razstav 

I Janja Železnikar 
i : 

20.4.2015 
9.00-14.00 

Jesenice 

spremljanje alpske konvencije 
YPAC na gradu Zaprice. 

Janja Železnikar, Zora i 20.3.2015 
Torkar } 

Kamnik t 
. . i 

! s 

udeležba, soorganizacija in foto- : 
dokumentiranje dogodka 4. I 
mednarodne konference keramikov i 
EU Trace ; 

Janja Železnikar, Zora 
Torkar 

23.3.2015 Kamnik j 

Arheologija : 
muzeologija j; 

letno srečanje Slovenskega ! 
arheološkega društva - Arheologija 
v letu 2014 — dediščina za javnost ; 
in predstavitev prispevka j 
»Vključevanje arheologije in 
arheologov v pedagoške in 
promocijske procese v MMK«. 

Janja Železnikar 
i ' ; 

I 
. . 

14.4.2015 Ljubljana, NMS 

* 

J arheo logija 

i ! 

konferenca Dolgoročne spremembe 
okolja. Tema obravnave okolja in 
novejše metode o okoljskih 
spremembah in vplivih naravnih 
procesov in človeka nanje tudi v 
davni preteklosti 

Janja Železnikar 

1 •• 

12.5.2015 Ljubljana, j 
SAZU j 

4 
' i 

i 

[ inudstrijska : 

| dediščina 
i 1 
i ; 

soorganizacija seje iniciativnega 
odbora mednarodne organizacije : 
TICCIH za varovanje industrijske 
dediščine ; 

Marko Kurner 

! 

20. 2. 2015 Kamnik 

Ljubljana, 
Škofja Loka, 
Jesenice, 

j muzeologija S Ogledi aktualnih razstav v 
slovenskih muzejih in galerijah 

Marko Kumer, Saša 
Bučan, Marko Lesar, 
Janja Železnikar, Zora 
Torkar, Alenka Juvan 

2015 

Kamnik 

Ljubljana, 
Škofja Loka, 
Jesenice, 

j muzeoiogija 

! ; 

Udeležba na izobraževanja za 
usposabljanje študentov arheologije 
v muzeju 

Janja Železnikar 18.6.2015 FF, oddelek za j 
srheologijoLjub 
Ijana 

f Muzejska 
i dokumentacija 
1 : 
1 ; 

udeležba na sestanku in 
predavanju o osnovah 
dokumentacije v okviru sekcije za i 
dokumentacijo pri SMS 

Marko Kumer Junij 2015 I 
! 
i 
i - • • • - (  

Industrijska 
dediščina : 

udeležba na sestanku slovenskega ; 
odbora organizacije TICCIH - za 
ohranjanje dediščine 
industrializacije : 

Marko Kumer 8. junij 2015 Ljubljana 1 
i 
< 
i 

1 Kult u met. s i 
| vzgoja j 

regijski strokovni posvet o načrtni 
kulturno-umetnostni vzgoji v vzgoji ; 
in izobraževanju i 

Janja Železnikar 1.10.2015 j Brestanica, 
grad 
Rajhenburg 

j Ind. dedršč i 
I * 
i ; 

Mednarodni simpozij tehnične in i 
industrijske dediščine na Bledu -
predstavitev projekta KIK : 

Marko Kumer, Goran : 
Završnik 

2.10.2015 j 
;j 

Bled . 

[ muzeologija , Zborovanje SMD - ind. dediščina v 
tehničnem muzeju v Bistri; 
predstavitev projekta KAM SO ŠLE 
VSE FABRIKE- Marko Kurner 

Marko Kumer, Zora j 9.10.2015 'j 
Torkar-udeležba I i 

Bistra 
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muzeologija i Muzeoforum - predstavitev 
j nagrajene razstave Odsevi 
i kamniških tisočletij na 
! muzeoforumu: stalne razstave da 
j ali ne?, NMS 

Janja Železnikar, Zora 
Torkar 

12. 10. 

• 
• 

: 

... * 

NMS, Ljubljana 

L _  -  .  -
arheologija Predstavitev historiata I  Janja Železnikar 

a r h e o l o š k e g a  n a j d i š č a  T r o j a n e  n a  j  
simpoziju i 

28. 10. 
• 

. . . 

Ljubljana 

arheologija okrogla miza na temo: Mala rimska T Janja Železnikar 
naselja v Sloveniji. Predstavitev : 
najdišča Trojane-Atrans - del j 
prispevka (epigrafske spomenike) \ 
j e  p r i p r a v i l a  d r .  J u l i j a n a  V i s o č n i k  j  

6. 11. 

;  
i  
;  
.  
•  

Ljubljana 

i Izobraževanje skrbnikov načrtov 
j integritete v muzejih, 
j antikorupcijska komisija 

Janja Železnikar -
bolniška odpadlo 

19.11.2015 Ljubljana 

arheologija j  izobraževanja za usposabljanje j  Janja Železnikar 
| študentov arheologije • 

18.6.2015 
' 

Ljubljana 
FF 

muzeologija j  Koliščarski dan - muzejske ; Janja Železnikar 
j  d e l a v n i c e  j  

22.8.2015 
' 

Draga pri igu J  

arheologija | 5. Valičevi dnevi: prestavitev 1  Janja Železnikar 
|  i zk o p a v a n j  n a j s t a r e j š e  o v a l n e  b a j t e  1  
| na Veliki planini leta 1999 \ 

14. 12. : 
' 

Kranj, 
Gorenjski 
muzej 

muzeologija J  ekskurzija kolektiva MMK v Tržiški | Marko Kumer, Saša 
; muzej. Ogled njihovih prenovljenih i Bučan. Marko Lesar, 
\ stalnih razstav in občasne razstave I Janja Železnikar, Zora 
| i Torkar, Alenka Juvan 

15.12.2015 
• 

Tržič 
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Komende na razstavišču ob šolski poti, Glavarjeva cesta v Komendi, V: Domžalske novice. 
Železnikar, Janja. Za učenje in zabavo - zloženka, 2015. 

SODELOVANJE Z MEDIJI 

Svoje prireditve in informacije o razstavah objavljamo na spletnih straneh www.muzei-kamnik-on.net, 
Fb ter na spletnih straneh www.SDletna-aaleriia.net , www.napovednik.com ipd., na spletnih straneh 
lokalnih in slovenskih časopisov in drugih medijev, kakor tudi objavljamo v tiskanih medijih. 

j" Datum Komu- : 

medij 
Naslov članka i 

S 
Kdo je 
posredoval 
informacije 

Avtor članka 

Januar 
2014 

Kamnišk 
e novice 

Železnikar, J., Trzinski zbornik ob 15. obletnici : 

moderne občine Trzin. Kamniške novice, 
januar 2014, str. 4 ! 

j  Janja Železnikar 

| : 

7.1.201 
4 

s  .  
i 

» 
i 
i • 

Domžals 
ke novice 

Železnikar, J., Ob 15. Obletnici moderne 
občine Trzin. Spletna varianta Domžalskih 
novic, 7. januar 2014: http://www.domžalske-
novice.si/default.asp?mlD=sl&plD=novice_notr ; 
anja&novicalD=6638 , I 

Janja Žeieznikar 

23. 1. 
2014 

Domžals 
ke novice 

Železnikar, J., Ob 15. Obletnici modeme 
občine Trzin. Domžalske novice, št. 1, 23. 
januar 2014, str. 10. ; 

Janja Železnikar 

[ 6.1.201 

I  4  

Odsev Intervju za Odsev, glasilo trzinske občine, 
novinar: P. Hieng. : 
Objavljen v Odsev, št. 1, januar 2014, str. 12
14-

Janja Železnikar ; Primož Hieng 

j 13. 1. 
j 2014 

i 
i 
i • 

Kamnišk 
e novice 

sestanek z novo v,d. urednico Kamniških 
novic, Matejo Štrajhar - ogledala si je 
muzejsko trgovino in napisala notico o odprtju ! 
le-te v MMK za Kamniške novice, št. 1, januar ; 
2014, str. 13 ter objavila prispevek o izidu : 
Trzinskega zbornika, Kamniške novice, št. 1. 
januar 2014, str. 4. j 

Janja Železnikar Janja Železnikar 
Mateja štrajhar : 

i 3 

15.1.20 
14 

i .. 

Bukla objava notice o izidu Trzinskega zbornika v 
BUKLI - i 
http://www.bukla.si/?action=news&q=trzinski+z 
bornik&search=&limit=12 

Janja Železnikar i Janja Železnikar 

j Januar 
I 2014 

Kamniški 
občan 

Razstava Moč gora v galeriji Miha Maleš v 
Kamniku. ; 

. . .  . . .  .  .  ~  .  1  

Saša Bučan 

februar 
' 

Kamniški 
občan 

Prispevka o prostovoljcih v muzeju in o j  
zb i ran ju  grad iva  za  prvo  svetovno vo jno j  

Janja, Zora 

24. 3. Večer, : 
MB i  

Objava teksta o galeriji MM in rojstni hiši RM, 2 [ 
fotografiji ....... j_ ... i 

Saša Bučan, 
Alenka Juvan 

26. 3. TVS, 
Štebe 
Miro 

Predstavitev Maistrove rojstne hiše za > 
reportažo ; 

Zora Torkar, r 
Alenka Juvan, 
Sekavčnik 

MiroŠtebe 

27. 3. 
.  . . .  -  -  -  '  

TVS, ; 
Dnevnik 

Kratka predstavitev Maistrove hiše za Dnevnik 
TVS : 

Torkar, Juvan, j 
Sekavčnik 

Sašo Kranjc 

11.4. kamniški [ Maistrov večer ob 140-ietnici rojstva 
občan 1 _ : 

Alenka Juvan 

5.6. Domžals 
ke novice 

Obrazi vojnega vsakdana. Napoved razstave 
(članek) _ _ . _ ! 

Zora Torkar 

6. 6. Kamniški 
občan 

4. Maistrov večer - članek o predavanju ddr. 
Igorja Grdine 

Alenka Juvan 

ps.T j Kamniški 
občan 

Obrazi vojnega vsakdana - nova razstava Alenka Juvan 

(24.6. j  Gor enjski Obrazi vojnega vsakdana Jasna Paladin 
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: glas 

19.8. 
.  .  . .  

Gorenjski 
glas 

Rimljani v Kamniku (o ustvarjalnih delavnicah 
v M M K- Kamfest) 

Jasna Paladin 

12.9. : 7V ŠLO j Prispevek o odprtju trzinskih razstav v 
| Dnevniku TVS (1:30) 

. I . . : 

Janja 
Železnikar, Zora 
Torkar 

Miro Štebe ' i 

E 
i 

16.9. ; 

!. . • 

ATV 
Signal 
Litjja 

Trzinski tednik - reportaža o razstavah (4.30 
min) 

Železnikar, 
Torkar, Tone 
Peršak 

I 
i 

2. 10. Kamniški 
občan 

Po sledeh slovenskih vojakov od Galicije do 
Piave ; 

Alenka Juvan \ 
• 
i 

17. 10. Kamnik 
info, 
spletni 

Polde Mihelič - v iskanju pozabljenih trenutkov Iztok Čebašek | 

29. 10. Kamnik 
info. 
spletni 

Javno vodstvo Kamnik in prva svetovna vojna Iztok Čebašek ! 
' 

Kamnik 
info. 
spletni 

J 
i 

29. 10. 
| ' 

i , 

TVS-
lokalne 
novice 

• 

Javno vodstvo Kamnik in prva svetovna vojna ; • Miro Štebe j 
t 

! 
3. 11. Radio 

Ognjišče 
Predstavitev projekta Lirika črte Saša Bučan i 

; 21.11 Gorenjski Razstava Kam so šle vse fabrike Marko Kumer Jasna Paladin i 
i 

\ 21.11. Domžals 
ke novice 

Razstava Kam so šle vse fabrike (tiskan 
članek)- povzeto po članku s spletne strani 
Občine Kamnik 

4.12. TVS Osmi dan: razstava Kam so šle vse fabrike Marko Kumer > 

I 24.11. Delo razstava Kam so šle vse fabrike Marko Kumer Marjana Hanc j 

[ 24.11. Dnevnik razstava Kam so šle vse fabrike Marko Kumer Anita Vošnjak j 

[ 24.11. 
} . . 

Slov. 
novice 

razstava Kam so šle vse fabrike Marko Kumer Primož Hieng j 

i 28. 11. 
j '• 

Kamniški 
občan 

razstava Kam so šle vse fabrike Marko Kumer Jasna Paladin j 

j 29.11. TVS,, 
sobotni 
magazin 

MMK: muzej, galerija in RM, stalne in občasne 
razstave 
(rubrika1 Čisto blizu) 

Zora Torkar 
Marko Kumer 

Miro Štebe l 

i 

Zvonci in zvončki na gradu Zaprice , Kamnik 
Info, 10. april 2015. - spletna objava - o 
razstavi Komu sc zvonili 

Janja Žefeznikar 

, .. 

Iztok Čebašek i 

i 

\ 5.5. Dnevnik Zvonec okrog vratu nosi le vodnica janjsTŽeleznikar Anita Vošnjak i 

f 29 5. 

j 

Aplenca, 
leto 24, 
št. 5 

Razstava ob Šolski poti, o razstavi MMK, 
Geološkega krožka in Občine Komenda na 
šolski poti v Komendi 

Janja Železnikar A.Žalar i 

1 22.10 Kamniški ; 
občan ; 

posredovanje fotografij z otvoritve in podatki o 
razstavi. 

Janja Železnikar Bojani Klemene i 
\ 

j ; 

i 

• 

: Prenovljena stalna razstava Zgodbe v kamnu 
krasi lapidarij gradu Zaprice -
htto://www.kamnik.si/novice/P renovliena-
stalna-razstava-Zaodbe-v-kamnu-krasi-
laDidarii-aradu-Za Drice-22-10-2015 
.  •  .  .  . . . . . . . .  .  '  

Janja Železnikar 

• 

\ 
\ 

\ 
i 

j 22.10. 
! 

Modre 
novice 

Zgodbe zapisane v prenovljenem lapidariju 
kamniških Zapric. http://www.modre-
n o v i ce. s i/n o vi ce/zg od b e -za p isa n ev -
prenovljenem-lapidariju-kamniskih-zapric/ 

JanjaTŽeTeznikar Aleš Senožetnik, 

i 

. . .  i  

| 5.11. 
i 
! 

TVTmin Intervju za TV T min - ob odprtju razstave 
Mamut po mamutu v Tolminu 

Janja Železnikar Janja Kragelj 
1 
I 
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b) POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 

1. ZAKONSKE IN PRAVNE PODLAGE, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega 
uporabnika 

- Ustava RS, Ur.l. RS št. 33/91 
- ICOM-mov kodeks poklicne etike, Ljubljana 1993, 2001 
- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS št. 23/99, 30/02) 
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS št. 79/99, 124/00,79/01,30/02,56/02-2759,110/02-5389) 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik (Ur.l. RS št. 3/04) 

Odlok o Odlok o spremembah in dopolnitvah Odtoka o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski 
muzej Kamnik (Ur.l. RS 29/13) 

- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS št. 45/94 in spremembe) 
- Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS št. 60/08) 
- Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l. RS št. 63/07) 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS št. 95/07) 
- Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur.l. RS št. 88/08) 
- Uredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov na področju 

kulture (Ur.l. RS št. 57/94) 
- Uredba o delovni uspešnosti z naslova predaje blaga in storitev na trgu (Ur.l. RS št. 69/08) 
- Lokalni programi kulture Občin Kamnik; Komenda, Trzin. 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS št. 77/07, 56/08) 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS št. 16/08, 123/08) 
- Strateški načrt MMK 2009-2014 
- Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest MMK 2009 
- Program MMK se je izvajal na osnovi pogodbe med Ministrstvom za kulturo RS, občino Kamnik 

kot ustanoviteljico, občinama Trzin in Komendo kot soustanoviteljicama in MMK kot izvajalcem št. 
3340-15-113006 z dne 16. 1. 2015 in Aneksa št. 1 k pogodbi z dne 30. 4. 2015 

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava, v nadaljevanju Pravilnik, (Ur. list RS št. 115/2002, 21/03, 134/03, 126/2004 , 120/2007. 
124/2008 in 58/2010, 60/2010, 104/2010, 104/2011 s spremembami) 
Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava, (Ur. list RS št. 109/2010) ter 
navodila MK RS z dne 26. 1. 2016. 

2. DOLGOROČNI CILJI posrednega uporabnika, ki izhajajo iz večletnega programa dela in 
razvoja posrednega uporabnika 

• Lastnica grajskega kompleksa Zaprice je občina Kamnik. Kot dolgoročni cilj je načrtovana 
sistematična obnova celotnega kompleksa, ki naj bi se financirala iz evropskih sredstev. 
Začetek tega postopka je izdelava konservatorskega načrta in idejne zasnove obnovitve v letu 
2013. Potrebna je celovita obnova od statičnih meritev, zamenjave strehe, stavbnega 
pohištva, napeljave, ogrevanja, dokončanje obnove stranskih posiopij, ureditev dostopa do 
lokacije in dostopa za gibalno ovirane osebe ipd. 

• Galerija Miha Maleš deluje v okviru javnega zavoda MMK od leta 1980. Za kvalitetnejše 
izvajanje programa je potrebno preurediti prostore v drugem nadstropju, kjer bi uredili 
primerno razstavišče za projekte mlajših kamniških in slovenskih avtorjev, realizirali stalno 
razstavo o Mihu Malešu, urediti depoje, zamenjati stavbno pohištvo in zaščitne roloje, WC, 
dostop do galerije ipd. 

• Rojstna hiša Rudolfa Maistra v svojem programu in spremljajočih dejavnosti predstavlja 
osebnost, življenje in delo Rudolfa Maistra, njegove sodobnike, zgodovinski okvir njegovega 
delovanja, Maistrove borce za severno mejo, domoljubne vsebine ipd. Pripravlja občasne 
razstave, Maistrove večere, pedagoške in andragoške programe. Za še kvalitetnejšo ponudbo 
je dosedanja površina premajhna, zlasti primanjkuje prostora za občasne razstave in za 
Maistrove večere, ki presegajo dosedanji obseg. Tako bi bilo zelo primerno pridobiti in urediti 
dodaten prostor in glavni vhod v pritličju Maistrove hiše. 

• Sistematično dopolnjevati muzejske zbirke z odkupi, darili, arheološkim terenskim delom. 
Posebej je potrebno omeniti javni interes za odkup Sadnikarjeve zbirke, ki je še v privatni lasti 
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{preostali del je bil odkupljen teta 1964 in ga hrani MMK). Sadnikarjeva zbirka je zaščitena kot 
spomenik in si vsekakor zasluži, da se jo ohrani v celoti in to v muzeju, kjer so se predmeti 
zbirali in oblikovali. Potrebna finančna podpora tudi s strani Ministrstva za kulturo RS in občine 
Kamnik. 

• Vprašanje zasedenosti strokovnih delovnih mest, to so zaposlitev kustosov etnologa, galerista 
in pedagoga-komunikologa ter oskrbnika stavb. 

• Izvajati naloge javne službe pooblaščenih muzejev, ki jih predpisuje zakon na območju, ki so 
opredeljena z ustanovitvenim aktom MMK. Voditi mora register premične kulturne dediščine 
svojega območja, omogočati dostopnost do kulturne dediščine in informacij o njej z urejeno 
dokumentacijo in digitalizacijo muzejskega gradiva. 

• Razstavne in druge spremljajoče dejavnosti stremijo k povečanju število obiskovalcev muzeja 
in galerije. Ustvariti moramo njihovo prepoznavnost v medobčinskem, 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 občasno razstavo zanimivo tako za domače obiskovalce kot za širšo slovensko in 
tujo javnost. Prenavljati stalne muzejske zbirke v skladu z modernimi muzeološkimi pristopi. 
Pri tem je pomembno sodelovanje med muzeji pri skupnih razstavnih projektih, ter z drugimi 
institucijami ter gostovanja. 

• V Gaieriji Miha Maieš temelji razstavna politika na darilni pogodbi, ki jo je ob donaciji 
podpisalo mesto Kamnik: predstavljati opus Miha Maieša (po tematiki, tehnikah, pregledne), 
njegove mentorje, prijatelje, sodobnike in sodelavce, kar pomeni, da z razstavami in katalogi 
sledimo in preučujemo umetnike vezane na Kamnik in omogočajo strokovne - znanstvene 
raziskave o generaciji med vojnama {od ekspresionizma do neodvisnih), kakor tudi tematske 
in pregledne razstave. 

• Razvijanje mednarodnega sodelovanja in izmenjave razstav tako s strokovnimi institucijami v, 
z občino Kamnik pobratenimi mesti in drugimi mednarodnimi institucijami, kakor tudi 
sodelovanje na področjih, ki so strokovno zastopana v muzeju, sodelovanje v evropskih 
razpisih. 

• Razvijanje dostopnost gradiva javnosti. Poleg razstav nadgrajevati pedagoško-andragoške 
dejavnosti za različne interesne in starostne skupine, razvijati druge možnosti, kot so spletne 
strani na internetu, prostovoljno delo, društvo prijateljev muzeja, omogočiti dostop gibalno 
oviranim osebam. Ker sta tako muzej kot galerija v historičnih stavbah je dostop fizično 
omejen, rešitev vidimo v izdelavi dvigal in kiančin. 

3. LETNI CILJI posrednega uporabnika in njihova realizacija 

Program MMK se je izvajal na osnovi pogodbe med Ministrstvom za kulturo RS, občino Kamnik kot 
ustanoviteljico, občinama Trzin in Komenda kot soustanoviteljicama in MMK kot izvajalcem Program 
MMK se je izvajal na osnovi pogodbe med Ministrstvom za kulturo RS, občino Kamnik kot 
ustanoviteljico, občinama Trzin in Komendo kot soustanoviteljicama in MMK kot izvajalcem št. 3340
15-113006 z dne 16. 1. 2015 in Aneksa št. 1 k pogodbi z dne 30. 4. 2015. Program dela in finančni 
načrt MMK za leto 2015 je bil usklajen in sprejet na 4. seji sveta MMK, ki je bila 18. 2. 2015. 

Letni program dela za leto 2015 je sledil dolgoročnim ciljem muzeja, strateškemu načrtu in poslanstvu 
MMK. Povečanje dostopnosti gradiva izvajamo z evidentiranje in dokumentiranjem gradiva, njegovo 
digitalizacijo ter vnosom podatkov v dokumentacijski program Galis. V letu 2015 je bilo evidentiranje 
predmetov pri zasebnih zbirateljih (popisi, fotografiranje) na območju občin, ki jih strokovno pokrivamo, 
in s katerimi želimo tudi v bodoče sodelovati pri pripravi razstav s področja umetnostne zgodovine, 
kulturne zgodovine, zgodovine in arheologije. Konserviranje in restavriranje muzejskih predmetov je 
bilo osredotočeno na predmete, ki smo jih nameravali razstaviti na stalni razstavi v Trzinu. 
Proučevanje oz. raziskovanje kustosov je osnova za razstave, kataloge, strokovne tekste, mnenja 
številnim uporabnikom in društvom na območju občin, kijih strokovno pokrivamo. 
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V letu 2015 smo zaposleni pripravili nove razstave: 2 stalni, 9 občasnih, 3 medinstitutiolna gostovanja, 
6 gostovanj drugod in 1 gostovanje pri nas. Leto 2015 je zaznamovalo predvsem to, da je občina Trzin 
v celoti.financirala drugi del stalne razstave - Sledi trzinske preteklosti, ki smo jo odprli 3, 12. 2015. Od 
stalnih naj omenimo interaktivno postavitev razstave Zgodbe v kamnu, ki se navezuje tudi na nove 
medije (geocatherji). Številčna so bila naša gostovanja po drugih slovenskih muzejih in razstaviščih, 
pri nas pa je gostovala ena razstava. Med občasnimi razstavami so doživele zelo dober odziv in obisk 
razstave Industrija-nostalgija, Dušan Lipovec, Starejša slikarska zbirka, Mož besede in duha. 

MMK ima bogato in posebno pedagoško - andragoško dejavnost, ki je pomembna za ožjo in širšo 
lokalno ponudbo na področju izobraževanja, kulture in turizma. Novost je ponudba Življenje v 
preteklosti, kjer smo poskušali mladim obiskovalcem z kostumi, sceno in delavnicami približati 
zgodovinska obdobja. Odmevni so utečene projekti, ki potekajo skozi celo šolsko leto, to so Malešev 
otroški likovni salon, muzejske in galerijske učne ure, muzejske ustvarjalne delavnice in umetnostni -
zgodovinski študijski krožek za odrasle. Med šolskimi skupinami prevladujejo tiste, ki se odločajo za 
kombinirano ponudbo, na primer vodstvo in ustvarjalno delavnico. Za odrasle je posebnost 
umetnostno zgodovinski študijski krožek, ki edini v občini Kamnik zadostuje potrebam t.i. tretje 
univerze ter številna javna vodstva in večeri. Dopolnjuje se ponudba z vključitvijo programa 
prostovoljcev. 

Obisk v l etu 2015 je bil povišan, saj deluje v okviru MMK še dodatna enota - Rojstna hiša Rudolfa 
Maistra. Na spiošno pa si je muzejske in galerijske razstave ogledalo več ljudi, zlasti ob dnevih, ko je 
bi! brezplačen ogled. Naj izpostavimo samo nekatere programe za popularizacijo, kot so muzejski, 
galerijski in Maistrovi večeri, muzejska poletna noč, slovenski kulturni praznik, veseli dan kulture, 
občinske prireditev, kjer sodelujemo kot soproducenti, npr. festivalski dnevi v okviru Kamfesta. ipd. 

4. OCENA USPEHA pri doseganju zastavljenih ciljev 

i V sebinski 
sklop naslov 

'• j! 
načrto- l realizi 
vano j r ano 

index 

< i! 
; . i 

cilj | 

Evidentiranje ; arheologija : 10 i 11 s | : | Evidentiranje arheoloških j 
najd išč  j  

arheologija . 2 7 0  j 110 šk 
300 i 44 pre d 

r  Evidentiranje arheološkega j 
gradiva in dokumentacije 

Umetnostna zgodovina -
i-ipovec 

60 j 70 ; 1 Evidentiranje gradiva za j. 
razstavo 

Umet.zgodovina-
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f 25 
13 

r " 
i evidentiranje gradiva za j 

razstavo I 
Zgodovina - Maister 20 40 

> 

evidentiranje gradiva za ) 
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Trzin 

25 263 Evidentiranje gradiva za I 
razstavo 

Zgodovina -industrija : 100 287 Evidentiranje zgod. gradiva J 
: Evidentiranje zgod. gradiva j 

s • 
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za Moravče 

40 40 i 
3 

Evidentiranje zgod. gradiva J 
: Evidentiranje zgod. gradiva j 

s • 

Dokumentiranje 
Inventarizir. 

Arheologija - inventariz. 
In reinventarizacija 

220 i 264 Inventarzi., reinventarizacija j 
in digitalizacija, vrednotenje i 

Arheologija - digitalizacija 
fotografij 

786 < " ' i : | 
; 

Arheologija - izrisani 
predmeti 

; 84 Izrisani arheol. predmeti-
velika planina ; 

Umet. zgodovina -
starejša umetnost, 
reinventarizacija 

f 50 i so r" * j Inventarzi., reinventarizacija j 
in digitalizacija, vrednotenje | J . . . 1 

Umet. zgodovina -
sodobna umetnost, 
reinventarizacija 

300 

i 
. 

225' 
i 

Inventarzi., reinventarizacija j 
in digitalizacija, vrednotenje j 

; Zgodovina -industrije, 
; inventariz. .gred inifoto 

100 305 * Inventarzi., reinventarizacija j 
in digitalizacija,, vrednotenje j 
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Zgodovina -
reinventarizacija 

280 397 I  Inventarzi., inventarizacija ' 
i in digitalizacija načrti, foto, : 

!  v rednoten je  i  
' ' Knjižnica -

reinventarizacija 
80 80 Inventarzi., reinventarizacija j  

in digjtafizacija, vrednotenje ] 
Dokumentiranje 
nemat.dedišč. 

Zgodovina, liter. zgod. 3 6 Dokumentiranje filmskih 
zapisov 

Konserviranje/ 
restavriranje 

Arheologija, umet. zgod 
• 

63 77 j  Velika planina, zvonci, slike, I  
i lapidarij \ 

Proučevanje/ 
raziskovanje 

Strokovna področja, ki jih 
poknvs MMK 

10 18 • Ra ziskovalno delo za 
pripravo razstav in ! 
ka ta logov,  ped.de javnost i  I  

Vrednotenje arheologija 570 
• 

456 Prednostna naloga, skupaj | 
z digitalizacijo ! 

• • 

umet. zgodovina 250 
: 

275 ; Prednostna naloga, skupaj j  
i  z  d ig i ta l i zac i jo  S 

j  zgodovina 140 223 
: 

Prednostna naloga, skupaj ; 
z  d ig i ta l i zac i jo  i  

Razstave Stalna razstava 2 .... 2 . .... ... - MMK, Trzin ! 
Občasna razstava 4 9 

• _ . 

MMK in po drugih j  
razstaviščih 

Medinstitutionalna 
razstava 

1 3 Skupni projekt muzejev na j  
Gorenjskem -Lirika črte [ 

Lastna gostovanja drugod 3 j ;  6 Gostovanja po slov. muzejih j  
in občinah soustanovrt. 

Gostujoče razstave pri 
nas 

1 
. 

1 . Gostovanje Tolminskega i  
muzeja  i  

Projekt Velika planina 1 1 . Obdelava arh. najdišč in j  
grad iva  j  

Pedagoški 
i programi 
i  

I  : 6 9 
:  j .  

208 ; .... .... , 
Ustvar. delavnice, učne ure, [ 
tematsk i  dnev i ,  bazar ,  j  
rojstni dnevi, vodstva I 

Andragoški 
I programi 

30 50 • Študijski krožek, javna j  
vodstva, večeri • 

i Posredovanje 
informacij 

Posredovanje informacij 27 \' Drugim zavodom, šolam, | 
j  š tudentom,  društvom,  S 
i  nov inar jem i  

! ' Obisk spletnih strani ; 27430 31230 
• | 

t :  založništvo 6 8 
. .. . . 

: Katalogi, zloženke ! 

j  Programi in 
! prireditve za 
j popularizacijo 

: 10 : 41 Kulturni prazniki, muzej. | 
poletna noč, festivali, 
koncerti, prost vstop 

| Odkupi Odkupi predmetov in 
donacije 

206 . 2 odkupljena predmeta in 
204 doniranih 

i  Projekti 
| financirani iz 
j drugih virov 

3 3 Občina Kamnik, društvo, 
sponz I 

I Povezovanje 
; kulture, 
; turizma, 
j gospod. 

16 
' 

" 

; 

16 
: • 

„ 

Povezovanje s turizmom, : 
GSCRM, drugimi zavodi, 
muzeji, instituti i 

• -ff j _ . . i 

Iz tabele ocene uspeha je razvidno, da je bil sprejeti program dela v letu 2015 na večih nivojih 
presežen. Pri mnogih postavkah smo program presegli tako kvalitativno kot kvantitativno, tudi s 
pomočjo lastnih sredstev in s soorganizacijami prireditev. Cilje smo presegli tako pri proučevanju, 
predstavljanju gradiva, to je razstavah in zlasti pri pedagoško- andragoških programih in številnih 
programih popularizacije. 

- * > 8  a -
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5.NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC pri izvajanju 
programa dela 

Pri izvajanju programa deia Medobčinskega muzeja Kamnik ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih 
posledic. 

6. OCENA USPEHA pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom 

j  Pod ročje leto 2014 leto 2015 
j  Evid entiranje i r2194 j  898 : 
) Dokumentiranje/digitalizacija 2334 j  1411 
[ k o  n  s  e  r v i  r a  n j  e / r e  s t a  v r i  r a  n j  e  *  66 i  77 

| Proučevanje ; i4 .; 18 

(Razstave 22 _ i  21 

f  Pedagoški programi ; 180 f  208 

| Andragoški programi ; 52 i  50 

f  Posredovanje infor. 28 27 

| Obisk spletnih strani • 27430 : 31290 
{ založništvo 6 I  8 , : 

j Programi in prireditve za i  
( popularizacijo ; 

23 | 41 

Projekti financirani iz drugih 
virov s 

7 3 

j  obiskovalci [ 44340 46236 

V tabeli ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom smo vključili 
kategorije, katerih načrtovanje in uresničevanje lahko spremljamo vsako leto in po isti metodiki, iz 
tabele je razvidno, da smo v primerjavi z letom 2014 nekoliko manj evidentirali in dokumentirali gradivo 
pač je bilo preseženo proučevanje in konserviranje. V letu 2015 je bil poudarek na pridobitvi novih 
obiskovalcev, zato je bilo realizirano tudi veliko več pedagoških in andragoških programov. Naši 
najštevilčnejši obiskovalci so predšolska, osnovnošolska in manj srednješolska mladina. Vsako leto je 
v porastu obisk naših spletnih strani in FB, kjer objavljamo aktualne dogodke. Močno pa so presegle 
lansko številko programi za popularizacijo, to so vse brezplačne prireditve ob praznikih, festivali, 
koncerti,... 

Poudarimo naj, da so bili vsi načrtovani projekti izpeljani in še dopolnjeni, in to ob zelo skromni 
strokovni zasedenosti: trije kustosi (od tega 2 za polovični delovni čas), muzejski dokumentalist, 
muzejska informatorka in direktorica, ki tudi opravlja še deia in naloge muzejske svetovalke za 
zgodovino in etnologijo. 

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 

S strani pristojnega ministrstva ali ustanovitelja ni opredeljenih posebnih standardov in meril, na 
osnovi katerih bi izdelali oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja muzeja. 

S pridobljenimi sredstvi znamo ravnati namensko, gospodarno in izjemno varčevalno. Skladno s 
finančnim načrtom za leto 2015 smo tekoče spremljali stroške in razpoložljiva sredstva. Velik finančni 
strošek je vzdrževanje, zavarovanje in obnavljanje stavb, ki jih imamo v upravljanju. V letu 2015 je 
Občina Kamnik financirala, v okviru skupne pogodbe za javne zavode, zamenjavo peči in energentov 
na lokaciji Galerija Miha Maleš (zemeljski plin) in muzej (utekočinjen plin) v mesecu oktobru. V 
avgustu 2015 so bila dokončana zemeljska dela in priključek za IR Optiko na muzej (priključeno šele v 
januarju 2016). Muzej je kljub vse večjim obremenitvam (tudi glede zmanjšanja sredstev za 
izplačevanje plač in odpravo nesorazmerij pri plačah v preteklih letih) posloval pozitivno. V letu 2015 je 
zaradi gospodarske krize opazno tudi znižanje sredstev na tržni dejavnosti. 
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8. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA 

Prizadevamo si za čim bolj učinkovit sistem finančnega poslovanja in notranjih kontrol. Notranji 
finančni nadzor sta izvajala direktorica in svet MMK, v okviru svojih pooblastil. Oceno za leto 2015 
predstavljamo v Izjavi o oceni notranjega nadzora javnih financ. 
Zadnja zunanja revizija seje v MMK izvajala v maju 2013. 

Celoten program in posamezne projekte redno finančno spremljamo in usklajujemo realizacijo z 
načrtovanimi sredstvi. Prav tako tudi pregledujemo finančno stanje, terjatve in obveznosti in pri tem 
sodelujemo z občinami ustanoviteljico in soustanoviteljicama ter MK. Plače zaposlenih in druge 
izdatke izplačujemo v skladu z navodili MK. 

9. POJASNILA na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Zastavljeni cilji so bili doseženi. 

10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA 

MMK je s predstavljanjem premične kulturne dediščine pomemben dejavnik kulturno, izobraževalne in 
turistične ponudbe občin oziroma regije, ki jo strokovno pokrivamo. Redno sodelujemo v skupnih 
turističnih predstavitvah, ki jih organizirata Občina Kamnik (na primer dnevi narodnih noš, Kamfest, 
strokovna vodstva) in Agencija za turizem in šport v Občini Kamnik (izobraževanje turističnih vodnikov, 
sodelovanje s drugimi turističnimi ponudniki pri oblikovanju skupnih produktov, skupna ponudba,...), 
kakor tudi s turističnimi društvi v drugih občinah (na primer Trzin, Komenda, Lukovica, Moravče). Prav 
tako je vpeljano sodelovanje z WZ, z osnovnimi in srednjimi šolami (razvijanje pedagoških 
dejavnosti), društvi, in posamezniki. 
V letu 2015 nismo izvajali celoletnega programa javnih del, ker vloga ni bila odobrena, zaradi velikega 
števila prijav, pač pa so nam jo odobrili naknadno v jeseni 2015. V sodelovanju s Centrom za socialno 
delo Kamnik je v MMK en udeleženec delal v splošno korist V sodelovanju L Zavodom za 
zaposlovanje smo izvajali dve 3-mesečni usposabljanji za mlade na delovnem mestu. 

11. DRUGA POJASNILA 

Analiza kadrovanja 
potrjuje zelo skromno število strokovnih delavcev v Medobčinskem muzeju Kamnik. Tako je bilo ob 
koncu leta 2015 zaposlenih 7 delavcev, ki so financirani s strani Ministrstva za kulturo: direktorica, ki je 
obenem muzejska svetovalka za zgodovino in etnologijo, muzejski svetovalec za umetnostno 
zgodovino-za polovični delovni čas (zaradi II. kategorije invalidnosti), kustosinja umetnostna 
zgodovinarka za polovični delovni čas za nedoločen čas (kot dopolnilo kustosa, ki je polovično 
invalidsko upokojen), kustosinja arheologinja za določen čas in muzejski tehnik-dokumentalist za 
nedoločen čas. Poleg strokovnih delavcev so zaposleni za nedoločen čas še računovodkinja in dve 
muzejski čuvajki - čistilki v muzeju in galeriji, skupno 7 zaposlenih. Od 1. 1. do 1. 12. 2015 je občina 
Kamnik financirala zaposlitev muzejskega informatorja VI. za Maistrovo hišo. 

Kadrovska politika 
Za nemoteno in kvalitetno opravljanje dela bi se moral muzej kadrovsko okrepiti na strokovnih 
področjih, ki so predvidena tudi v sistematizaciji iz leta 2009. Zaradi obsežnega dela na območju treh 
občin Kamnik, Trzin in Komenda nujno potrebujemo financiranje zaposlitve kustosa etnologa za polni 
delovni čas s strani občine ustanoviteljice in soustanoviteljic ter za urejanje in vzdrževanje obsežnega 
območja grajskega kompleksa Zaprice in ostalih enot hišnika-vzdrževalca. 

V MMK smo imeli v letu 2015 dve zaposlitvi za določen čas: to je nadomeščanje direktorice (ki je pred 
imenovanjem bila zaposlena v MMK za nedoločen čas) za polni delovni čas. Ta zaposlitev je na 
delovnem mestu kustosa, torej strokovnega kadra v MMK. Druga zaposlitev za določen Čas je 
zaposlitev muzejskega informatorja VI. za Spominsko sobo Rudolfa Maistra. Za delovanje muzeja je 
že v danih razmerah število strokovnih delavcev minimalno. V naslednjih letih nobeden od zaposlenih 
ne izpolnjuje pogojev za upokojitev. Ob tako skromni kadrovski zasedbi srno lahko izvajali celotne 
programe le ob pomoči prostovoljk. 

Investicijsko vlaganje 
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Nedokončan denacionalizacijski postopek grajskega kompleksa Zaprice je vsa leta zaustavljal vsa 
investicijska vlaganja v muzejske upravne in razstavne prostore ter v nedokončano stransko poslopje 
na Muzejski poti 3. V letu 2013 je bil izdelan konservatorski načrt obnove in idejna zasnova celovite 
obnove grajskega kompleksa Zaprice. To je osnovna dokumentacija za prijavljanje na različne razpise 
na nivoju države ali EU. Sama obnova se mora začeti s statičnimi pregledi, zamenjavo strehe na 
osrednjem grajskem poslopju, odvodnjavanjem, modernizacijo protivlomnega sistema, obnovo in 
napeljavo močnejše električne napeljave, zamenjavo stavbenega pohištva, sistema ogrevanja na 
obeh lokacijah, dostopnost za gibalno ovirane osebe. V nedokončanem stranskem poslopju so 
predvideni novi prostori za večnamensko dvorano in razstavni prostori za občasne razstave, 
prepotrebni depojski prostori za večje in težje muzealije, večji prostori za muzejsko trgovino in 
pedagoške dejavnosti. 
V letu 2015 je Občina Kamnik financirala, v okviru skupne pogodbe za javne zavode v občini, 
zamenjavo peči in energentov na lokaciji Galerija Miha Maleš (zemeljski plin) in muzej {utekočinjen 
plin) v mesecu oktobru. Ta delna obnova ogrevanja je sedaj pokazala na pomanjkljivosti obstoječega 
starega sistema in na nujnost celovite obnove na obeh lokacijah. V avgustu 2015 so bila dokončana 
zemeljska dela in priključek za IR Optiko na muzej (priključeno šele v januarju 2016). 

Prav tako je nujno investicijsko vlaganje v galerijo Miha Maleš. V načrtu je obnova dodatnega 
likovnega razstavišča v drugem nadstropju galerije za mlade umetnike. Nujna je obnova sanitarij in 
dopolnilnih depojev, dopolnitev razstavnih površin, zamenjava stavbnega pohištva, Na obeh lokacijah 
je nujna ureditev dostopnosti za gibalno ovirane osebe (dvigala, dvižne ploščadi, klančine,...). 

B . RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2015 

Zavod kot posredni uporabnik proračuna vodi poslovne knjige ter izdeluje letna poročila v skladu z 
določili: 

• Zakona o javnih financah (UL RS 11/11, 14/13,101/13,55/15,96/15-ZIPRS1617) 
• Zakona o računovodstvu (UL RS 23/99 in 30/02-1253, 114/06-OUE) 
• Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (UL 

RS 134/03, 34/04, 13/05, 114/06,138/06, 120/07, 112/09 ,58/10, 97/12,100/15) 
• Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za ororačun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (UL RS 112/09, 58/10, 104/10 ,104/11, 97/12,108/13,94/14,100/15) 
• Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev (UL RS 45/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10,108/13,100/15) 
• Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 

računovodstvu (UL RS 117/02 in 134/03, 108/13) 
» Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (UL RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 60/10, 
104/10 in 104/11) 

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

• Slovenski računovodski standardi, podzakonski predpisi, itd. 

Računovodsko poročilo je sestavljeno iz: 

• računovodskih izkazov (bilanca stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov) in 
• pojasnil k obema izkazoma 

V skladu z drugim odstavkom 20. člena Zakona o računovodstvu sta računovodska izkaza določenih 
uporabnikov: 

• bilanca stanja s prilogami stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev ter stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil 

• izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov z obvezno prilogo obrazca izkaza 
prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
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Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil pa so tako imenovani evidenčni izkazi, ki jih določa 
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil v 21. do 25. členu : 

• izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
* izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 
• izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

1. RAČUNOVODSKI IZKAZI S POJASNILI EN PRILOGAMI 

• BILANCA STANJA 

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki izkazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev. Pri 
sestavi bilance stanja, smo upoštevali zahteve slovenskih računovodskih standardov, zato smo 
sredstva in obveznosti do virov sredstev uskladili z rednim letnim popisom po stanju na dan 
31.12.2015. Direktor zavoda je s sklepom o izvedbi rednega letnega popisa imenoval člane popisne 
komisije, ki so opravili popis sredstev in obveznosti do virov sredstev, v obdobju od 15.12.2015 do 
29.1.2016, po stanju na dan 31.12.2015. Poročilo o popisu za leto 2015 je bi!o posredovano v 
potrditev svetu zavoda. 

1. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
Ta sredstva sestavljajo neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, 
opredmetena osnovna sredstva, dolgoročne finančne naložbe, dana dolgoročna posojila in depozite, 
dolgoročne terjatve iz poslovanja in sredstva, dana v upravljanje. 

Naziv konta 2014 2015 lndex 
1 2 3 4 = 3/2 

1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 596.965 590.620 98,94 
2. Kratkoročna sredstva in aktivne časovne 
razmejitve 

41.719 48.191 115,51 

3. Zaloge 3.043 8.089 265,82 
AKTIVA 641.727 646.900 100,81 
1. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne 
razmejitve 

20.096 26.560 132,16 

2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti 621.631 620.340 99,79 
PASIVA 641.727 646.900 100,81 

1.1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
konto Naziv konta 2014 2015 lndex 

1 2 3 4 5 = 4/3 
003 Dolgoročne premoženjske pravice 3.156 3.156 100,00 
010 Popravek vrednosti dolgoročnih premoženjskih 

pravic 
2.344 2.538 108,28 

00-01 Sedanja vrednost 812 618 76,11 

1.2. Ne premičnine 
konto Naziv konta 2014 2015 lndex 

1 2 3 3 5 = 4/3 
020 Zemljišča 79.662 79.662 100,00 
021 Zgradbe 398.285 398.285 100,00 
031 Popravek vrednosti zgradb 357 357 100,00 

Sedanja vrednost nepremičnin 477.590 477.590 100,00 

Kot je iz zgornje tabele razvidno, se vrednost nepremičnin v letu 2C15 v primerjavi z letom 2014 ni 
spremenila. 
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1.3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 
Opredmetena osnovna sredstva so sredstva, ki jih ima zavod v upravljanju in katerih ustanoviteljica je 
Občina Kamnik. Vrednotena so po nabavnih vrednostih zmanjšana za obračunano amortizacijo. 
Sredstva so amortizirana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in se začnejo amortizirati, 
ko so razpoložljiva za uporabo. 

Razvrščanje, prepoznavanje in začetno računovodsko merjenje ter razkrivanje opreme temelji na 
načelu izvirne vrednosti, ki se šteje kot nabavna vrednost. Izkazane nabavne vrednosti predstavljajo 
nakupne vrednosti, zmanjšane za morebitne popuste in zvišane za stroške, ki jih je mogoče pripisati 
neposredno usposobitvi za nameravano uporabo. 
Med opredmetena osnovna sredstva uvrščamo tudi stvari drobnega inventarja z življenjsko dobo nad 
12 mesecev in vrednostjo pod 500 EUR. Drobni inventar se skladno z določbami Zakona o 
računovodstvu odpiše v višini 100% ob njegovi nabavi. 

Konto Naziv konta 2014 2015 lndex 
1 2 3 4 5=4/3 

040 Oprema 167.191 171.453 102,55 
041 Drobni inventar 58.167 53.738 92,39 
045 Druga opredmetena osnovna 

sredstva 
75.454 85.637 113,50 

04 Nabayna vrednost opreme 300.812 310.828 103,33 
05 Popravek vrednosti opreme 182.249 198.416 108,87 
04-05 Sedanja vrednost opreme 118.563 112.412 94,81 

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2015 povečala za 
12.746 € in zmanjšala za vrednost odpisov 2.730 € in znaša na dan 31.12.2015 310.828 €, tako je v 
primerjavi z letom 2014 nabavna vrednost opreme višja za 3,33%. 

V spodnjih tabelah prikazujemo nabavo ter pridobitev opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev v letu 2015 glede na vir financiranja: 

a/ Oprema in drobni inventar 
Za p. 
št. 

KTO Naziv opreme Lokacija Ministrstvo Občina 
Kamnik 

Presežek Skupaj 
EUR 

1. 040 Računalnik PC 
ESPRIMO 

M 994,30 

2. 040 Monitor LCD Philips 
LED TV 

M 647,82 

3. 040 Fotoaparat canon 
povvershot 

M 821,53 

4. 041 ITK omarica za 
komunikacijsko opremo 

M 219,00 

5. 041 Sesalnik Bosh M 216,46 
6. 041 Tiskalnik POS M 219,05 
7. 041 Tiskalnik POS MG 219,05 
8. 041 Gasilnik Co2 5 kg M 126,03 
9. 041 Gasilnik Co2 5 kg RM 172,72 
10. 041 Gasilnik na prah 6 kg 

3 kom/46,73 € 
M 140,19 

11. 041 Gasilnik na prah 9 kg MG 58,37 
12. 041 Gasilnik na prah 9 kg 

3 kom/58,37€ 
M 175,11 

13. 041 Konferenčni stoli 
9 kosov/113,29 € 
1 kos/113,31 € 

M 1.132,92 

14. 041 Zložljivi stoli 
69 kosov/33,36€ 
1 kos/33,21€ 

M 2.335,05 

15. 041 Leseni podstavki bele M 1.220,00 

52 



barve - 4 kom 
16. 041 Parni čistilnik -clatronic M 56,99 
17. 041 Kartotečni predalnik 

3 kos/232,29 € 
1 kos/232,28 

M 929,15 

18. Skupaj: 1.220,00 229,71 8.234,03 9.683,74 
19. 041 Knjige 218,50 218,50 
20. SKUPAJ: 18 + 19 1.220,00 229,71 8.452,53 9.902,24 

b/ Oprema prevzeta v upravljanje 
Zap. 
št. 

KTO Naziv opreme Lokacija Občina Kamnik 

1. 040 Mehčalna naprava Compact Denver M 
MG 

1.288.14 
1.288.15 

2. 040 Centralna napeljava - črpalka MG 895,91 
SKUPAJ: 3.472,20 

c/ Druga opredmetena osnovna sredstva 
Zap. 

! Št . 
KTO Druga OOS - muzejski predmeti Ministrstvo Občina 

Kamnik 
Presežek Skupaj 

EUR 
1l 045 Fragment nagrobnika -Sigismund 50,00 

tz SKUPAJ: 50,00 50,00 

d I Druga opredmetena osnovna sredstva - donacije 
Zap. 
št. 

KTO Druga OOS - muzejski predmeti Skupaj EUR 

1. 045 Donacije muzejskih predmetov 216,70 
SKUPAJ: 216,70 

Zaradi dotrajanosti, tehnološke zastarelosti in neuporabnosti smo izločili iz uporabe sredstva v višini 
2.720,04 € EUR: 

Zap. 
Št. 

KTO N a z i v  In v. 
štev. 

Vzrok odpisa Nabavna 
vrednost 

Odpisana 
vrednost 

Neodpis. 
vrednost 

040 OPREMA 
1. fotoaparat yashica z 

objektivom 
424 neuporaben, 

tehnološko 
zastarel 

777,52 777,52 

040 SKUPAJ: 777,52 777,52 -

041 DROBNI INVENTAR 
1. omara s tremi predali 21 neuporabna -

polomljeni 
predali 

239,82 239,82 

2. stol zložljiv tapiciran 
2 kom 

51 
59 

neuporaben-
zlomljen 

19,46 19,46 ~ 

3. stol naslonjač 
4 kom 
55,47€/kom 

98 
99 

100 
102 

neuporaben-
zlomljen 

221,88 221,88 

4. stol vrtiljak 155 neuporaben-
zlomljen 

114,72 114,72 

5. registrska blagajna 
olympia CM - 2 kom 
374,13€/kom 

355 
356 

neuporabne -
tehnološko 
zastarele 

748,26 748,26 

6. stoli zložljivi 

27 kom 

375 
378 
381 

neuporabni-
majavi, 
polomljeni, 

203,58 203,58 
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po 7,54 €/kom 383 
386 
388 
389 
390 
393 
395 
398 
400 
401 
439 
443 
445 
450 
452 
454 
455 
456 
457 
459 
460 
462 
465 
467 

poškodovani 

7. kartotečna omara s 
tremi predali 

412 neuporabna -
poškodovana, 
polomljeni 
predali 

166,19 166,19 

8. te!efaxs panasonic 
KX-EP 343 FX 

486 
486/1 
486/2 

neuporaben-
zastarel 

238,50 238,50 

041 SKUPAJ: 1.952,41 1.952,41 
9. vrtiljak tori - rdeč 629/1 OP: odpis 

irv. št. 629 
31.12.2014 

0,11 0,11 

041 SKUPAJ: 1.952,52 1.952,52 -

Oprema in drobni inventar, ki so jih člani popisnih komisij ob rednem popisu izločili iz uporabe, so bila 
že v celoti amortizirana, kar pomeni, da niso imela sedanje vrednosti in niso vplivala na izkaz 
.poslovnega izida zavoda. 
Člani popisne komisije so zadolženi, da se odpisana osnovna sredstva odpeljejo na deponijo oz. 
uničenje, kar se dokazuje z ustrezno dokumentacijo. 

2. KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve so v bilanci stanja izkazana v višini 48.191 € in 
so za 15,51% višja v primerjavi s preteklim letom. 

2.1. Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice ter dobroimetja pri 
bankah in drugih finančnih ustanovah 
Vrednost denarnih sredstev v blagajni je na dan 31.12.2015 izkazana v vrednosti 4 €, kar predstavlja 
gotovino v prodajalni Galerije Miha Maleš. 
Skupna vrednost denarnih sredstev na računih pa znaša 30.186 €, kar predstavlja stanje na 
podračunu pri UJP, ki je usklajeno z izpisom stanja pri UJP. Poslovanje zavoda poteka v elektronski 
obliki preko podračuna pri Upravi za javna plačila na OE Ljubljana. Zavod razpolaga še z računom za 
polaganje gotovine pri NLB d.d. PE Kamnik. 
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2.2. Kratkoročne terjatve do kupcev 
Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2015 znašajo 686,93 €. Od tega je 283,59 € terjatev, ki 
jim je valuta že potekla in kljub izstavljenim opominom niso bile poplačane, vendar se pričakuje, da 
bodo poravnane v letu 2015. 

2.3. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2015 znašajo 16.456 € 
in vključujejo naslednje terjatve: 

- terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države: Ministrstvo za kulturo v višini 12.680 € 
(sredstva za plačo december 2015) 

- terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine Kamnik v višini 2.248 € (sredstva za 
materialne stroške in plačo december 2015 - R. Maister; sredstva za plačo javna dela 
december 2015) 

- terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države." Zavod RS za zaposlovanje (sredstva za 
plače javna dela december 2015) v višini 713 €; Univerza v Ljubljani 120 € (zaračunana 
storitev) 

- terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine Kamnik in drugih občin v višini 695 €, kjer 
je bilo ugotovljeno, da ni bila poplačana terjatev v višini 28,80 €, ki ji je valuta za plačilo 
potekla, vendar se pričakuje, da bo poplačana v letu 2015 

2.4. Druge kratkoročne terjatve 
Stanje drugih kratkoročnih terjatev na dan 31.12.2015 je 853 €, Znesek predstavlja terjatev dc ZPIZ: 
invalidnina za mesec december 2015. 

2.5. Aktivne časovne razmejitve 
Na dan 31.12.2015 v bilanci stanja ne izkazujemo aktivnih časovnih razmejitev. 

3. ZALOGE 
Zaloge na dan 31.12.2015 znašajo 8.089 €, kar je v primerjavi z letom 2014 za 5.046 € več. Zaloge 
trgovskega blaga v skladišču vodimo po nabavni vrednosti. Nabavno vrednost trgovskega blaga t.j. 
katalogov, publikacij in razglednic predstavlja praviloma strošek tiska, nabavno vrednost spominkov ali 
drugega blaga pa strošek izdelave. 
Zaloge trgovskega blaga v prodajalnah pa vodimo po prodajni vrednosti. 

4. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
Obveznosti do virov sredstev sestavljajo kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter 
lastni viri in dolgoročne obveznosti. 

4.1. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2015 znašajo 26.560 € in so v 
primerjavi s preteklim letom višje za 6.464 € oz. 32,16 % in predstavljajo naslednje obveznosti: 

• Kratkoročne obveznosti do zaposlenih, ki znašajo 15.291 € in predstavljajo obveznost za 
izplačilo plač, nadomestil plač in povračil stroškov v zvezi z delom za mesec december 2015. 

Obveznosti so bile v celoti poravnane ob izplačilu plač za december 2015, t. j. 5.1.2016. 
• Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, ki znašajo 8.763 € in bodo poravnane v zakonskem 

roku oz. najkasneje na dan zapadlosti 
• Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, ki znašajo 2.450 € (obveznosti za prispevke 

delodajalca na plače za mesec december 2015 v višini 2.353 €, ki so bile poravnane na dan 
izplačila plače za mesec december t. j. 5.1.2016; obveznost za davek iz dohodka 35 € in 
ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja-komisijska prodaja v višini 62€). 

• Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 56 € in 
predstavljajo obveznost do Uprave RS za javna plačila-obračun stroškov banke v višini 8 €; 
Ministrstva za javno upravo-uporaba digitalnega potrdila 18 € in Občine Kamnik-stroški 
komisijske prodaje blaga v višini 30 € . 
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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 31.12.2015 odprte samo tiste obveznosti, ki bodo zapadle v letu 2016. 

4.2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
Lastni viri in dolgoročne obveznosti, med katerimi izkazujemo prejeta sredstva v upravljanje in 
presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2015 znašajo 620.340 € in so za 1.291 € nižji od 
predhodnega ieta. Pretežni de! teh virov, predstavljajo obveznosti za neopredmetena in opredmetena 
osnovna sredstva, prejeta v upravljanje in znašajo 545.685 €. 

a/ Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2015 znašajo 44.935 € . Med dolgoročnimi 
pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo prejete donacije muzejskih predmetov in umetniških del 
iz prejšnjih let in iz leta 2015. 

b/ Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na dan 31.12.2015 znašajo 575.405 € in predstavljajo: 

• Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (podskupina 980} 
v višini 545.685 €. Sredstva so v lasti ustanoviteljice Občine Kamnik. V primerjavi s 
predhodnim letom so za 1,19 % nižja. 

• Presežek prihodkov nad odhodki (podskupina 985) znaša 29.720 € in predstavlja komulativni 
znesek presežka prihodkov nad odhodki preteklih let in tekočega leta. Presežek prihodkov 
nad odhodki je v primerjavi s preteklim letom višji za 5.054 € oz. za 20,49 %. 

V skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 
računovodstvu (UL RS, št. 117/02,134/03,108/13) so bile vse obveznosti za sredstva prejeta v 
upravljanje, po stanju na dan 31.12.2015, usklajene s stanjem terjatev pri ustanoviteljici 
Medobčinskega muzeja Kamnik t.j. Občini Kamnik. 

5. izven bilančna evidenca 
Na dan 31.12.2015 na aktivnih in pasivnih kontih izven bilančne evidence izkazujemo znesek v višini 
24.287 €. Znesek predstavlja zalogo oz. stanje tujega blaga, ki ga imamo v komisijski prodaji v višini 
5.672 € in lastno trgovsko blago v višini 18.615 €, 
Blago v izven bilančni evidenci je popisala inventurna komisija in svoje ugotovitve zapisala v poročilu o 
popisu za leto 2015. 

• IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

Javni zavod kot določen uporabnik enotnega kontnega načrta ugotavlja prihodke in odhodke v skladu 
s slovenskimi računovodskimi standardi, kar pomeni, da glede na priznavanja prihodkov in odhodkov 
velja načelo nastanka poslovnega dogodka, t.j. fakturirane realizacije. V skladu s Pravilnikom o 
enotnem kontnem načrtu, pa zavod nekatere poslovne dogodke izkazuje tudi evidenčno, kar pomeni 
spremljanje prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, ki zagotavlja izkazovanje primerljivih 
podatkov potrebnih za spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni države in občin. V skladu z 
navedenim smo dolžni sestaviti izkaze, ki so prikazani v nadaljevanju in sicer: 

• Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije, 
• Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti po načelu fakturirane realizacije 
• Izkaz prihodkov in odhodkov po načeli denarnega toka 

Tabela 1: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije 

Vrsta prihodka oz. odhodka Realizacija 2014 Realizacija 2015 lndex 
1 2 3 4=3/2 

1. Prihodki od poslovanja 321.822 303.116 94,19 
2. Finančni prihodki 181 46 25,41 
3. Drugi prihodki 340 15 4,41 
CELOTNI PRIHODKI 322.343 303.177 94,05 
1. Nabavna vrednost prodanega 2.112 2.762 130,76 
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materiala in blaga 
2 Stroški materiala 24.143 21.354 88,45 
3. Stroški storitev 73.954 79.993 108,16 
4. Stroški dela 208.202 185.317 89,01 
5. Amortizacija - - -

6. Drugi stroški 17 48 282,35 
7. Finančni odhodki - - -

8. Drugi odhodki - - -

CELOTNI ODHODKI 308.428 289.474 93,85 
Presežek prihodkov nad odhodki pred 
obdavčitvijo 

13.915 13.703 98,48 

Davek od dohodka 111 146 131,53 
Presežek prihodkov nad odhodki po 
obdavčitvi 

13.804 13.557 98,21 

1. Analiza prihodkov 

Celotni prihodki doseženi v letu 2015, so znašali 303.177 € in so bili za 5,95 % nižji v primerjavi s 
celotnimi prihodki doseženimi v letu 2014. 

Prihodki od poslovanja so bili ustvarjeni v višini 303.116 € in prestavljajo 99,98 % celotnih 
prihodkov. Prihodki od poslovanja predstavljajo prihodke pridobljene iz sredstev javnih financ za 
opravljanje javne službe (sredstva za plače zaposlenih in zaposlenih preko javnih del, sredstva za 
splošne in programske stroške delovanja, itd.) t.j. občinskega proračuna (občina Kamnik, Trzin in 
Komenda), državnega proračuna (Ministrstvo za kulturo, Zavod RS za zaposlovanje, CSD Ljubljana). 
Med prihodke od poslovanja sodijo tudi prihodki, ki se pridobivajo na domačem in tujem trgu s prodajo 
materiala in blaga (vstopnina v muzej, prodaja publikacij, pedagoška dejavnost, sredstva sponzorjev, 
donatorjev, itd) in znašajo 10.261 € ter tako predstavljajo 3,39 % prihodkov od poslovanja. 

Def prihodkov zavod ustvari iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu s t.i. tržno dejavnostjo. Kot 
kriterij za razmejitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost je v prvi vrsti uporabljena 
zakonodaja s področja kulture, zakona o računovodstvu in pravilnika o računovodstvu. Med prihodke 
ustvarjene na trgu sodijo prihodki od najemnin (oddaja prostorov v najem), sponzorska sredstva, 
organizacija rojstnih dni in drugi prihodki od prodaje (zaračunavanje stroškov ogrevanja), prihodki od 
prodaje blaga v komisijski prodaji, itd. 
Na dan 31.12.2015 izkazujemo 7.707 € prihodkov iz naslova tržne dejavnosti, kar predstavlja 2,54% 
celotnih prihodkov. 

Finančni prihodki so prihodki od obresti in so na dan 31.12.2015 znašali 46 €, kar je v primerjavi z 
letom 25,41 % od doseženih v letu 2014. 

Tabela 2: Analiza prihodkov za ieto 2015 v primerjavi z letom 2014 

konto Vrsta prihodka 2014 2015 lndex 
1 2 3 4 5=4:3 
760000 Sredstva iz proračuna lokalnih skupnosti 

- občina Kamnik 
43.873 47.008 107,15 

760001 Sredstva iz proračuna lokalnih skupnosti 
-občina Trzin 

11.596 9.141 78,83 

760003 Sredstva iz proračuna lokalnih skupnosti 
- občina Komenda 

3.019 

760002 Sredstva iz proračuna lokalnih skupnosti 
- občina Kamnik- javna dela 

8.827 760 8,61 

760004 Sredstva iz državnega proračuna 
- Ministrstvo za kulturo 

222.015 221.930 99,96 

760005 Sredstva iz državnega proračuna 
- Zavod za zaposlovanje - javna dela, usposabljanje na 
delovnem mestu 

18.504 2.111 11,41 

760200 Prihodki iz skladov socialnega zavarovanja 356 94 26,40 
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760010 
760012 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 
- vstopnina 
- izposoja muzejskega gradiva 

6.702 7.344 109,58 

760100 
760101 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 
- najemnine 

3.571 3.621 101,40 

760107 Sponzorstvo 451 1.001 221,95 
760108 Donacije 1.100 
760105 Drugi prihodki: organizacija rojstnih dni, 

pedagoška dejavnost 
420 1.945 463,09 

760105 Drugi prihodki: zaračunavanje stroškov ogrevanja 1.938 1.858 95,87 
760 Skupaj 318.253 300.932 94,56 
761000 Prihodki od prodaje blaga in materiala (publikacije, spominki) 3.324 2.109 63,45 
761101 Prihodki od prodaje blaga in materiala (komisijska prodaja) 245 75 30,61 
762000 Finančni prihodki 181 46 25,41 
763900 Drugi prihodki 340 15 4,41 

Skupaj 4.090 2.245 54,89 
CELOTNI PRIHODKI 322.343 303.177 94,05 

Kot je iz zgornje tabele razvidno so celotni prihodki na dan 31.12.2015 v primerjavi z letom 2014 nižji 
za 5,95%. 

2. Analiza odhodkov 

Odhodke izkazujemo po načelu nastanka poslovnega dogodka, kar pomeni, da so vsi odhodki nastali 
v poslovnem letu 2015. 

Celotni odhodki doseženi v letu 2015 znašajo 289.474 € in so za 6,15% nižji od doseženih na dan 
3.2.2014. 

V strukturi celotnih odhodkov prestavljajo stroški dela najvišji 64,02 % delež, sledijo stroški storitev 
27,63 % ter stroški blaga in materiala 8,33 %. 

Stroški blaga, materiala in storitev 
Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2015 znašali 104.109 € in so bili za 3,89 višji od 
izkazanih v letu 2014. Delež stroškov blaga, materiala in storitev v celotnih odhodkih za leto 2015 
znaša 35,96%. 

Stroški materiala so v letu 2015 znašali 21.354 € in so bili za 11,55 nižji od doseženih v letu 2014. 
Stroški nabavne vrednosti prodanega materiala in blaga pa so bili v primerjavi z letom 2014 višji za 
30,78 %, kar gre prepisati večji prodaji zalog trgovskega blaga -katalogov, spominkov, itd. Delež 
stroškov materiala v celotnih odhodkih znaša 21.354 €, kar predstavlja 7,38 %. Med stroški materiala 
predstavljajo najvišji delež energenti (električna energija, poraba kuriv oz. stroški ogrevanja) in sicer 
58,04%. 

Stroški storitev so v letu 2015 znašali 79.993 € in so bili za 8,17 % višji od izkazanih v letu 2014. 
Delež stroškov storitev v celotnih odhodkih znaša 27,63 %. Med stroški storitev predstavljajo najvišji 
delež drugi posebni stroški za program 21,86% (izrezi, napisi, podnapisi, rekonstrukcije, risanje, 
kartiranje, kostumi, itd.), stroški tekočega vzdrževanja in zavarovanja 19,10% (beljenje poslovnih 
prostorov, posodobitev električne napeljave, vzdrževanje licenčne programske opreme, računalnikov, 
zavarovanje premoženja, itd.) in stroški oblikovanja 17,65% {oblikovanje razstav, muzejskih publikacij, 
itd.) 

Stroški dela 
Stroški dela so v letu 2015 znašali 185.317 € in so bili za 10,99 % nižji od izkazanih v letu 2014, kar 
gre predvsem na račun izplačanega poračuna % v letu 2014. Stroški dela vključujejo obračunane 
bruto plače, nadomestila zaposlenih, ki se izplačujejo v breme delodajalca, prispevke na izplačane 
plače, regres za letni dopust, stroške dodatnega pokojninskega zavarovanja in druge stroške dela, kot 
so: jubilejne nagrade, povračila stroškov prevoza na delo in z dela. 
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V letu 2015 smo imeli osem zaposlenih, od tega dve polovični zaposlitvi, katerih sredstva za plače 
financira Ministrstvo za kulturo. Ministrstvu za kulturo dvakrat letno pošiljamo plačno tabelo, iz katere 
je točno razviden obseg sredstev, ki ga potrebujemo za izplačilo stroškov dela. Kot že kar nekaj let 
nam je Ministrstvo za kulturo tudi v letu 2015 namenilo za izplačilo stroškov dela 6,50 % manj sredstev 
t. j. 155.389 € . Izplačani obseg stroškov dela pa je bil 166.194 €. Razliko smo bili primorani kriti iz 
drugih prihodkov za izvajanje javne službe in tržne dejavnosti. 
V letu 2015 smo imeli eno zaposleno, za katero nam sredstva za plačo zagotavlja Občina Kamnik. 
Preko javnih del pa smo imeli zaposlenega delavca za vzdrževanje objektov in parkov od 1.10.2015 
do 31.12.2015. Sredstva za piače udeležencev preko javnih del so bila zagotovljena s strani Občine 
Kamnik in Zavoda RS za zaposlovanje. 

Zavod izplačuje plače ter druge prejemke zaposlenim skladno z določili Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju in upoštevanjem kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti ter Zakonom za 
uravnoteženje javnih financ ter drugimi podzakonskimi akti., ki urejajo področje plač /ZUJF, 
dogovori...). 

Amortizacije zavod na dan 31.12.2015 ne izkazuje med stroški, ker je bila celotna obračunana 
amortizacija prenesena v breme vira na konto 980 - obveznosti za neopredmetena dolgoročna 
sredstva in opredmetena osnovna sredstva. 

Drugi stroški in finančni odhodki so glede na velikost nepomembne postavke v strukturi celotnih 
odhodkov 

Tabela 3: Analiza stroškov/odhodkov za leto 2015 v primerjavi z letom 2014 

Konto Vrsta stroškov/odhodkov 2014 2015 lndex 
1 2 5=4/3 

4601 Stroški pomožnega, čistilnega materiala 887 647 72.94 
4602 Električna energija, poraba goriv in stroški ogrevanja 14.156 13.996 98,87 
4603 
4604 

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in material 
za vzdrževanje osnovnih sredstev; Dl 

768 623 81,12 

4606 Stroški pisarniškega materiala 861 848 98,49 
4609 Uniforme in službena obleka, drugi stroški materiala za 

program, drugi splošni stroški materiala in drugi stroški 
materiala za program 

7.471 5.240 70,14 

Stroški materiala 24.143 21.354 88,45 
del 466 Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 2.112 2.762 130,78 

Stroški materiala 26.255 24.116 91,85 
4610.. Stroški oblikovanja 18.313 14.122 53,79 
4610.. Založniške, tiskarske storitve ter stroški fotografiranja 4.367 6.895 157,89 
4610.. Stroški oglaševalskih storitev 922 951 103,14 
4610.. Druge posebne storitve za program 14.637 17.486 119,46 
4611 Stroški tekočega vzdrževanja, vzdrževanje licenčne 

programske opreme, tekoče vzdrževanje druge opreme 
11.298 15.283 135,27 

4612/del Zavarovalne premije za objekte, opremo itd 2.587 2.229 86,16 
4612/del Plačila bančnih storitev, plačila organizacijam pooblaščenim 

za plačilni promet 
144 146 101,39 

4613 Prevajalske, intelektualne storitve, svetovalne 340 666 195,88 
4614 Komunalne storitve, najem vozil in selitveni stroški 2.073 1.643 79,26 
4615 Potni stroški: dnevnice, stroški prevoza, hotelske storitve, 

itd. 
2.472 2.139 86,49 

4616 Podjemne pogodbe-pogodbe za začasno in občasno delo, 
avtorske pogodbe, študentsko delo 

6.385 8.088 126,67 

4617 Reprezentanca 985 692 70,25 
4619/del Telefonske storitve, poštnina 3.039 3.473 114,28 
461907 
461908 

Stroški storitev varovanja zgradb in prostorov 3.836 3.848 100,31 461907 
461908 Stroški za uradne liste, priročnike itd. 1.422 1.395 98,10 
4619/del Ostali stroški: stroški čiščenja, stroški drugih splošnih 

storitev, zdravniški pregledi, strokovno izobraževanje, 
1.134 937 82,63 
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članarine, itd. 
Stroški storitev 73.954 79.993 108,17 

4622 Amortizacija - - -

4640 Plače zaposlenih 160.303 144.541 90,17 
4642 Stroški povračil: prevoz na delo in z dela, regres za prehrano 14.281 12.622 88,38 
4643 Premije KDPZ 929 518 55,76 
4644 Regres za letni dopust 5.530 4.179 75,57 
4645 Jubilejna nagrada 578 -

4646 Prispevki v breme delodajalca 26.121 23.457 89,80 
4649 Zamudne obresti 460 -

Stroški dela 208.202 185.317 89,01 
465 Drugi stroški 17 48 282,35 
467 Finančni odhodki - -

46 SKUPAJ 308.428 289.474 93,85 

• IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je računovodski izkaz, vsebinsko identičen izkazu 
prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov. Ustvarjen prihodek zavoda se deli na prihodke za 
izvajanje javne službe in prodajo blaga in storitev na trgu. 

SODILA ZA RAZMEJEVANJE TRŽNE DEJAVNOSTI IN JAVNE SLUŽBE 

Prihodke po vrstah dejavnosti spremljamo ločeno po kontih in stroškovnih mestih, kot so bili dejansko 
ustvarjeni. Odhodke, ki so na posamezni dejavnosti med letom dejansko nastali, razporejamo na 
stroškovna mesta direktno ob knjiženju knjigovodskih listin. Odhodek iz naslova porabe kuriv oz. 
stroškov ogrevanja iz naslova tržne dejavnosti, pa smo razporedili na dan 31.12.2015. Za stroške dela 
ter stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja iz naslova tržne dejavnosti, smo uporabili odstotek 
razmerja prihodkov pridobljenih iz naslova najemnin (oddaja poslovnih prostorov v najem) 2.025 € in 
iz naslova organizacije oz. izvedbe rojstnih dni 1.460 €, ki v primerjavi s celotnimi prihodki {celotni 
prihodki 303.177 €) znaša 1,15 % . Tako dobljen odstotek smo uporabili pri stroških dela za 
zaposlene, kijih financira Ministrstvo za kulturo ter pri stroških tekočega in investicijskega vzdrževanja 
ter znesek prenesli na tržne odhodke. 

Tabela 2: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti 

Naziv prihodka/ odhodka Prihodki Javna služba Tržna 
dejavnost Index 

1 2 3 4 5 
(4:2) 

Prihodki od poslovanja 303.116 295.424 7.692 2,54 
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev: 300.932 293.443 7.489 
od tega drugi nejavni prihodki za 
izvajanje javne službe: 9.380 
- vstopnina, 7.344 
- pedagoška dejavnost 485 
- sredstva sponzorjev 451 
- sredstva donacij 1.100 550 
- najemnine (stanovanje, druge) 3.621 
- organizacija rojstnih dni 1.460 
- drugo (prih.ogrevanja...) 1.858 
Prihodki od prodaje blaga in materiala: 2.184 1.981 203 
- nejavni prihodki-publikacije, spominki 1.981 
- komisijska prodaja publikacij, spominkov 203 
Finančni prihodki 46 46 
Drugi prihodki 15 15 100 
CELOTNI PRIHODKI 303.177 295.470 7.707 2,54 
Nabavna vrednost prodanega blaga 2.762 2.762 -
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Stroški materiala 21.354 19.902 1.452 
Stroški storitev 79.993 78.522 1.471 
Stroški dela 185.317 183.406 1.911 
Amortizacija - - -

Drugi stroški 48~~ 48 -

Finančni odhodki - - -

CELOTNI ODHODKI 289.474 284.640 4.834 1,67 
Presežek prihodkov nad odhodki 13.703 10.830 2.873 20,97 
Davek od dohodka pravnih oseb 146 115 31 21,23 
Presežek prihodkov nad odhodki 13.557 10.715 2.842 20,97 

Iz izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je razvidno, da je zavod ustvaril 295.470 € 
oziroma 97,46 % prihodkov iz naslova javne službe in 7.707 € oziroma 2,54 % prihodkov iz naslova 
izvajanja dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu, glede na celotne prihodke. 
Na osnovi tako razmejenih prihodkov in odhodkov izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 
13.703 €, oziroma po obračunanem davku od dohodka pravnih oseb 
13.557 €. Tako na dan 31.12.2015 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja 
javne službe v višini 10.715 € in iz naslova izvajanja dejavnosti od prodaje blaga in storitev na trgu, 
presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.842 €. Presežek prihodkov nad odhodki iz dejavnosti 
prodaje blaga in storitev na trgu, je osnova za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu in sicer v 50% deležu, kar znese 1.421.C. Osnova za izplačilo delovne uspešnosti iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu so tudi nekateri prihodki iz naslova nejavnih prihodkov iz 
izvajanja javne siužbe t.j. vstopnina, sponzorska sredstva, prodaja publikacij, replik, promocijskega 
materiala v okviru javne službe , donacije itd., ki v letu 2015 znašajo 10.876 €, dovoljen delež za 
izplačilo pa je 15% t.j. 1.631 €. 
Dovoljeni obseg se ugotavlja v skladu z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu (Ur. I. RS, št. 97/2009, 41/12) in Pravilnikom o določitvi obsega sredstev za delovno 
uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur, I. RS št. 1 07/2009} ter drugih zakonskih 
predpisov. V letu 2015 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu nismo izplačevali delovne 
uspešnosti. 

• IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

Računovodski izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja 
javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Takšno evidenčno izkazovanje podatkov je namenjeno 
sestavljanju konsolidirane bilance javnega financiranja na ravni države. V izkazu so prikazani vsi 
prejemki in izdatki, ki so bili vplačani in izplačani v letu 2015. Podatki v tem izkazu niso primerljivi s 
podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov, sestavljenem po načelu nastanka poslovnega dogodka. 
Izrazna moč izkaza je v tem, da izkazuje poslovne dogodke, pri katerih je nastal denarni tok. V izkazu 
so prikazani ločeni prihodki in odhodki za izvajanje javne službe ter prihodki in odhodki za izvajanje 
dejavnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 

Med prihodki za izvajanje javne službe, prestavljajo največji delež prejeta sredstva iz državnega 
proračuna t.j Ministrstva za kulturo in občinskih proračunov t.j. Občine Kamnik in soustanoviteljice 
Občine Trzin in občine Komenda. 

Med prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu predstavljajo največji delež prihodki od najemnin 
{najemnine za stanovanja in poslovne prostore), ki znašajo 3.641 € oziroma predstavljajo 40,89 % 
delež od celotnih prihodkov iz naslova tržne dejavnosti. 

Delež javne službe glede na celotne prihodke javnega zavoda znaša 97,10 %, delež iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu pa znaša 2,90 %. Skupni prihodki po načelu denarnega toka so 
307.185 €, od tega prihodki iz sredstev javnih financ 286.783 €, drugi prihodki za izvajanje javne 
službe /vstopnina, prodaja publikacij, pedagoška dejavnost, sponzorska sredstva, donacije...) znašajo 
11.498 € ter prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa 8.904 €. 
Tako kot prihodke, tudi odhodke izkazujemo ločeno, in sicer: odhodki za izvajanje javne službe in 
odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Skupni odhodki po načelu denarnega toka so 
znašali 297.330 €; odhodki za izvajanje javne službe so znašali 291.420 €; odhodki iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu pa 5.910 €. Med odhodke štejejo tudi izdatki za investicije, to so odlivi 
za nakup osnovnih sredstev, drobnega inventarja, muzejskih predmetov ter odlivi za investicijsko 

- te3 
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vzdrževanje. V letu 2015 teh izdatkov beležimo za 9.131 €, kar je v primerjavi s preteklim letom za 
13,37 % manj. 

• IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH 
UPORABNIKOV 

V izkazu računa finančnih terjatev in naložb na dan 31.12.2015 ne izkazujemo stanj. 

• IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV 

Zaradi presežka prihodkov nad odhodki, ugotovljenem v izkazu prihodkov in odhodkov določenih 
uporabnikov po načelu denarnega toka, so se nam sredstva na računu zvišala za 9.855 €. 

2. DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB 

Davek od dohodkov pravnih oseb se obračuna od pridobitne dejavnosti. Delež pridobitnih prihodkov 
za leto 2015 predstavlja 6,29 % celotnih prihodkov in znaša 19.068,29 €. Po ugotovljeni višini davčno 
priznanih odhodkov izkazujemo obveznost za plačilo davka v višini 146,27 €. Med letom smo plačali 
akontacijo v višini 111,16 €, kar znese 35,11 € doplačila davčne obveznosti za leto 2015 Poslovni 
izid pred obdavčitvijo je bil 13.702,82 €, po obdavčitvi pa je 13.556,55 €. 

3. POSLOVNI IZID 

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v 
višini 13.557 €, predstavlja 4,47 % celotnih prihodkov. Od tega znaša presežek prihodkov nad 
odhodki iz naslova izvajanja javne službe 10.715 € (prihodki javne službe: prihodki iz sredstev javnih 
financ - državni in občinski proračun in drugi prihodki za izvajanje javne službe-vstopnine, prodaja 
publikacij, pedagoška dejavnost, itd.) in iz naslova tižne dejavnosti 2.842 €. Doseženi poslovni izid je 
za 247 € nižji od doseženega v letu 2014. 

Program dela za leto 2015 je bil realiziran. Poslujemo odgovorno, racionalno in gospodarno ter sproti 
spremljamo porabo stroškov/odhodkov poslovanja, kar je tudi glavni razlog za ustvarjeni presežek 
prihodkov nad odhodki. 

Izkazani presežek prihodkov bomo v skladu z Odlokom o ustanovitvi MMK namenili za izvajanje in 
razvoj dejavnosti, predvsem za nakup opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. 

6. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA 

Naziv kazalnika 2014 2015 lndex 
1 2 3 4=3/2 

1. Kazalnik gospodarnosti 1,045 1,047 100,19 
2. Kazalnik dobičkonosnosti poslovnih 
prihodkov 

4,28 4,47 104,44 

Kazalnik gospodarnosti odraža razmerje med celotnimi prihodki in odhodki. Načelu gospodarnosti je 
zadoščeno kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več kot 1. Kazalnik 1,047 za leto 2015 pomeni 
gospodarno poslovanje in je v primerjavi z letom 2014 višji za 0,19 %. 

Stopnja čiste dobičkonosnosti poslovnih prihodkov izraža razmerje med presežkom prihodkov 
nad odhodki in celotnimi prihodki. Vrednost kazalnika je pozitivna, kar kaže na presežek prihodkov 
nad odhodki in uspešno poslovanje. 

62 



III. ZAKLJUČEK 

LETNO POROČILO Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2015 

Poslovno poročilo: mag. Zora Torkar, direktorica 

Računovodsko poročilo: Helena Mejač, računovodja 

Računovodske izkaze s prilogami in pojasnili za poslovno leto 2015 in letno poročilo bomo v zakonsko 
predpisanem roku posredovali AJPES-u, Ministrstvu za kulturo, Občini Kamnik ter Občinama 
Komenda in Trzin. ^ „ 

*7 ) L 1 
Svet MMK je na svoji t <• seji, dne • sprejel letno poročilo Medobčinskega 
muzeja Kamnik za leto 2015 - poslovno in računovodsko. 

Kamnik, februar 2016 

Podpis odgovorne osebe: 
mag. Zora Torkar, direktorica 

£ ! AI 
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Letno poročilo leto 2015 za matično 5095417000, šifra PU 37605, Bilanca stanja 1. stran od 3 

MD5: 4a1e89a4a9a616817dd63169b4d7f827 

IME UPORABNIKA: MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK ŠIFRA UPORABNIKA: * 37605 
SEDEŽ UPORABNIKA: Muzejska pot 003, 1241 Kamnik MATIČNA ŠTEVILKA: 5095417000 

BILANCA STANJA 
na dan 31.12.2015 

v EUR (brez centov) 
ČLENITEV 
SKUPINE 
KONTOV 

NAZIV SKUPINE KONTOV 
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK -
Tekoče leto 

ZNESEK -
Predhodno 

leto 

1 2 3 4 5 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
(001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011) 001 590.620 596.965 

00 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

002 3.156 3.156 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 2.538 2.344 

02 NEPREMIČNINE 004 477.947 477.947 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 357 357 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 310.828 300.812 

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 007 198.416 182.249 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 

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

012 48,191 41.719 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
^/REDNOSTNIGE 013 4 0 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH iN DRUGIH FINANČNIH 
USTANOVAH 014 30.186 19.990 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 686 1.035 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 017 16.456 16.968 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 859 1.231 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 2.495 

C) ZALOGE 
023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031) 023 8.089 3.043 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 

http://www.ajpes.si/lp2015/obrazec_print.asp?obrazec=ng_obr_l&maticna=509541700... 16.2.2016 
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32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 

33 NEDOKONČANA PROIZVOONJA IN STORITVE 027 0 0 

34 PROIZVODI 028 0 0 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 

36 ZALOGE BLAGA 030 8.089 3.043 

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 

1. AKT IVA SKUPAJ 
(032 - 001 +012 + 023) 032 646.900 641.727 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 24.287 25.078 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
(034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043) 

034 26.560 20.096 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 
VARŠČINE 035 0 0 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 15.291 15.440 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 8.763 2.049 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 2.450 2.576 

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 039 56 31 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 

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

044 620.340 621.631 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 44.935 44.718 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 

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

050 0 0 

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

051 0 0 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 056 545.685 552.247 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 29.720 24.666 

—t$Q^- Jittp://www.ajpes.si/lp2015/obrazcc_print.asp?obrazec=ng_obr_l &maticna=509541700... 16.2.2016 
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986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 

1. PASIVA SKUPAJ 
(060 = 034 + 044) 060 646.900 641.727 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 24.287 25.078 

* U o 
% 1 

Kraj in datum: Oseba, odgovorna Odgovorna oseba: 
KAMNIK, sestavljanje bilans 

ZUX 
HELENA MEJAČ, računovodja rflag. Zora Torkar, direktorica 

O 

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

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

MD5: 4a1e89a4a9a616817dd63169b4d7f827 
datum in ura: 16.02.2016 12:38 
uporabnik: aurora 
telefon: 01 8317 647 
IO: 184181207186174174255202186176209197171 

http://www.ajpes.si/Ip2015/obrazecjprint.asp?obrazec=ng_obr_l &maticna=509541700... 16.2.2016 
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.i Letno poročilo leto 2015 za matično 5095417000, šifra PU 37605, Izkaz prihodkov i... 1. stran od 2 

MD5: ac27010be594f55fec325e0cfe574344 

IME UPORABNIKA: MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK ŠIFRA UPORABNIKA: * 37605 
SEDEŽ UPORABNIKA: Muzejska pot 003, 1241 Kamnik MATIČNA ŠTEVILKA: 5095417000 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH 
UPORABNIKOV 

Od 01.01.2015 do 31.12.2015 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV 
PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka za 

AOP 
ZNESEK -

Tekoče leto 
ZNESEK-

Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
[860 = 861 +• 862 - 863 + 864) 860 303.116 321.822 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 300.933 318.253 

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 0 0 

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 2.183 3.569 

B) FINANČNI PRIHODKI 865 46 181 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 15 340 

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

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0 

D) CELOTNI PRIHODKI 
[870 = 860 + 865 + 866 + 867) 870 303.177 322.343 

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
[871 • 872 + 873 +• 874) 871 104.109 100.209 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN 
BLAGA 872 2.762 2.112 

460 STROŠKI MATERIALA 873 21.354 24.143 

461 STROŠKI STORITEV 874 79.993 73.954 

F) STROŠKI DELA 
875 = 876 + 877 + 878) 875 185.317 208.202 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 144.541 160.303 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV 877 23.975 26.121 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 16.801 21.778 

462 G) AMORTIZACIJA 879 0 0 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 881 48 17 

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 0 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 0 0 

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
884 = 885 + 886) 

884 0 0 
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del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 0 0 

N) CELOTNI ODHODKI 
[887 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884) 887 289.474 308.428 

O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(888 = 870 - 887) 888 13.703 13.915 

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

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 146 111 

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

891 13.557 13.804 

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

892 0 0 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 
pokritju odhodkov obračunskega obdobja 893 0 0 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju (celo število) 

894 8 10 

Število mesecev poslovanja 895 12 12 

Kraj in datum: Oseba, odgovorna zp Ni  ̂ Odgovorna oseba. 
KAMNIK, 16.02.2016 „ sestavljanje bitjnce: — sestavljanje bi4jnce: <r s—\ 

w h - ^ \vAuiA 
HELENA MEJAŠ? rlteunoVc^ai«! * s mag. Zora Torkar, direktorica 

® jlv.aaflTk as. 
o * 

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uraatni list RS, š^ Ž3/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju 
letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega pYaS?£. ^ 

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

" MD5: ac27010be594f55fec325e0cfe574344 
datum in ura: 16.02.2016 12:52 
uporabnik: aurora 
telefon: 01 8317 647 
IO: 184181207186174174255202186176209197171 

•ki S"- . 
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MD5: 09bd93b82d2b3dbc097e55f4ab00a722 

IME UPORABNIKA: MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK ŠIFRA UPORABNIKA: * 37605 
SEDEŽ UPORABNIKA: Muzejska pot 003, 1241 Kamnik MATIČNA ŠTEVILKA: 5095417000 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 
UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

Od 01.01.2015 do 31.12.2015 

v EUR (brez centov) 
ČLENITEV 

PODSKUPIN 
KONTOV 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka 
zaAOP 

ZNESEK-Prihodki in 
odhodki za izvajanje 

javne službe 

ZNESEK-Prihodki in 
odhodki od prodaje blaga 

in storitev na trgu 

1 2 3 4 5 

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(660 = 661 + 662 - 663 + 664) 660 295.424 7.692 

760 PRIHODKI 00 PRODAJE PROIZVODOV IN 
STORITEV 661 293.443 7.490 

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

662 0 0 

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

663 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
MATERIALA 664 1.981 202 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 46 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 0 15 

C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 
(667=668 + 669) 

667 0 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 668 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 669 0 0 

D) CELOTNI PRIHODKI 
(670 = 660 + 665 + 666 +667) 670 295.470 7.707 

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV 
(671 = 672 + 673 + 674) 

671 101.186 2.923 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 
MATERIALA IN BLAGA 672 2.762 0 

460 STROŠKI MATERIALA 673 19.902 1.452 

461 STROŠKI STORITEV 674 78.522 1.471 

F) STROŠKI DELA 
675=676+677+678) 675 183.406 1.911 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 , 143.046 1.495 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV 677 23.728 247 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 16.632 169 

462 G) AMORTIZACIJA 679 0 0 

463 H) REZERVACIJE 680 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 681 48 0 

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 0 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 683 0 0 
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M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 
(684 = 685 + 686) 

684 0 0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 685 0 0 

del 469 
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 686 0 0 

N) CELOTNI ODHODKI 
(687 = 671 + 675 + 679 + 680 + 681 + 682 + 
«83 + 684) 

687 284.640 4.834 

O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(688 = 670 - 687) 688 10.830 2.873 

P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(689 = 687 - 670) 689 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 115 31 

del 80 

Presežek prihodkov obračunskega 
obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 
(691 = 688 - 690) 

691 10.715 2.842 

del 80 

Presežek odhodkov obračunskega 
obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 
(692 s (689+690) oz. (690-688)) 

692 0 0 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, 
namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja 

693 0 0 

* 
Kraj in datum: Oseba, odgovorffe za ET? Odgovorna oseba: 

KAMNIK, . sestavljanje br&nce: s\ (] .< * 

Ue. l . loKl  
// HELENA MEJAČ, rači#iQv(j^u <&, mag. Zora Torkar, direktorica 

' Q %. ® 

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

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

MD5: 09 > J93b82d2b3dbc097e55f4ab00a722 
datum in ura: 16.02.2016 12:40 
uporabnik: aurora 
telefon: 01 8317 647 
IO: 184181207186174174255202186176209197171 
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MD5: 80e79903b6499f91 e45dc7a250a9d6f0 

IME UPORABNIKA: MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK ŠIFRA UPORABNIKA: * 37605 
SEDEŽ UPORABNIKA: Muzejska pot 003,1241 Kamnik MATIČNA ŠTEVILKA: 5095417000 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 
UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

Od 01.01.2015 do 31.12.2015 

v EUR (brez centov) 
ČLENITEV 
KONTOV NAZIV KONTA Oznaka zs 

AOP 
ZNESEK -

Tekoče leto 
ZNESEK -

Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

1. SKUPAJ PRIHODKI 
(401=402+431) 401 307.185 325.678 

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(402=403+420) 402 298.281 319.077 

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 
(403=404+407+410+413+418+419} 403 286.783 305.788 

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
(404=405+406) 404 226.113 . 242.481 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 226.113 242.481 

del 7400 Prejeta sredstva Iz državnega proračuna za investicije 406 0 0 

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
(407=408+409) 407 60.576 62.951 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 60.576 62.951 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0 

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 
(410=411+412) 410 94 356 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 94 356 

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

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

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0 

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 419 0 0 

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) 420 11.498 13.289 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 10.341 13.106 

del 7102 Prejete obresti 422 57 183 

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov 
iad odhodki 423 0 0 

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 0 0 

72 Kapitalski prihodki 425 0 0 
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730 Prejete donacije iz domačih virov 426 1.100 0 

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
431=432+433+434+435+436) 431 8.904 6.601 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 2,838 3.080 

del 7102 Prejete obresti 433 0 0 

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 3.641 3.521 

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov 
nad odhodki 435 0 0 

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 2.425 0 

II. SKUPAJ ODHODKI 
(437=438+481) 437 297.330 322.781 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 438 291.420 317,895 

A. Plače fn drugi izdatki zaposlenim 
(439=440+441+442+443+444+445+446) 439 159.822 181.421 

del 4000 Plače in dodatki 440 143.392 160.206 

del 4001 Regres za letni dopust 441 4.073 5.509 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 12.357 14.203 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 0 22 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 0 0 

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 0 1.481 

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
(447=448+449+450+451 +452) 447 23.836 26.954 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 12.842 14.353 

de! 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 10.251 11.455 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 86 95 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 144 161 

del 4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 

podlagi ZKDPZJU 
452 513 890 

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 
[453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 453 98.631 98.980 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 25.114 17,470 

del 4021 Posebni material in storitve 455 35.437 39.911 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 13.485 15.178 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 187 717 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 2.115 2.391 
————— 
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del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 12.556 16.513 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 1.684 0 

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0 

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 8.053 6.800 

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0 

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 

410 F. Subvencije 466 0 0 

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 

J. Investicijski odhodki 
(470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480) 470 9.131 10.540 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 ' 0 

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0 

4202 Nakup opreme 473 8.862 9.823 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 269 324 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 393 

4208 študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, 
nvesticijski inženiring 479 0 0 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 . 0 

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

481 5.910 4.886 

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 482 1.639 1,308 

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost Ez naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu 483 245 179 

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev 
na trgu 484 4.026 3.399 

111/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
485=401-437) 485 9.855 2.897 

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
486=437-401) 486 0 0 

* » M O „ 

Kraj in datum: Oseba, odgovorna*Za Odgovorna oseba: 
KAMNIK, sestavljanje bilanca® 

/&• j (rV**r ^  ̂  ̂ \ V\û  J I HELENA MEJAČ, račuft^odja ,^5nag. Zora Torkar, direktorica 

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

MD5: 80e79903b6499f91e45dc7a250a9d6f0 
datum in ura: 16.02.2016 12:39 
uporabnik: aurora 
telefon: 01 8317 647 
IO: 184181207186174174255202186176209197171 
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MD5: 32ec78a22507d0687274edf0c5b4da84 

IME UPORABNIKA: MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK ŠIFRA UPORABNIKA: * 37605 
SEDEŽ UPORABNIKA: Muzejska pot 003,1241 Kamnik MATIČNA ŠTEVILKA: 5095417000 

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH 
UPORABNIKOV 

Od 01.01.2015 do 31.12.2015 

v EUR (brez centov) 
ČLENITEV 
KONTOV NAZIV KONTA Oznaka za 

AOP 
ZNESEK - Tekoče 

leto 
ZNESEK-Predhodno 

leto 

1 2 3 4 5 

50 VII. ZADOLŽEVANJE 
(550=551+559) 550 0 0 

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

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0 

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih Institucijah 553 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditccajalcih 558 0 0 

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0 

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

550 
Odplačila domačega dolga 

(561 = 562 + 563 + 564 + 565 + 566 + 567 + 
568) 

561 0 0 

5501 Odplačila dolga poslovnim bankam 562 0 0 

5502 Odplačila dolga drugim finančnim institucijam 563 0 0 

def 5503 Odplačila dolga državnemu proračunu 
564 0 0 

del 5503 Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti 
565 0 0 

del 5503 
Odplačila dolga skladom socialnega 
zavarovanja 566 0 0 

del 5503 Odplačila dolga drugim javnim skladom 
567 0 0 

del 5503 Odplačila dolga drugim domačim 
kreditodajalcem 568 0 0 

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 
570 = 550 - 560) 570 0 0 

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

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
572=(485+524+570)-(486+525+571)) 572 9.855 2.897 

J 

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
573 = (486 + 525 + 571) - (485 + 524 + 570)) 573 0 0 
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Letno poročilo leto 2015 za matično 5095417000, šifra PU 37605, Izkaz računa finan... 2. stran od 2 

Kraj in datum: 
KAMNIK, 

Odgovorna oseba: 

J 6 j. 

* V ^ r 
% C 

Oseba, odgovorna za 
* sestavljanje bilance: *>• • 

f /f 
HELENA MEJAČ, računovodja m§g. Zora Torkar, direktorica 

O \ 

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-2 pravilnika o 
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

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

T T MD5:32ec78a22507d0687274edf0c5b4da84 
datum in ura: 16.02.2016 12:39 
uporabnik: aurora 
telefon: 018317 647 
IO: 184181207186174174255202186176209197171 
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v* Letno poročilo leto 2015 za matično 5095417000, šifra PU 37605, Izkaz računa finan... 1. stran od 2 

MD5: 3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827 

IME UPORABNIKA: MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK ŠIFRA UPORABNIKA: * 37605 
SEDEŽ UPORABNIKA: Muzejska pot 003,1241 Kamnik MATIČNA ŠTEVILKA: 5095417000 

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
DOLOČENIH UPORABNIKOV 

Od 01.01.2015 do 31.12.2015 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV 
KONTOV NAZIV KONTA Oznaka ti 

AOP 
ZNESEK -

Tekoče feto 
ZNESEK -

Predhodno ieto 

1 2 3 4 5 

750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
(500=501+502+503+504+505+506 +507+508 +509+510+511) 500 0 0 

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

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0 

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

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0 

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0 

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0 

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0 

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 

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

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0 

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

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0 

4405 Dana posojila občinam 518 0 0 

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0 

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0 

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
524=500-512) 

524 0 0 

http://www.ajpes.si/lp2015/obrazec_print.asp?obrazec=ng_obr_3al&maticna=5095417... 16.2.2016 — 

http://www.ajpes.si/lp2015/obrazec_print.asp?obrazec=ng_obr_3al&maticna=5095417


Letno poročilo leto 2015 za matično 5095417000, šifra PU 37605, Izkaz računa finan... 2, stran od _ 

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

Kraj in datum: Oseba, odgovornega ^ Odgovorna oseba: 
KAMNIK, sestavljanje bilance: jTA . 

/o .  J-
\J HELENA MEJAC, računovodja ^ mag. Zora Torkar, direktorica 

C t-
3 M Ti * 

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list Ris, št. 23/99), PRILOGA 3/A-1 pravilnika o 
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

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

MD5: 3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827 
datum in ura: 16.02.2016 12:39 
uporabnik: aurora 
telefon: 01 8317647 
IO: 184181207186174174255202186176209197171 
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