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1. SPLOŠNI DEL 
 
1.1 OSNOVNI PODATKI 
 
Koroški pokrajinski muzej 
Glavni trg 24 
2380 Slovenj Gradec 
 
Tel.: 02 62 12 522 
E-naslov: info.sg@kpm.si  
 
Direktor:  
mag. Tadej Pungartnik 
začetek mandata: 29. 5. 2017 
 
Matična številka: 1782681000 
Davčna številka: 36339954 
Podračun UJP: 01312-6000000305 
 
 
Muzejske enote: 
 
Muzej Dravograd 
Bukovje 13, 2370 Dravograd 
Tel.: +386 2 87 23 580 
E-mail: info.sg@kpm.si 
 
Muzej Radlje ob Dravi 
Koroška cesta 68, 2360 Radlje ob Dravi 
Tel.: +386 2 62 12 549 
E-mail: info.sg@kpm.si 
 
Muzej Ravne na Koroškem 
Koroška cesta 12, 2390 Ravne na Koroškem 
Tel.: +386 2 62 12 564 
E-mail: info.sg@kpm.si 
 
Muzej Slovenj Gradec 
Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec 
Tel.: +386 2 62 12 522 
E-mail: info.sg@kpm.si 
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1.2 MUZEJSKI SVET 
 
Člani muzejskega sveta do 28. 3. 2017: 
Franjo Murko, predsednik, 
Peter Čuješ, podpredsednik, 
Leonida Konič, 
mag. Suzana Fajmut Štrucl,  
mag. Tadej Pungartnik,  
Zinka Čuček-Helbl,  
Lucija Gosak,  
Liljana Suhodolčan, 
Valerija Grabner,  
Jožefa Škorjanc,  
Vilhelm Jeseničnik,  
Gvido Jančar,  
Zdravko Fajmut,  
Irma Kladnik,  
Grega Areh. 
 
 
Člani muzejskega sveta od 28. 3. 2017: 
Franjo Murko, predsednik 
Leonida Konič, podpredsednica  
Jože Vrabič,  
Evgenija Cesar,  
Jožefa Škorjanc,  
mag. Suzana Fajmut Štrucl,  
mag. Tadej Pungartnik,* 
Bernarda Mertük,  
Sabina Ternik,  
Valerija Grabner, 
Liljana Suhodolčan, 
Gvido Jančar,  
Štefan Keber, 
Peter Čuješ,**  
Matjaž Zorjan. 

 
 
 
 
*Mag. Tadeja Pungartnika je 23. 6. 2017 zaradi nezdružljivosti funkcij nadomestil Miran Prošt.    
**Petra Čuješa je zaradi odstopa iz osebnih razlogov 1. 6. 2017 nadomestila Mojca Šipek.      
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1.3 POSLANSTVO MUZEJA 
 
Koroški pokrajinski muzej je osrednja muzejska ustanova na Koroškem, ki izvaja javno 
službo varovanja premične kulturne dediščine na območju dvanajstih občin Koroške regije 
in se s posebnimi programi povezuje s Slovenci na avstrijskem Koroškem. Poslanstvo in 
zbiralna politika sta usmerjena zlasti v varovanje, zbiranje, proučevanje, prezentacijo, 
popularizacijo in konservacijo železarske, rudarske in druge tehniške dediščine, etnološke 
dediščine in lokalno značilne ljudske kulture, zbiranje umetnostnega in 
kulturnozgodovinskega gradiva starejših obdobij s posebnim poudarkom na varovanju 
predmetov arheološke dediščine ter sistematično raziskovanje in izpopolnjevanje zbirk 
novejše zgodovine.   
 
 
1.4 OBSEG DELOVANJA 
 
Koroški pokrajinski muzej izvaja javno službo varovanja premične kulturne dediščine na 
območju dvanajstih občin: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, 
Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj 
Gradec, Vuzenica. 
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2. POSEBNI DEL 
 
2.1 UVOD 
 
V letu 2017 se je v Koroškem pokrajinskem muzeju (KPM) odvijala pestra razstavna, 
prireditvena in raziskovalna dejavnost. Zaposleni so v skladu s poslanstvom muzeja, 
planom dela za leto 2017 in dolgoročnimi cilji KPM uspešno izpeljali številne naloge. 
Vse leto smo se aktivno vključevali v dogajanje ob praznovanju 750-letnice mesta Slovenj 
Gradec. Med raznovrstnimi projekti, ki smo jih realizirali ob tej priložnosti, je potrebno 
izpostaviti vsaj dva: pedagoški program Pokukajmo v srednji vek in andragoški program 
Sprehodi ob mestnem obzidju. Oba programa sta bila zasnovna zelo preprosto, vendar sta 
glede na število uporabnikov presegla vsa naša pričakovanja.  
Omenimo lahko, da se je razstave in vodenih ustvarjalnih delavnic Pokukajmo v srednji 
vek, ki so potekale od maja do septembra, udeležilo 719 otrok. K temu številu je potrebno 
dodati še nekaj posameznih družin, ki so samostojno ustvarjale na delavnicah, ki so bile 
zasnovane tako, da ni bila potrebna stalna prisotnost muzejskih pedagogov. 
V okviru andragoškega programa Sprehodi ob mestnem obzidju, smo obiskovalcem 
predstavljali zgodovino srednjeveškega mesta. Program je bil namenjen najširši javnosti in 
je privabil 902 udeleženca. Vsi dogodki in ogledi razstav v muzejskih prostorih na Glavnem 
trgu 24 so bili v času praznovanj brezplačni.  
V letu 2017 je bilo zelo pestro dogajanje tudi pri Prežihovi bajti. Hlev je dobil novo leseno 
streho, ki bo omogočila nadaljnji obstoj in razvoj objekta za muzejske in turistične namene. 
Prav tako smo zaključili s prenovo lesene stiskalnice za sadje, ki stoji ob kašči. Stiskalnico 
smo tudi preizkusili, saj smo izpeljali prvo prešanje mošta na tradicionalen način. 
Na področju konserviranja in restavriranja je potrebno izpostaviti nekaj večjih in 
zahtevnejših posegov. Tako smo v sodelovanju z zunanjimi in za to usposobljenimi izvajalci 
restavrirali pudlovko, EPŽ peč in kalilno posodo, ki se nahajajo v sklopu štauharije na 
Ravnah. Dodatno sta bili restavrirani še dve forma vivi. 
Na področju založniške dejavnosti je potrebno omeniti izdajo treh obsežnih katalogov: 
Jakob Soklič in etnologija, Živel 1. maj! Živel praznik dela! in Kovaški in gasilski muzej na 
Muti. Zbornik mednarodnega arheološkega simpozija Točka v času in elektronska knjiga 
Mežiška dolina 1941–1945: Odpor, revolucija, prevzem oblasti, sta bila zaključena tik pred 
koncem programskega leta, zato bosta javnosti predstavljena v prvi polovici leta 2018. Žal 
nam zaradi daljše bolniške odsotnosti odgovorne kustodinje ni uspelo realizirati izdaje 
kataloga Sokličeva zbirka in umetnostna zgodovina. Izdajo načrtujemo v letu 2018. 
V celoti pa smo realizirali razstavno dejavnost. Pripravili smo sedem občasnih razstav in 
eno medinstitucionalno razstavo. Tri naše razstave so bile na gostovanju, štiri pa so bile v 
gosteh v našem muzeju. Pripravili smo tudi tri stalne razstave, med njimi je tudi prvi del 
razstave Ravne na Koroškem, zgodba o kraju in dolini, ki jo snujemo po fazah in bo 
dokončno odprta v letu 2019.  
Nenazadnje pa je KPM v letu 2017 zaznamovala tudi menjava vodstva. V mesecu maju se 
je iztekel drugi petletni mandat direktorici Brigiti Rajšter, vodenje muzeja pa je prevzel 
mag. Tadej Pungartnik.  
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2.2 EVIDENTIRANJE 
 

Evidentirani predmeti Realizirano 
Skupno število evidentiranih predmetov na terenu  1.133 

 
Obrazložitev: 
V skladu s poslanstvom muzeja in planom dela smo v letu 2017 izvajali evidentiranje 
dediščine na terenu. Skupno smo evidentirali 1.133 različnih predmetov s področja 
arheologije, etnologije, kulturne zgodovine in tehnične dediščine. Večino evidentiranega 
gradiva predstavljajo zaokrožene zbirke, ki so v lasti zasebnih zbiralcev. Med njimi sta 
najobsežnejši zbirka narodnozabavnega ansambla Štirje kovači (232 predmetov) in zbirka 
čevljarske delavnice Levovnik (807 predmetov).    

 
 
      2.3 PRIDOBIVANJE GRADIVA   

 
Pridobljeni predmeti Realizirano 
Knjiga vhodov – skupno število pridobljenih predmetov  643 

 
Obrazložitev: 
V letu 2017 smo pridobili 643 novih predmetov in fotografij. Vse predmete in fotografije 
smo vpisali v vhodno knjigo programa Galis. 642 smo jih pridobili kot donacijo, 1 pa smo 
odkupili (portret Frančiška Serafina Novaka, olje na platnu).    
 
 
2.4 DOKUMENTIRANJE 

 
Dokumentirani predmeti Načrtovano Realizirano 
Akcesija – skupno število predmetov v akcesiji   3.910 7.902 

 
Inventarizirani predmeti Načrtovano  Realizirano  
Skupno število inventariziranih predmetov  415 500 
Skupno število inventariziranih predmetov;  
dopolnjevanje podatkov  

 2.949 2.287 

 
Obrazložitev:  
Pri postopkih inventarizacije predmetov je bilo v letu 2017 inventariziranih 500 
predmetov; s področja arheologije 37, etnologije 16, kulturne in umetnostne zgodovine 
347, tehniške dediščine 100. Nadaljevali smo tudi z dopolnjevanjem podatkov k obstoječim 
inventarnim zapisom. Tako je bilo dopolnjenih 2.287 posameznih zapisov. V akcesijsko 
knjigo programa Galis sta bili vpisani 7.902 enoti.   
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Vrednotenje predmetov  Načrtovano Realizirano  
Skupno število ovrednotenih predmetov 2.000 2.192 

 
Obrazložitev: 
V sklopu vrednotenja muzejskih predmetov so strokovni delavci nadaljevali z 
vrednotenjem predmetov iz Leitingerjeve zbirke (2.113), Arheološke zbirke (71) in 
Železarske zbirke (8). Skupaj je bilo torej ovrednotenih 2.192 predmetov, ki jih hrani KPM.   
  
 

Digitalizacija gradiva Realizirano 
Digitalizirani predmeti  342 
Fototeka  1.714 
Digitalna   623 
CD/DVD/avdio/video   76 

 
Obrazložitev: 
Nadaljevali smo tudi z digitalizacijo gradiva. Pri digitalizaciji gradivo prenašamo na nove 
nosilce oz. v module programa Galis. Tako je bilo digitaliziranih 342 različnih predmetov. V 
fototeko programa Galis je bilo vnesenih 1.714 starejših fotografij ter izdelanih 76 CD/DVD. 
V modul Digitalna smo vnašali gradivo (623 fotografij), ki že v osnovi nastaja v digitalni 
obliki. To so terenske fotografije, fotografije konservatorsko-restavratorskih postopkov in 
dogodkov, ki jih prirejamo v muzeju.  
Na muzejskem serverju smo za zunanje uporabnike pripravili posebno spletno mesto, kjer 
bodo lahko za raziskovalne namene dostopali do različnih fotografskih fondov: NOB 
(3904), Jakob Soklič (1909), Kovaški in gasilski muzej Muta (1444), Hugo Wolf (156), Vinko 
Cajnko (980).  
  
   
2.5 KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE  
 

Konserviranje in restavriranje predmetov Načrtovano  Realizacija  
Skupno število konseviranih predmetov 123 109 
Skupno število restavriranih predmetov  93 98  

 
 Za lastne  

zbirke 
Za druge  

naročnike 
V drugih  

delavnicah 
Število konserviranih predmetov 95 14 5 
Število restavriranih predmetov  84 14 5 

 
Obrazložitev: 
V letu 2017 je bilo skupno konserviranih 109 predmetov. Od tega je bilo 98 predmetov tudi 
restavriranih. Za lastne zbirke in razstave smo konservirali in restavrirali 95 različnih 
predmetov. Od tega smo 5 večjih predmetov (2 formi vivi, pudlovko, EPŽ peč, kalilno 
posodo) zaradi večjega obsega del in zahtevnejših postopkov konservirali in restavrirali s 
pomočjo usposobljenih zunanjih izvajalcev. Za zunanje naročnike smo konservirali in 
restavrirali 14 predmetov (pohištvo iz različnih časovnih obdobij). Vse postopke in posege 
smo tudi dokumentirali.      
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2.6 PROUČEVANJE IN RAZISKOVANJE 
 

Št. Področje  Naslov  Strokovni sodelavec  
1. Arheologija Arheološke raziskave v porečju 

reke Drave: Vuzenica, Radlje ob 
Dravi, Remšnik   

Saša Djura Jelenko, 
Anja Mihelič  

2. Arheologija Arheološke raziskave Dobja vas Saša Djura Jelenko 
3. Arheologija Arheološke raziskave Prevalje Saša Djura Jelenko, 

Anja Mihelič 
4. Arheologija Arheološke raziskave Dovže Saša Djura Jelenko, 

Anja Mihelič 
5. Arheologija Terenski ogledi: Turjak, Dovže, 

Šance, Sv. Primož na Pohorju, 
Legen, Mežica, Radlje ob Dravi 

Saša Djura Jelenko, 
Anja Mihelič 

6. Arheologija Terenski ogledi v porečju Drave: 
Trbonje, Vuhred, Muta  

Saša Djura Jelenko, 
Anja Mihelič 

7. Arheologija Glasbena šola Slovenj Gradec: 
poznosrednjeveške lončene 
najdbe 

Saša Djura Jelenko 

8. Arheologija Manjše urbane naselbine v 
rimski dobi na Slovenskem 

Saša Djura Jelenko 

9. Etnologija  Jakob Soklič in etnologija Andreja Šipek 
10. Etnologija Ravne na Koroškem, zgodba o 

kraju in dolini 
Čas, Djura Jelenko, Haber, 
Oder, Pungartnik, 
Suhodolčan, Šipek 

11. Etnologija Ali dimnikar prinaša srečo? Še 
živeče vraže in ljudsko verovanje 
v Mežiški dolini 

Andreja Šipek  

12. Etnologija Čevljarska delavnica Levovnik Nina Šisernik  
13. Etnologija, 

kult. zgodovina 
Kovaški in gasilski muzej Muta Valerija Grabner,  

Marjan Kos 
14. Etnologija, 

naravoslovje  
Gozdarstvo in sonaravno 
gozdarjenje 

Alenka Verdinek 

15. Etnologija, 
zgodovina 

Praznovanje prvega maja med 
rudarji in železarji 

Dr. Karla Oder 

16. Etnologija, 
zgodovina 

Železarstvo in način življenja: 
železarna v Mislinji in Žiga Zois 

Dr. Karla Oder 

17. Etnologija, 
zgodovina 

Gospodarstvo in društveno 
življenje v Črni na Koroškem 

Dr. Karla Oder 

18. Etnologija, 
zgodovina 

Premogovnik Leše Dr. Karla Oder 

19. Etnologija, 
zgodovina  

Življenje ob meji Brigita Rajšter,  

20. Kult. zgodovina Razglednice Koroške Valerija Grabner 
21. Kult. zgodovina Gradivo narodnozabavnega 

ansambla Štirje kovači  
Valerija Grabner, 
Dr. Marjan Linasi 
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22. Kult. zgodovina Sokličeva zbirka:  
likovna umetnost 

Aleksandra Čas 

23. Kult. zgodovina, 
zgodovina 

Družina Pahernik  Alenka Verdinek  

24. Kult. zgodovina, 
zgodovina 

Društveno in družabno življenje 
v Radljah: Sokolsko društvo 
Marenberg-Vuhred  

Alenka Verdinek  

25. Naravoslovje  Kamnine in minerali radeljskega 
območja 

Alenka Verdinek,  
Zmago Žorž 

26. Zgodovina  Če v onih časih ne bilo bi nas…, 
Osebnosti Slovenj Gradca 

Linasi, Grabner, Kos, Čas, 
Rajšter, Djura Jelenko 

27. Zgodovina  Zgodovina občine Muta Marjan Kos 
28. Zgodovina Mežiška dolina 1941-1945  Dr. Marjan Linasi  
29. Zgodovina Koroške vojne zgodbe Dr. Marjan Linasi 
30. Zgodovina  Znova na severni meji:  

Lackov odred 1944-1945  
Dr. Marjan Linasi 

31. Zgodovina Osamosvojitvena vojna na 
mejnem prehodu Radelj 

Alenka Verdinek 

32. Zgodovina 50. let organiziranega petja  
v Libeličah 

Marjan Kos 

 
Obrazložitev:  
Strokovni delavci so proučevali in raziskovali skladno z načrtom dela za leto 2017. Svoje 
raziskovalne izsledke so uporabili pri dokumentiranju muzejskih predmetov, pisanju 
besedil za strokovne prispevke v različnih publikacijah, načrtovanju in izvedbi projektov ter 
občasnih in stalnih razstav.  
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2.7 IZOBRAŽEVANJE IN SODELOVANJE NA STROKOVNIH SREČANJIH 
 

Št. Program  Organizator  Udeleženec  
1. Spletno izobraževanje: 

Predstavitev novega 
sistema za lokacije 
predmetov v sistemu Galis  

Semantika d.o.o. Valerija Grabner, 
Alenka Verdinek, 
Roman Haber 

2. Spletno izobraževanje: 
Urejanje večje količine 
podatkov v sistemu Galis 

Semantika d.o.o. Grabner, Haber, 
Mihelič, Verdinek 

3. Spletno izobraževanje: 
Lokacije, inventura, urejanje 
večje količine podatkov z 
orodji za podatke 

Semantika d.o.o. Valerija Grabner  

4. Predstavitev UNESCO-vega 
Priporočila o zaščiti in 
promociji muzejev in zbirk, 
njihove raznolikosti in vloge 
v družbi 

ICOM Slovenija  Roman Haber 

5. Skrb za sodobna likovna 
dela  

SMS Roman Haber  

6. Avtorske in sorodne pravice 
v muzejski dejavnosti;  
regijsko izobraževanje 

SMD Čas, Grabner,  
Haber, Kos, 
Mihelič, Suhodolčan 

7. Muzeoforum: Varovanje 
tehniške in znanstvene 
dediščine 

SMS, Sekcija za tehniško 
dediščino  

Dr. Karla Oder 

8. Kobarid in Tolmin, 
strokovna ekskurzija 

KPM, Študijski krožek Dr. Karla Oder 

9. Beneški bienale,  
strokovna ekskurzija  

KLGU Aleksandra Čas 

10. Spodbujanje dostopnosti v 
javnih prostorih  

MO Slovenj Gradec Roman Haber 

11. Multimodalna mobilnost in 
dostopnost za osebe z 
oviranostmi 

MO Slovenj Gradec Roman Haber 

12. Tečaj znakovnega jezika Občina Radlje ob Dravi Alenka Verdinek 
13. Regionalno srečanje Dnevov 

evropske dediščine in Tedna 
kulturne dediščine  

ZVKD RS Alenka Verdinek 

14. Kulturno sodelovanje preko 
meja. Fokus: kulturna 
dediščina 

Zavod Motovila,  
CED Slovenija 

Roman Haber, 
Mag. Tadej Pungartnik 

15. Mittersill in Bischofshofen, 
strokovna ekskurzija za 
partnerje slovenskih 
geoparkov 

Geopark Idrija, 
Geopark Karavanke 

Roman Haber, 
Mag. Tadej Pungartnik 
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16. Seminar za pripravo na 
strokovni izpit 

MK RS Anja Mihelič 

17. Dnevi Zoisove dediščine: 
Žiga Zois in železarna v  
Mislinji, referat 

Občina Mislinja, 
Društvo narava Pohorje 

Dr. Karla Oder 

18. Predstavitev arheoloških  
raziskav 

Slovensko arheološko 
društvo 

Saša Djura Jelenko, 
Anja Mihelič 

19. Medkulturno sobivanje: 
Vključevanje priseljencev v  
lokalno okolje 

Druga OŠ 
Slovenj Gradec 

Marjan Kos 

20. Zgodovina šolstva v  
Mislinjski dolini 

MOCIS Dr. Marjan Linasi, 
Marjan Kos  

21. Regionalno srečanje 
Slovenskega etnološkega 
društva na Koroškem     

SED, KPM   Pungartnik, Rajšter, 
Suhodolčan, Šipek 

22.. Mednarodni simpozij 
Društva slovenskih 
pisateljev  

DSP Liljana Suhodolčan, 
Andreja Šipek 

23. Točka v času, mednarodni 
arheološki simpozij 

KPM, ZVKDS,  
MO Slovenj Gradec 

Saša Djura Jelenko, 
Anja Mihelič,  
Tadej Pungartnik 

24. Museoeurope 2017, 
mednarodni simpozij  

POMUM Tadej Pungartnik, 
Liljana Suhodolčan 

25. Živel 1. maj! Živel praznik 
dela! Praznik dela med 
rudarji in železarji na 
Slovenskem, predstavitev 
kataloga 

KPM, SPKŽ 
Gornjesavski muzej 

Dr. Karla Oder 

26. Zborovanje Slovenskega 
muzejskega društva 

SMD Aleksandra Čas, 
dr. Karla Oder, 
Alenka Verdinek  

27. Tehnični in vsebinski 
problemi klasičnega in 
elektronskega arhiviranja 

PAM Marija Kos 

28. Letno poročanje za javni 
sektor 

Zveza računovodij, 
finan. in reviz. Slo. 

Marjetka Krenker 

 
Obrazložitev:  
Strokovni in upravni delavci so se v letu 2017 udeležili različnih izobraževanj, strokovnih 
srečanj in ekskurzij doma in v tujini. Izobraževanja so potekala skladno z načrtovanim 
programom dela. Pri posameznih strokovnih srečanjih in ekskurzijah je KPM sodeloval tudi 
kot organizator ali soorganizator.     
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2.8 PREDSTAVLJANJE MUZEJSKEGA GRADIVA JAVNOSTI 
 

      2.8.1  NOVE STALNE RAZSTAVE 
 

1. Partizanska akcija na železniški viadukt v Doliču  
Avtor: dr. Marjan Linasi  
Razstavišče: železniški viadukt Dolič 
Datum odprtja: 17. 6. 2017 

 
2. Paučkove partizanske bolnišnice na Pohorju 
Avtor: dr. Marjan Linasi  
Razstavišče: Bolnišnica Trška gora, Zgornji Legen 
Datum odprtja: 25. 6. 2017 

 
3. Ravne na Koroškem, zgodba o kraju in dolini, 1. del   
Avtorji: Aleksandra Čas, Saša Djura Jelenko, Roman Haber, dr. Karla Oder,  
mag. Tadej Pungartnik, Liljana Suhodolčan, Andreja Šipek   
Razstavišče: Na gradu 2, Ravne na Koroškem  
Datum odprtja: razstava nastaja postopoma in ima predvidene tri faze. Končno uradno 
odprtje je predvideno v letu 2019.  

 
 

      2.8.2 NOVE OBČASNE RAZSTAVE 
 

1. Če v onih časih ne bilo bi nas… Osebnosti Slovenj Gradca 1. del  
Avtorji: dr. Marjan Linasi, Valerija Grabner, Marjan Kos, Aleksandra Čas,  
Brigita Rajšter, Saša Djura Jelenko 
Razstavišče: Slovenj Gradec, ulična razstava   
Datum odprtja: 16. 3. 2017  

 
2. Moj kraj - moj svet: Iz zbirke razglednic Koroškega pokrajinskega muzeja 
Avtor: Valerija Grabner 
Razstavišče: Slovenj Gradec, ulična razstava  
Datum odprtja: 20. 4. 2017  

 
3. Pokukajmo v srednji vek 
Avtor: Nina Šisernik  
Razstavišče: Muzej Slovenj Gradec 
Datum odprtja: 9. 5. 2017  

 
4. Če v onih časih ne bilo bi nas… Osebnosti Slovenj Gradca 2. del  
Avtorji: dr. Marjan Linasi, Valerija Grabner, Marjan Kos, Aleksandra Čas,  
Brigita Rajšter, Saša Djura Jelenko  
Razstavišče: Slovenj Gradec, ulična razstava   
Datum odprtja: 16. 6. 2017  
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5. Če v onih časih ne bilo bi nas… Osebnosti Slovenj Gradca 3. del  
Avtor: dr. Marjan Linasi 
Razstavišče: Slovenj Gradec, ulična razstava   
Datum odprtja: 15. 9. 2017  

 
6. Minerali Zoisovih rudnikov na zahodnem Pohorju 
Avtor: Zmago Žorž    
Razstavišče: Muzej mineralov Remšnik  
Datum odprtja: 7. 10. 2017  

 
7. Kamnine in minerali radeljskega območja  
Avtorja: Alenka Verdinek, Zmago Žorž    
Razstavišče: Muzej Radlje ob Dravi  
Datum odprtja: 9. 11. 2017  

 
 

      2.8.3 MEDINSTITUCIONALNE RAZSTAVE  
 

1. Živel 1. maj! Živel praznik dela! Praznik dela rudarjev in železarjev na Slovenskem 
Avtor: dr. Karla Oder et al.  
Razstavišče: Štauharija stare železarne  
Datum odprtja: 24. 4. 2017  

 
 

      2.8.4 LASTNE GOSTUJOČE RAZSTAVE 
 

1. Drava – življenje reke, 1. del  
Avtor: Tomo Jeseničnik  
Razstavišče: Koroški dom starostnikov, Črneče  
Datum odprtja: 7. 2. 2017  

 
2. Drava – življenje reke, 2. del  
Avtor: Tomo Jeseničnik  
Razstavišče: Koroški dom starostnikov, Črneče   
Datum odprtja: 12. 4. 2017  

 
3. Žiga Zois in železarna v Mislinji 
Avtor: dr. Karla Oder 
Razstavišče: Center Lopan, Mislinja  
Datum odprtja: 21. 6. 2017  
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      2.8.5 RAZSTAVE DRUGIH USTANOV 
 

1. Rojstni dan v Hermanovem brlogu 
Gostujoča institucija: Muzej novejše zgodovine Celje  
Razstavišče: Na grad 2, Ravne na Koroškem  
Datum odprtja: 29. 3. 2017  

 
2. Sto slovanskih romanov   
Gostujoča institucija: Forum slovanskih kultur 
Razstavišče: Muzej Radlje ob Dravi  
Datum odprtja: 18. 5. 2017  

 
3. Cerkljanski laufarji v klekljani podobi 
Gostujoča institucija: Mestni muzej Idrija 
Razstavišče: Na gradu 2, Ravne na Koroškem 
Datum odprtja: 21. 9. 2017  

 
4. Slovani, kakšni Slovani? 
Gostujoča institucija: Gorenjski muzej  
Razstavišče: Na gradu 2, Ravne na Koroškem   
Datum odprtja: 23. 11. 2017  
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2.9  PEDAGOŠKI IN ANDRAGOŠKI PROGRAM 
 

      2.9.1  PEDAGOŠKI PROGRAM  
 

Št. Naslov programa  Št. ponovitev Št. obiskovalcev 
1. Jedli smo iz iste sklede 9 216 
2. Moda skozi čas 5 91 
3. Odmev kovaškega kladiva  1 10 
4. Gregorjevo  1 18 
5. Rojstni dan v Hermanovem brlogu 13 105 
6. Pokukajmo v srednji vek 22 719 
7. Elizabeta in vrtnica 1 14 
8. Pisarski mojster 1 7 
9. Hugec, glasbena pravljica 1 85 
10. Prešerno razgrajanje, glasbena delavnica 1 9 
11. Z glino v antični svet 2 64 
12. Izdelava pustnih mask 1 19 
13. Igrača iz blaga je pri nas doma 1 5 
14. Punčke iz cunj »trampe« 1 35 
15. Pisanje po rimsko 2 77 
16. Gremo rinkico talat 3 16 
17. Škrat Notko spoznava glasbo,  

glasbena pravljica   
1 35 

18. Kako iz črepinje nastane cela posoda 1 13 
19. Predmet na predmet zbirka 1 13 
20. Prazgodovinske umetnije  3 67 
21. Povodni mož na Uršlji gori  1 2 
22. Mamica Dravica:  

Razvoj prometa po Dravski dolini nekoč 
2 78 

23. Spletimo si košarico 1 11 
24. Mestna in podeželska miš 1 11 
25. Moj viteški ščit in meč 2 47 
26. Igre in igrače srednjega veka 2 56 
27. Pokukajmo v kovaško delavnico  1 10 
28. Kožuhanje koruze 1 35 
29. Igrajmo se skupaj 1 46 
30. Igre in igrače skozi čas 1 22 
31. Pokukajmo k medičarju 1 34 
32. Taterman, vodnjak in vodni duh 2 35 
33. S culo po forma vivi 1 5 
34. Radovedni popek raziskuje grbe 1 11 
35. Zgodovinski viri 2 36 
36. Hugo Wolf za mlade: Margarita Ulokina 1 21 
37. Hugo Wolf za mlade: Vivian Rogina,  

Laura Bartelj 
1 50 

38. Prežihova bajta – strokovna vodstva  77 2.587 
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39. Štauharija – strokovna vodstva  36 1.012 
40. Razstavišče na gradu – strokovna vodstva  6 292 
41. Muzej Radlje ob Dravi – strokovna vodstva  6 159 
42. Muzej Slovenj Gradec – strokovna vodstva  9 316 
43. Sv. Jurij – strokovna vodstva  17 614 
44. Rojstna hiša Huga Wolfa – strokovna vodstva  10 329 
45. Kmečka zbirka Libeliče – strokovna vodstva 4 139 
46. Gestapovski zapori – strokovna vodstva 8 450 
47. Muzej Dravograd – strokovna vodstva  1 18 
48. Kovaški in gasilski muzej na Muti – strokovna 

vodstva 
1 40 

 
Obrazložitev: 
V okviru pedagoškega programa smo v letu 2017 izvajali 48 različnih programov, skupaj pa 
smo izvedli 268 ponovitev. Programe smo izvajali v vseh štirih muzejskih enotah, kakor tudi 
izven muzejskih prostorov v osnovnih šolah. Vsebine, ki jih izvajamo v posameznih šolah 
so pripravljene kot dopolnitev rednega učnega programa.  
Med najbolj uspešne programe leta 2017, ki so bili namenjeni najmlajšim, sodijo 
ustvarjalne delavnice Pokukajmo v srednji vek, ki smo jih pripravili v okviru praznovanj 750-
letnice mesta Slovenj Gradec. Zasnovane so bile tako, da so lahko obiskovalci (posamezniki 
ali družine) samostojno pristopali in ustvarjali oziroma s predhodno najavo tudi s pomočjo 
muzejskih pedagogov.     
Stalnica našega pedagoškega programa so tudi učne ure in strokovna vodstva po stalnih 
razstavah, ki jih izvajamo skozi vse leto. Največji delež glede na obisk še vedno zavzema 
Prežihova bajta (77 strokovnih vodstev/2.587 obiskovalcev).     
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      2.9.2  ANDRAGOŠKI PROGRAM 
 

Št. Naslov programa  Št. ponovitev Št. obiskovalcev 
1. Čipka s kordonetom, študijski krožek  7 98 
2. Umetnost v železarstvu, študijski krožek 5 40 
3. Prazniki in praznovanja, študijski krožek 5 75 
4. Zgodovinski krožek v Domu starostnikov SG 20 200 
5. Zgodovinski krožek v Domu Hmelina 22 450 
6. Kamnine in minerali radeljskega območja 5 63 
7. Kruh po rimsko  1 6 
8. Prežihova bajta – strokovna vodstva 31 1.215 
9. Štauharija – strokovna vodstva  12 283 
10. Muzej Radlje ob Dravi – strokovna vodstva 17 539 
11. Muzej mineralov Remšnik – strokovna 

vodstva 
2 75 

12. Sprehodi ob mestnem obzidju – strokovna 
vodstva 

20 902 

13. Muzej Slovenj Gradec – strokovna vodstva  19 716 
14. Sv. Jurij – strokovna vodstva 29 858 
15. Kmečka zbirka Libeliče – strokovna vodstva  6 228 
16. Rojstna hiša Huga Wolfa – strokovna vodstva 12 214 
17.  Gestapovski zapori – strokovna vodstva   2  67 
18. Kovaški in gasilski muzej na Muti – strokovna 

vodstva  
2 54 

19. Moj kraj – moj svet – strokovno vodstvo  
po ulični razstavi  

1 25 

 
Obrazložitev: 
V okviru andragoških programov smo v letu 2017 izvajali 19 različnih programov, skupaj 
pa smo izvedli 218 ponovitev. Programi so se izvajali v vseh štirih muzejskih enotah, ter 
tudi izven muzejskih prostorov, v domovih starejših v Radljah, Črnečah, Slovenj Gradcu in 
na Prevaljah, kjer izvajamo študijske krožke. Redno smo izvajali tudi strokovna vodstva za 
organizirane skupine in posameznike. Podobno kot pri pedagoškem programu, tudi tukaj 
največji delež strokovnih vodstev predstavlja Prežihova bajta (31 vodstev/1.215 
obiskovalcev).  
V okviru praznovanj 750-letnice mesta Slovenj Gradec, smo začeli izvajati nov program z  
naslovom Sprehodi ob mestnem obzidju, pod okriljem katerega predstavljamo 
srednjeveško mestno zgodovino in je namenjen najširši javnosti. V letu 2017 sta se ob 
mestnem obzidju skupaj z nami sprehodila 902 obiskovalca.  
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2.10 PROJEKTI IN DODATNI DOGODKI ZA POPULARIZACIJO  
 

Št. Naslov projekta Št. obisk. 
1. Iz zakladnice koroške kulturne dediščine, radijske zgodbe (41 zgodb) - 
2. Koroški muzejski večer: Znova na severni meji, Lackov odred v letu 

1944-1945  
55 

3. Koroški muzejski večer: Grajske stavbe v Guštanju do sredine  
16. stoletja 

35 

4. Koroški muzejski večer: Kamenine in minerali radeljskega območja 30 
5. Koroški muzejski večer: Afrika 1931 – Foitovi in Baumanovi 

fotografski zapisi na steklu  
9 

6. Koroški muzejski večer: Jakob Soklič in etnologija  42 
7. Koroški muzejski večer: Nastanek mesta Slovenj Gradec 60 
8. Koroški muzejski večer: Koroške vojne zgodbe 35 
9. Koroški muzejski večer: Stebri japonske družbe v obdobju  

Kamakura šogunata 1185–1333  
15 

10. Koroški muzejski večer: Grad Vodriž  15 
11. Znova na severni meji, Lackov odred 1944-1945, predstavitev DVD  

v Domu Hmelina Radlje ob Dravi 
20 

12. Znova na severni meji, Lackov odred 1944-1945, predstavitev DVD 
v OŠ Radlje ob Dravi  

90 

13. Znova na severni meji, Lackov odred 1944-1945, predstavitev DVD  
v Domu starostnikov Črneče 

30 

14. Znova na severni meji, Lackov odred 1944-1945, predstavitev DVD 
v knjižnici Muta 

9 

15. Znova na severni meji, Lackov odred 1944-1945, predstavitev DVD 
v knjižnici Dravograd 

15 

16. Znova na severni meji, Lackov odred 1944-1945, predstavitev DVD 
v Muzeju Slovenj Gradec 

20 

17. Znova na severni meji, Lackov odred 1944-1945, predstavitev DVD 
na Župankovi domačiji 

65 

18. Če v onih časih ne bilo bi nas… Znane osebnosti Slovenj Gradca,  
1. del, odprtje razstave 

35 

19. Če v onih časih ne bilo bi nas… Znane osebnosti Slovenj Gradca,  
2. del, odprtje razstave 

30 

20. Če v onih časih ne bilo bi nas… Znane osebnosti Slovenj Gradca,  
3. del, odprtje razstave 

20 

21. Živel 1. maj Živel praznik dela!, odprtje razstave 120 
22. Živel 1. maj! Živel praznik dela!, predstavitev kataloga in posvet 35 
23. 100 slovanskih romanov, odprtje razstave 7 
24. Drava življenje reke, 1. del, odprtje razstave  55 
25. Drava življenje reke, 2. del, odprtje razstave 10 
26. Moj kraj moj svet: Iz zbirke razglednic KPM, odprtje razstave  35 
27. Peš po rimski cesti, pohod od cerkve sv. Urha v Dovžah do cerkve  

sv. Vida v Završah 
16 

28. Partizanska akcija na železniški viadukt v Doliču, odprtje razstave 27 
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29. Paučkove partizanske bolnišnice, odprtje razstave 70 
30. Rojstni dan v Hermanovem brlogu, odprtje razstave  27 
31. Obrezovanje sadnih dreves v sadovnjaku ob Prežihovi bajti 29 
32. Čajanka pri Prežihovi bajti 31 
33. Belokranjske pisanice, delavnica 20 
34. Peka kruha z drožmi, delavnica  4 
35. Izdelaj si šalčko, delavnica  17 
36. Moj škratek, delavnica  15 
37. Šopek za spomin, delavnica 12 
38. Šola kvačkanja, delavnica  3 
39. Štrikanje za začetnike, delavnica  8 
40. Igra v steklu, delavnica  8 
41. Izdelaj si svoj darilni papir in voščilnico, delavnica  13 
42. Dišeči okraski in hišice iz medenega testa, delavnica  20 
43. Urbani piknik: S culo po Formi vivi 50 
44. Poslikava Putrihove skulpture Forma vive 19 
45. Otroci in Forma viva = živa oblika 25 
46. Hugo Wolf goes jazz, 22. 6. 2017 20 
47. Hugo Wolf goes jazz, 2. 12. 2017  35 
48. Capella Carniola, koncert srednjeveške glasbe 41 
49. Modra noč z Ditko, koncert 75 
50. Noč plesa 40 
51. Tiskovna konferenca: Aktualni muzejski dogodki  8 
52. Tiskovna konferenca: Lange Nacht der Museen/Dolga noč muzejev  40 
53. Muzej mineralov Remšnik:  

Lange Nacht der Museen/Dolga noč muzejev  
40 

54. Regionalno srečanje Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna 
kulturne dediščine   

30 

55. Točka v času, mednarodni arheološki simpozij 35 
56. Prešanje mošta pri Prežihovi bajti  31 
57. 1. Koroški otroški festival Ravne  - 
58. Srečanje evropopotnikov v Muzeju Radlje ob Dravi  35 
59. 15. Tradicionalno srečanje pri Prežihovi bajti  60 
60. 9. Tradicionalno kožuhanje na Erčevi žagi 40 
61. Glasba Slovenj Gradca skozi čas, koncert 75 
62. Dediji živijo, predstavitev knjige Jožeta Prednika 50 

 
Obrazložitev:  
V letu 2017 smo izpeljali 62 različnih projektov in dogodkov s katerimi smo         
popularizirali kulturno dediščino in muzejsko dejavnost. Dogodke smo organizirali v vseh 
štirih muzejskih enotah, dodatno smo z njimi gostovali tudi v institucijah kot so knjižnice, 
domovi starejših in šole. 
Pri komuniciranju z javnostmi smo se s svojimi dogodki redno vključevali v projekte, ki jih 
organizirajo Skupnost muzejev Slovenije, Slovenski odbor ICOM in Zavod za varovanje 
kulturne dediščine Slovenije: Mednarodni dan muzejev, Poletna muzejska noč, slovenski 
kulturni praznik… Kot edini slovenski muzej smo v mesecu oktobru sodelovali pri 
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avstrijskem projektu Lange Nacht der Museen/Dolga noč muzejev, ki ga koordinira 
nacionalni ORF. Nadaljevali smo tudi z izvajanjem tradicionalnih Koroških muzejskih 
večerov in produkcijo tedenskih radijskih oddaj Iz zakladnice koroške kulturne dediščine, 
ki jih snemamo za program Koroškega radia. V letu 2107 smo posneli 41 zgodb, ki so pri 
radijskih poslušalcih zelo dobro sprejete. Oddaja je na sporedu ob ponedeljkih popoldan, 
s ponovitvijo ob sobotah zjutraj.        
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      2.11 OBISKOVALCI MUZEJA 
 

Mesec  Razstave  Prireditve  Skupaj  
Januar  138 174 312 
Februar 681 325 1.006 
Marec  594 450 1.044 
April  1.007 443 1.450 
Maj  2.341 576 2.917 
Junij  2.664 821 3.485 
Julij  791 111 902 
Avgust  495 169 664 
September  2.217 548 2.765 
Oktober  1.985 399 2.384 
November  462 224 686 
December  453 240 693 
Skupaj  13.828 4.480 18.308 

Tabela 1: Število obiskovalcev muzeja po mesecih. 
 
Obrazložitev: 
V tabeli 1 je predstavljeno število obiskovalcev muzeja po mesecih. Zajeti so uporabniki 
kulturnih vsebin, ki so obiskali razstave in prireditve v razstaviščih in matičnih hišah vseh 
štirih muzejskih enot. V tabeli niso zajeti obiskovalci uličnih razstav, Paučkovih bolnišnic na 
Pohorju in drugih dislociranih muzejskih zbirk, kjer KPM vrši strokovni nadzor ter 
udeleženci študijskih krožkov in delavnic, ki smo jih izvajali v sodelovanju s Podjetniškim 
centrom Slovenj Gradec.       
 
 

  Število izdanih vstopnic  Ocenjen obisk brez 
vstopnic 

 

  plačanih   brezplačnih skupaj odprtja prost 
vstop 

skupaj  skupaj 

Število 
obiskovalcev 

11.324 5.585 16.909 1.959 2.722 4.681 21.590 

Tabela 2: Evidenca obiskovalcev v letu 2017. 
 
Obrazložitev:   
V tabeli 2 je predstavljena evidenca obiskovalcev v letu 2017. Zajeti so vsi uporabniki 
muzejskih vsebin: posamezni obiskovalci, organizirane skupine, udeleženci pedagoškega 
in andragoškega programa, javnih vodstev…  
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      2.12 IZDAJATELJSKA DEJAVNOST  
 

Št.  Avtor  Naslov  
1. Dr. Karla Oder, et al. Živel 1. maj! Živel praznik dela!  

Praznik dela med rudarji in železarji na Slovenskem, 
katalog 

2. Andreja Šipek, et al. Jakob Soklič in etnologija, katalog 
3. Jože Prednik Dediji živijo  
4. Marjan Kos,  

Valerija Grabner 
Kovaški in gasilski muzej na Muti, katalog  

5. Dr. Marjan Linasi Mežiška dolina 1941–1945:  
Odpor, revolucija, prevzem oblasti, e-publikacija  

6. Saša Djura Jelenko, 
ur. 

Točka v času, zbornik mednarodnega arheološkega 
simpozija 

7. Milojka Magajne,  
dr. Karla Oder, 
Trezka Kordež  

Cerkljanski laufarji v klekljanih podobah in klekljana čipka 
s kunturno nitko 

8. Mojca Kos, ur. Koroški pokrajinski muzej, mesečna vabila 2017 
 

Obrazložitev: 
V letu 2017 smo realizirali izdajo sedmih različnih publikacij ter sklop desetih mesečnih 
vabil v skupni nakladi 9.350 izvodov. Zbornik mednarodnega arheološkega simpozija Točka 
v času in e-publikacija Mežiška dolina 1941–1945: Odpor, revolucija, prevzem oblasti sta 
bila zaključena tik pred iztekom programskega leta, zato bosta predstavljena v prvi polovici 
leta 2018.  
V sodelovanju z muzeji, ki se povezujejo v okviru Slovenske poti kulture železa smo izdali 
katalog  Živel 1. maj! Živel praznik dela! Praznik dela med rudarji in železarji na Slovenskem, 
v sodelovanju z Občino Muta pa katalog stalne razstave Kovaški in gasilski muzej na Muti. 
V okviru študijskih krožkov smo izdali knjigo Jožeta Prednika, ob gostujoči razstavi 
Mestnega muzeja Idrija pa brošuro Cerkljanski laufarji v klekljanih podobah in klekljana 
čipka s kunturno nitko.      
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      2.13 OBJAVE  
 

Št. Avtor  Naslov  
1. Djura Jelenko,  

Mihelič, Tiran 
Libeliče – cerkev sv. Martina 2016 (EŠD 3101). V: SAD, 
Arheologija v letu 2016, Dediščina za javnost, Strokovno 
srečanje Slovenskega arheološkega društva. 

2. Djura Jelenko,  
Hajdinjak, Toškan,   
Mihelič, Sapač, 

Občasna razstava in katalog Dvorec Grinfels. V: SAD, 
Arheologija v letu 2016, Dediščina za javnost, Strokovno 
srečanje Slovenskega arheološkega društva. 

3. Djura Jelenko,  
Mihelič 

Slovenj Gradec – Meškova 24 (16 – 0047). V: SAD,  
Arheologija v letu 2016, Dediščina za javnost, Strokovno 
srečanje Slovenskega arheološkega duštva. 

4. Djura Jelenko  Ptička, ki v riti piska. V: SGlasnik, april 2017, str. 11 
5. Djura Jelenko Magični pomen znakov na dnu posod. V: SGlasnik, marec 

2017, str. 7. 
6. Djura Jelenko Zaščita pred razbojniki. V: SGlasnik, marec 2017, str. 7.  
7. Djura Jelenko Nazdravimo s čašo. V: SGlasnik, marec 2017, str. 7. 
8. Djura Jelenko Turjak – novo arheološko najdišče. V: Naša občina, 

september 2017, str.: 3–4. 
9. Linasi Šaleška in Mislinjska dolina 1941 – 1945:  

Poskus primerjave okupacije in odpora. V: Zbornik 
simpozija v spomin dr. Milanu Ževartu, Velenje 2017.  

10. Mihelič O poznosrednjeveški in zgodnjesrednjeveški meščanski 
noši. V: SGlasnik, maj 2017, str. 11.  

11. Mihelič  O pasnih sponah. V: SGlasnik, avgust 2017. 
12. Oder Praznik dela med rudarji in železarji na Slovenskem. V: 

Živel 1. maj! Živel praznik dela!, Ravne na Koroškem 
2017.   

13. Oder Praznovanje prvega maja v Mežiški dolini. V:  Živel 1. 
maj! Živel praznik dela!, Ravne na Koroškem 2017.  

14. Oder Železarstvo v procesu oblikovanja kulturne krajine in 
nesnovne dediščine. Mednarodni kongres slovenskih 
muzealcev SMD, SMS, ICOM, Piran 2017.  

15. Oder Gregor Klančnik 1913–1995, slovenski gospodarstvenik in 
športnik. Kamra, spletni portal  

16. Rajšter Spomini meščanov na Jakoba Sokliča. V: SGlasnik, maj 
2017, str. 12. 

17. Suhodolčan  Bralna značka na več kot polstoletni poti. V: Rastoča 
knjiga občine Prevalje, Nekoč je bilo jezero, str.: 169–201   

18. Suhodolčan  Liki s socialnega roba v Prežihovi literaturi. V: Ravenski 
razgledi, december 2017, str.: 6–7.   

19. Šipek Velika sobota in velika noč. V: SGlasnik, april 2017, str. 7 
20. Šipek Sadovnjak ob Prežihovi bajti. V: Ravenski razgledi, julij 

2017, str. 17.  
21. Škorjanc Beliš Z igro in ustvarjanjem v srednji vek. V: SGlasnik, maj 

2017, str. 11. 
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       2.14 POSEBNI PROGRAMI IN PROJEKTI  

 
Označevanje kulturnih spomenikov 
Skladno s programom dela za leto 2017 smo nadaljevali z izvajanjem projekta Označevanje 
nepremičnih kulturnih spomenikov v MO Slovenj Gradec (priprava vsebin). Projekt smo 
začeli izvajati v letu 2016 in naj bi ga končali leta 2019. Cilj projekta je označitev 
nepremične kulturne dediščine z izbranimi oznakami in QR kodami, ki uporabnikom 
omogočajo dostop do podrobnih spletnih vsebin.  
 
Koroška 100 let kasneje/Käernten 100 Jahre danach 
V letu 2017 smo nadgradili projekt Življenje ob meji, ki smo ga izvajali v preteklih letih. V 
okviru projekta smo raziskovali in osvetljevali življenje ljudi ob meji, ki je nastala po 
plebiscitu leta 1920. Državna meja je takrat ločila prebivalstvo Koroške in vzpostavila 
obmejno kontrolo. Na podlagi zbiranja pričevanj in življenjskih zgodb ljudi iz Mežiške in 
Dravske doline osvetljujemo način življenja, dojemanje in prehajanje državne meje. 
V drugi polovici leta 2017 smo osnovni projekt nadgradili, mu izbrali novo ime in ga s 
partnerji iz Avstrije (Mohorjeva družba Celovec, Sodalitas Tinje, Pedagoška fakulteta 
Celovec) prijavili na evropski razpis v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija 
Avstrija. Rezultati razpisa bodo znani v marcu 2018.      
 
Nova spletna stran 
V decembru 2017 smo skupaj z izbranim zunanjim izvajalcem dokončali postavitev nove 
spletne strani muzeja: www.kpm.si. Vsebine smo prilagodili sodobnim uporabnikom ter 
tudi slabovidnim.   
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3. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 
 
3.1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 
 
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega 
uporabnika: 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej (Uradni list, št. 62/12), 

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej 
(Uradni list, št. 61/16), 

- Pooblastilo za opravljanje državne javne službe za obdobje od 1. 1. 2013 do preklica; 
za območje občin: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, 
Dravograd, Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Vuzenica, Slovenj 
Gradec in Mislinja za področje arheologije, etnologije, likovne umetnostni in 
zgodovine, 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD–1 (Uradni list, št. 16/08) in spremembe 
ZVKD-1A (Uradni list RS, št. 123/08), ZVKD-1B (Uradni list, št. 90/12), ZVKD-1C (Uradni 
list, št. 111/13), ZVKD-1D (Uradni list, št. 32/16), 

- Pravilnik o vodenju inventarne knjige premične kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 
122/04), 

- ICOM-ov kodeks poklicne etike, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor, 2005,  
- Zakon o zavodih (Uradni list, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in št. 127/06 – ZJZP), 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo ZUJIK (Uradni list, št. 96/02) in 

spremembe (Uradni list, št. 7/07, št. 53/07, št. 65/07, št. 77/07, št. 56/08, št. 4/10, št. 
20/11, št. 111/13, št. 68/16), 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 - ZIPRS1718 
(Uradni list, št. 80/16, 33/17 in 59/17), 

- Zakon o javnih financah (Uradni list, št. 79/99, št. 124/00, št. 79/01, št. 30/02, št. 56/02, 
št. 127/06, št. 14/07, št. 109/08, št. 49/09, št. 38/10, št. 107/10, št. 11/11, št. 14/13, 
št. 101/13, št. 55/15), 

- Zakon o računovodstvu (Uradni list, št. 23/99 in 30/2002-ZJF-C, 114/00 ZUE), 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 
60/10, 104/10, 104/11, 86/16), 

- Pogodba št. 3340-17-187022 o financiranju pooblaščenega muzeja v letu 2017 in Aneks 
št. 1 k Pogodbi št. 3340-17-187022 o financiranju pooblaščenega muzeja v letu 2017, 

- Pogodbe o sofinanciranju programa v letu 2017, podpisane z občinami: Slovenj Gradec, 
Ravne na Koroškem, Dravograd, Radlje ob Dravi, Muta, Prevalje, Črna na Koroškem, 
Mežica.  
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3.2 DOLGOROČNI CILJI  
 
KPM deluje v skladu s svojim poslanstvom, na podlagi katerega so oblikovane temeljne 
usmeritve in dolgoročni cilji: 
- Učinkovito upravljanje in dopolnjevanje muzejskih zbirk, 
- Digitalizacija muzejskega gradiva, 
- Ureditev novega centralnega depoja, 
- Celostna ureditev kompleksa Prežihova bajta, 
- Posodobitev arheološkega parka – cerkev sv. Jurija, 
- Dokončanje nove stalne razstave Ravne na Koroškem, zgodba o kraju in dolini, 
- Postavitev nove stalne razstave Dediščina pohorskih gozdov: O gozdarstvu  

in sonaravnem gozdarjenju, 
- Postavitev nove stalne razstave Drava, 
- Razširitev ali vzpostavitev muzejskih trgovin v vseh štirih muzejskih enotah, 
- Aktivno sodelovanje v mednarodnih projektih. 

 
 

3.3 LETNI CILJI  
 
KPM je skladno s programom dela in finančnim načrtom za leto 2017 strokovno opravljal 
naloge javne službe varovanja, zbiranja, proučevanja in prezentacije premične kulturne 
dediščine na območju dvanajstih koroških občin. Glavni cilji programa dela so bili: 
- Inventarizacija gradiva, 
- Nadaljevanje vrednotenja muzejskih zbirk, 
- Izvedba pedagoških in andragoških programov ob stalnih in občasnih razstavah, 
- Izvedba dodatnih projektov in dogodkov za popularizacijo; radijske zgodbe, Koroški 

muzejski večeri, Peš po rimski cesti, 15. Tradicionalno srečanje pri Prežihovi bajti, Točka 
v času, mednarodni arheološki simpozij, 

- Postavitev novih stalnih razstav Paučkove bolnišnice na Pohorju, Ravne na Korškem, 
zgodba o kraju in dolini, 1. del, 

- Postavitev medinstitucionalne razstave Živel 1 maj! Živel praznik dela! Praznik dela 
med rudarji in železarji na Slovenskem, 

- Postavitev občasnih razstav Če v onih časih ne bilo bi nas… Osebnosti Slovenj Gradca, 
Moj kraj – moj svet, Iz zbirke razglednic KPM, Kamnine in minerali radeljskega območja, 

- Izdaja publikacij: Živel 1. maj! Živel praznik dela! Praznik dela med rudarji in železarji 
na Slovenskem, Kovaški in gasilski muzej na Muti, Mežiška dolina 1941–1945: Odpor, 
revolucija, prevzem oblasti (e-publikacija), 

- Postavitev nove spletne strani, 
- Nadaljnje sodelovanje s Prosilvo Slovenija in Pahernikovo ustanovo.    
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3.4 OCENA USPEHA 
 
Realizacija programa po posameznih sklopih: 

Vsebinski sklop  Načrtovano  Realizirano  Indeks  
Evidentiranje  517 1.133 219 
Akcesija  3.910 7.902 202 
Inventarizacija  415 500 120 
Inventarizacija – dopolnjevanje podatkov  2.949 2.287 77 
Vrednotenje  2.000 2.192 109 
Konserviranje  123 109 88 
Restavriranje  93 98 105 
Proučevanje  21 32 152 
Izobraževanje  13 28 215 
Nove stalne razstave 2 3 150 
Nove občasne razstave 4 7 175 
Medinstitucionalne razstave 1 1 100 
Lastne gostujoče razstave  1 3 300 
Gostujoče razstave drugih ustanov 4 4 100 
Pedagoški program 42 48 114 
Andragoški program 12 19 158 
Dodatni dogodki za popularizacijo 31 50 161 
Izdajateljska dejavnost  9 8 89 

 
Obrazložitev: 
Pri načrtovanju evidentiranja kulturne dediščine na terenu smo v programu dela podali 
splošno oceno, saj je težko natančno oceniti, koliko predmetov bo na terenu dejansko 
evidentiranih. Ocenjujemo, da smo bili pri tem vsebinskem sklopu uspešni, saj se je indeks 
števila evidentiranih predmetov povišal.  
Pri akcesiji in inventarizaciji smo presegli zastavljene cilje, nekoliko manj uspešni smo bili 
pri dopolnjevanju podatkov že inventariziranih predmetov, saj je indeks števila realiziranih 
vnosov 88 odstoten. Vrednotenje muzejskih predmetov je potekalo skladno z načrtom. 
Sprva zastavljene cilje smo nekoliko presegli, saj smo pospešeno vrednotili predmete iz 
Leitingerjeve zbirke. Obseg skupnega števila konserviranih predmetov je nekoliko nižji, se 
je pa povišal indeks števila restavriranih predmetov, predvsem zaradi zaključenega 
zahtevnega restavriranja velikih predmetov, ki se nahajajo v stavbi štauharije. 
Pri sklopu proučevanje so bili načrtovani cilji preseženi, saj so strokovni delavci pospešeno 
raziskovali tudi teme, ki jih bomo predstavili v prihodnjih letih. Na področju izobraževanja 
in strokovnega izpopolnjevanja je indeks realizacije višji, saj so se zaposleni udeležili tudi 
določenih izobraževanj, ki jih ni bilo mogoče predvideti v planu dela.  
Na področju razstavne dejavnosti smo bili uspešni, saj smo realizirali vse zastavljene cilje 
oziroma smo jih v nekaterih delih tudi presegli. Indeks realiziranega dela se je povišal pri 
stalnih razstavah, saj smo dodatno, v dogovoru z Občino Mislinja, postavili razstavo na 
prostem z naslovom Partizanska akcija na železniški viadukt v Doliču. Realizacija je višja 
tudi pri občasnih razstavah, saj smo povečali število uličnih razstav, ki smo jih pripravili v 
okviru praznovanj 750-letnice mesta Slovenj Gradec. Prav tako je višji tudi indeks lastnih 
gostujočih razstav, ki so bile predstavljene v Koroškem domu starostnikov v Črnečah in v 
Mislinji.   
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Izvajanje pedagoškega programa je bilo uspešno, saj smo izvedli več vsebinsko različnih 
pedagoških delavnic kot je bilo sprva načrtovano. Enako velja za izvedbo andragoškega 
programa, kjer smo bili uspešni predvsem pri izvedbi zgodovinskih in študijskih krožkov ter 
dogodkov v okviru praznovanj 750-letnice mesta Slovenj Gradec. Indeks realizacije se je 
občutno povišal tudi pri izvedbi dodatnih dogodkov s katerimi populariziramo kulturno 
dediščino in muzejsko dejavnost.  
Na področju izdajateljske dejavnosti je indeks realizacije 89 odstoten. Žal zaradi daljše 
bolniške odsotnosti odgovorne kustodinje nismo uspeli realizirati izdaje kataloga Sokličeva 
zbirka in umetnostna zgodovina. Izdajo kataloga bomo realizirali v letu 2018. 
 
 
3.5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI 

IZVAJANJU PROGRAMA 
 
Nepričakovanih posledic pri izvajanju osnovnega programa dela v letu 2017 ni bilo. Še 
vedno pa ostaja odprto vprašanje ureditve novega centralnega depoja. Prostori v 
obstoječem depoju v stari osnovni šoli Podgorje so popolnoma zasedeni in na meji 
vzdržnega obratovanja. Največji problem predstavlja poponoma dotrajana stavba, ki ni več 
primerna za hrambo muzejskih predmetov. Zato se bomo še naprej trudili, da bomo skupaj 
z občinami ustanoviteljicami  pristopiti k aktivnemu iskanju ustreznih in trajnih rešitev. 
Pridobitev novih depojskih prostorov, ki bodo omogočili primerno hranjenje premične 
kulturne dediščine, je nujna in bo omogočila nadaljnji razvoj muzejske dejavnosti.  
 
 
3.6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI S PRETEKLIM 

LETOM 
 
Ob primerjavi opravljenega dela v letu 2017 z letom 2015 in 2016 ugotavljamo, da smo 
kljub omejenim finančnim sredstvom in varčevalnim ukrepom uspešno izvajali zastavljene 
cilje. Trudili smo se krepiti našo prepoznavnost in postopoma povečevati obisk.  
Pri primerjavi števila obiskovalcev lahko ugotovimo, da smo v letu 2015 skupaj izdali 
13.633 vstopnic. Od tega je bilo 11.047 plačanih in 2.596 brezplačnih. Dohodek od 
prodanih vstopnic je znašal 22.792,50 EUR. 
V letu 2016 smo izdali 15.432 vstopnic, od tega 10.011 plačanih in 5.421 brezplačnih. 
Dohodek od prodanih vstopnic je znašal 22.894,30 EUR. 
V letu 2017 smo izdali 16.909 vstopnic, od tega 11.324 plačanih in 5.585 brezplačnih. 
Dohodek od prodanih vstopnic je znašal 24.593,85 EUR.  
 

Leto  Plačane vstopnice  Brezplačne vstopnice Skupaj  
2015 11.047 2.596 13.633 
2016 10.011 5.421 15.432 
2017 11.324 5.585 16.909 
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3.7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  
 

KPM je v letu 2017 s pridobljenimi sredstvi ravnal v duhu dobrega gospodarja. Tekoče smo 
spremljali stroške in razpoložljiva sredstva ter ravnali skladno s finančnim načrtom za leto 
2017. Redno pridobivamo ponudbe za dobavo materiala in za izvajanje raznih storitev ter 
izbiramo najugodnejše. Gospodarno razporejamo lastni prihodek od prodaje blaga in 
storitev iz naslova javne službe (vstopnine, prodaja publikacij, muzejski spominki, 
arheološka izkopavanja). V letu 2017 smo lastna sredstva povečali v primerjavi s preteklim 
letom (indeks 147) in v primerjavi s planom 2017 (indeks 148) in ga v večini  namenili za 
izplačilo manjkajočih sredstev za plačilo javnega dela, delne zaposlitve iz nejavnih sredstev 
za opravljanje javne službe arheoloških izkopavanj ter za materialne stroške razstavne 
dejavnosti. Menimo, da smo s kontrolirano porabo sredstev ter gospodarnim 
razporejanjem lastnih prihodkov program dela uresničili v zastavljenih okvirjih.  
 
 
3.8 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA  
 
V skladu z zakonodajo in priporočili notranje revizijske službe – Revizijske hiše Loris d.o.o., 
upoštevamo vsa pravila in izvajamo nadzor nad poslovanjem muzeja. Kontrolno okolje je 
vzpostavljeno na pretežnem delu poslovanja muzeja. Oceno za leto 2017 predstavljamo v 
Izjavi o oceni notranjega nadzora javnih financ v skladu s predpisano metodologijo. 
Predstavljamo trenutno stanje na področjih, ki jih izjava zahteva. V skladu s Pravilnikom o 
usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ bo revizija 
poslovanja potekala za poslovno leto 2017. 
 
 
3.9 POJASNILA K NEDOSEŽENIM CILJEM 
 
Velika večina zastavljenih ciljev v letu 2017 je bila doseženih, na nekaterih področjih celo 
preseženih. V celoti nismo realizirali načrtovanega dopolnjevanja podatkov (opisov) že 
inventariziranih predmetov. Tako smo od načrtovanih 2.949 dopolnitev realizirali dobrih 
2.287 dopolnitev. Preostanek bomo realizirali v prvi tretjini leta 2018. 
Žal nam zaradi daljše bolniške odsotnosti odgovorne kustodinje ni uspelo realizirati izdaje 
načrtovanega kataloga Sokličeva zbirka in umetnostna zgodovina. Izdajo bomo izvedli v 
drugi polovici 2018.  
 
 

      3.10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA 
 
KPM aktivno sodeluje in se povezuje s sorodnimi organizacijami in podjetji, ki delujejo v 
naši širši okolici. Tako smo tudi v letu 2017 sodelovali z LAS za Mislinjsko in Dravsko dolino, 
LAS za Mežiško dolino, Podjetniškim centrom Slovenj Gradec, Zavodom Spotur in ZVKD, 
OE Maribor…  
Del naših aktivnosti posvečamo koordiniranju Slovenske poti kulture železa, preko katere 
sodelujemo tudi v Evropski poti kulture železa. Pri čezmejnih projektih sodelujemo v 
delovni skupnosti Geopark Karavanke/Karawanken in se povezujemo s partnerji na 
avstrijskem Koroškem.   
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V letu 2017 smo še posebej okrepili sodelovanje s Pahernikovo ustanovo in Prosilvo 
Slovenija, saj v prihodnjih letih pripravljamo več skupnih aktivnosti. Dobre odnose in 
skupne aktivnosti pa ohranjamo tudi s Prežihovo ustanovo.  
Muzej je s svojimi zbirkami, razstavami in projekti prisoten na ozemlju vseh dvanajstih 
koroških občin. Z medinstitucionalnimi projekti poskušamo ustvarjati sinergijo med 
različnimi deležniki. Na ta način krepimo svojo vlogo in postajamo vse bolj prepoznavna 
inštitucija. 
 

 
      3.11 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN INVESTICIJSKIH   
               VLAGANJ  

 
Področje investicijskih vlaganj:  
Investicijska vlaganja v opremo in v nakup drugih osnovnih sredstev so bila zagotovljena s 
strani občin ustanoviteljic. MO Slovenj Gradec je vložila investicijska sredstva 6.474 EUR za 
nakup programske in računalniške opreme,  
Občina Ravne na Koroškem je prenesla sredstva končane investicije na dveh muzejskih 
zgradbah: prenova lesene strehe na skednju pri Prežihovi bajti ter strehe na Štauhariji; v 
višini 139.211 EUR .  
 
Področje kadrov: 
Število zaposlenih po virih financiranja dan 31. 12. 2017: 
Zaposlitve iz državnega proračuna iz MK……………….…..16,5  
zaposlitve iz proračunov občin…………………………….…..3,5 
zaposlitve iz sredstev za JD………………………………….......3 
 
Število vseh zaposlenih na podlagi delovnih ur 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 
Število zaposlenih – redno ………….………18,70 
Delavci preko javnih del ……………………..2,93 
Delavci na bolniški v breme muzeja……….....0,95 
Delavci na bolniški (v breme ZZZS)………….0,96 
Odsotnost delavcev na bolniški skupaj……….1,91 
 
V muzeju je bilo v letu 2017 odsotnih zaradi boleznin na podlagi delovnih ur 1,91 
zaposlenega.  Daljše odsotnosti zaradi bolezni nismo nadomeščali z novimi zaposlitvami. 
 
Pri izvajanju muzejskega dela smo tekom leta sodelovali tudi z dvema prostovoljkama, ki 
sta pomagali pri delu z obiskovalci in urejanju dokumentacije.   
Uspešni smo bili na razpisu JSKD – Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju 
kulturnih dejavnosti, saj smo za določen čas (9 mesecev) zaposlili mlado sodelavko (V. 
stopnja).   
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4. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017  
 
Pri sestavi letnega poročila smo upoštevali vse predpise, ki se na to področje navezujejo. 
Poročilo razkriva tudi primerjavo s preteklim letom in finančnim planom za leto 2017. 
Poslovno leto je enako koledarskemu in je trajalo od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017. Vsi 
zneski v obrazcih so izraženi v evrih brez centov, v stolpu 4 so zneski za leto 2016. 
Koroški pokrajinski muzej je po Zakonu o računovodstvu in v skladu s Pravilnikom o 
enotnem kontnem načrtu za proračun in proračunske uporabnike razvrščen med določene 
uporabnike enotnega kontnega načrta. Pri vodenju poslovnih knjig se upoštevajo določbe: 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS 11/11 s spremembami in dopolnitvami), 
Zakona o računovodstvu (Uradni list RS 23/99 s spremembami in dopolnitvami), 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, 
Zakona o davku na dohodek pravnih oseb ZDDPO-2 in novele, 
Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Uradni list RS 112/09 s spremembami in dopolnitvami), 
Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 
računovodstvu, 
Navodila o predložitvi letnih in zaključnih ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Uradni 
list RS 86/16),  
Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, 
Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, 
Navodila o spremembah in dopolnitvah Navodila o pripravi zaključnega računa državnega 
in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in 
rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,  
Navodila za uskladitev računovodskih evidenc za uporabnike enotnega kontnega načrta z 
Zakonom o računovodstvu, 
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS 45/05 s spremembami in dopolnitvami) 
Slovenskih računovodskih standardov. 
 
Računovodsko poročilo vsebuje naslednje računovodske izkaze: 
1. Bilanca stanja s prilogama o: 
- Stanju in gibanju neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih    
sredstev; 
- Stanju in gibanju kapitalskih naložb in posojil. 
2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s prilogo: 
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka s 
prilogama: 
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov; 
- Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 
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POJASNILA K BILANCI STANJA 
 
AKTIVA 
A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 
Koroški pokrajinski muzej izkazuje na dan 31. 12. 2017 opredmetena in neopredmetena 
sredstva v upravljanju v sedanji vrednosti 2.593.353 €. 
Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva se v poslovnih knjigah izkazujejo po 
nabavni vrednosti in po njihovih popravkih vrednosti. Med dolgoročnimi sredstvi v tej 
postavki izkazujemo: neopredmeteno osnovno vrednost v sedanji vrednosti v višini 1.914 
€, nepremičnine v vrednosti 2.284.208 € in opremo, drobni inventar ter predmete 
muzejske vrednosti v sedanji vrednosti 307.231 €. 
B) Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve 
Denarna sredstva: 
Stanje sredstev v blagajni 176 €  je bilo ugotovljeno s popisom na dan 31. 12. 2017. 
Stanje denarnih sredstev na računu muzeja odprtega pri Upravi za javna plačila RS znaša 
57.635 €. Stanje se ujema in je usklajeno s popisom z dne 31. 12. 2017. 
Kratkoročne terjatve do kupcev so neplačane terjatve vstopnine ter druge terjatve iz 
naslova javne službe, ki sodijo med druge prihodke iz dejavnosti v višini 1.172 €. Za terjatve 
do kupcev obstaja analitična evidenca, ki je usklajena z glavno knjigo. Po 37. členu Zakona 
o računovodstvu so bile po stanju 31. 12. 2017 terjatve usklajene. 
Kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta skupaj izkazujemo v višini 
47.046 €. Izkazane so terjatve do Ministrstva za kulturo v višini 37.259 €, terjatev do 
Zavoda za zaposlovanje 2.521 €. Terjatve se nanašajo na decembrske plače zaposlenih 
izplačane v januarju 2018. 
Prav tako izkazujemo terjatve do občin ustanoviteljic: 
Mestne občine Slovenj Gradec 2.678 €, Občine Radlje ob Dravi 2.030 €, Občine Muta 89 €, 
Občine Dravograd 306 €. Terjatve se prav tako nanašajo na decembrske plače zaposlenih 
izplačane v januarju 2018, ter druge terjatve za opravljene storitve. 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so bile na podlagi 37. 
člena Zakona o računovodstvu usklajene. 
Med kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov občin  izkazujemo saldo 2.146 €, kar 
predstavlja terjatev do javnih zavodov za zaračunano vstopnino ter druge terjatve za 
opravljene storitve. 
Druge kratkoročne terjatve v višini 247 € so terjatve iz naslova refundacij ZZZS in druge 
terjatve do delavcev. 
Aktivne časovne razmejitve v znesku 265 € zajemajo odložene stroške zavarovanja.   
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Pregled kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev po vrstah za leto 2017 
primerjavi z letom 2016. 

Vrsta kratkoročnih sredstev in akt. čas. 
razmejitev 

vrednost po 
stanju  

vrednost po 
stanju   indeks 17/16 

in kratkoročnih  sredstev leto 2016 leto 2017   
denarna sredstva v blagajni              242              176               72 
dobro imetje pri bankah            34.996            57.635 164 
kratkoročne terjatve do kupcev 557 1.172                 210 
kratkoročne terjatve do uporabnikov 
enotnih kontnih načrtov           49.329          47.046                95 
druge kratkoročne terjatve            479            247                51 
aktivne časovne razmejitve          898          265     29 

SKUPAJ 86.501            106.541                 123 
 
PASIVA 
D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 
Na pasivni strani izkazujemo kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve v višini 
93.555 €. 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 45.422 €. Znesek zajema obveznost do 
zaposlenih za obračunane decembrske plače 2017 izplačane v januarju 2018. 
Obveznosti do dobaviteljev zajemajo neporavnane obveznosti za obratna sredstva iz 
poslovanja. Med dobavitelji imamo neporavnane obveznosti na dan 31. 12. 2017v višini 
12.616 €.  
Med večje neporavnane decembrske obveznosti leta 2017 sodijo dobavitelji: Petrol 
Energetika Ravne na Koroškem in Komunalno podjetje Slovenj Gradec (za porabljeno 
toplotno energijo), Elektro Celje d.d. in Elektro Celje energija (za porabljeno elektriko), 
Elektro Topler d.o.o. (za postavitev razstave na Ravnah na Koroškem), Kabelska televizija 
Ravne (za presnemavanje filmov Kinoteke Prevalje). 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 3.973 € zajemajo obveznosti za 
odtegljaje od plač delavcem v decembru 2017, obveznost za izplačilo po avtorski pogodbi 
december 2017, ter obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb 2017. 
V kratkoročnih obveznostih do uporabnikov enotnega kontnega načrta  izkazujemo saldo 
za sredstva v višini 55 € (kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov države – 
stroški UJP in Ministrstva za javno upravo). 
Pasivne časovne razmejitve so prikazane v višini  31.489 € . Zajemajo sredstva kratkoročno 
odloženih prihodkov neizvedenega programa. Prejeta sredstva Občine Prevalje – za 
restavriranje štirih lesenih plastik iz Leške kapelice v višini 5.230,00 €. Program bo zaradi 
zahtevnih restavratorskih posegov končan v prvi polovici leta 2018. Prejeta sredstva 
Javnega sklada za kulturne dejavnosti za zaposlitev na projektu  za zaposlovanje v kulturi 
v višini 4.500,00 €. Sredstva se bodo porabljala do 30. 9. 2018. 
Razmeji se prejeta donacija  Pahernikove Ustanove v višini 4.500,00 € za izdajo muzejskega 
kataloga o rodbini Pahernik. Program bo izveden do meseca maja 2018. 
Razmejijo se prejeta sredstva pridobljena za mednarodni arheološki simpozij Točka v času, 
za izvedbo in izdajo zbornika Točka v času »referati ob zaključku simpozija« 2017 v višini 
4.333,58 €. 
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Odložijo se prihodki Mestne občine Slovenj Gradec namenjeni programu Označitev 
kulturnih spomenikov v Mestni občini Slovenj Gradec. Program v letu 2017 ni bil v celoti 
realiziran, zaradi trajanja pridobitve soglasja lastnikov kulturnih spomenikov, zato se 
odložijo neporabljena sredstva v višini 3.628,77 €. 
Prav tako se med pasivne časovne razmejitve odložijo sredstva zaradi neizvedenega 
programa v okviru izdajateljske dejavnosti – nadaljevanje izdajanja katalogov iz Sokličeve 
zbirke – umetnostna zgodovina. Odložijo se prihodki Mestne občine Slovenj Gradec v višini  
4.000,00 € namenjenega za izdajateljsko dejavnost ter sredstva programa Ministrstva za 
kulturo namenjenega za izdajateljsko dejavnost v višini 3.000,00 €. Program je bil  odložen 
zaradi daljše bolniške odsotnosti  strokovne delavke zaposlene za polovični delovni čas  in 
bo realiziran v letu 2018. 
 
Pregled kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev po vrstah za leto 2017 v 
primerjavi z letom 2016.   

Vrsta kratkoročnih obveznosti in 
pasivnih časovnih razmejitev 

vrednost po 
stanju  

vrednost po 
stanju   indeks 17/16 

in kratkoročnih  obveznosti leto 2016 leto 2017   
kratkoročne obveznosti do zaposlenih 47.326 45.422                   95 
kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 21.784 12.616 57 
Kratkoročne obveznosti do 
uporabnikov enotnega kontnega načrta 66 55 83 
Druge kratkoročne obveznosti iz 
poslovanja 3.262 3.973 121 
Kratkoročne obveznosti do financerjev 0 0  
pasivne časovne razmejitve 996 31.489  

SKUPAJ 73.434 93.555 127 
 
E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
Lastnih virov in dolgoročnih obveznosti do virov je 2.606.339 €.  
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo donacije za predmete muzejske 
vrednosti, prejete donacije za nabavo osnovnih sredstev za pokrivanje stroškov 
amortizacije iz pridobljenih virov za osnovna sredstva iz projekta Geopark. V letu 2017 so 
se evidentirale tudi ovrednotene donacije za predmete arheologije v višini 382,90 €. 
Na obveznostih za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva vodimo 
obveznost za sredstva prejeta v upravljanje naših ustanoviteljic skupaj v višini 2.566.660 €. 
Obveznost za sredstva prejeta v upravljanje Občine Ravne na Koroškem je 1.321.977 €, 
Mestne občine Slovenj Gradec 1.061.992 €, Občine Radlje ob Dravi 164.925 €, Občine 
Prevalje 7.248 €, Občine Dravograd 10.000 € in Občine Muta 519 €. Sredstva v upravljanju 
so bila na podlagi 37. Člena Zakona o računovodstvu usklajena. 
Presežek prihodkov nad odhodki 2017 zanaša 5.304 €. V letu 2017 smo presežek prihodkov 
nad odhodki zmanjšali za nove nabave opreme po sklepu ustanoviteljev v višini 1.309 ter 
ga povečali za razliko med prihodki in odhodki leta 2017 v višini 2.028 €. 
 
 
 



37 
 

POJASNILA K STANJU GIBANJ NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN 
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 
 
Koroški pokrajinski muzej razpolaga na dan 31. 12. 2017 s sredstvi neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 2.593.353 €; od tega je  
50,97 % sredstev ustanoviteljice Občine Ravne na Koroškem, 40,93 % sredstev 
ustanoviteljice Mestne občine Slovenj Gradec, 6,36% sredstev ustanoviteljice Občine 
Radlje ob Dravi, 0,28% Občine Prevalje, 0,39 % Občine Dravograd, 0,02 % Občine Muta ter 
donacij v višini 1,05%. Razmerja sredstev se zaradi vlaganj posameznih občin iz leta v leto 
spreminjajo. 
 
Sredstva v upravljanju po deležih ustanoviteljev 

 
 
 
Nove nabave v letu 2017: 
Občina Ravne na Koroškem je prenesla končane investicije v muzejski zgradbi (skedenj pri 
Prežihovi bajti ter v Štauharijo-muzej) v višini 139.211 € ter nabavo računalniške opreme 
v višini 1.974 €. Mestna občina Slovenj Gradec je financirala nakup računalniške opreme 
ter drobnega inventarja v višini 6.474 €. Iz donacij pa je bil opravljen odkup muzejskih 
predmetov v višini 800 €, prav tako so bile med donacije v letu 2017 ovrednotene 
arheološke muzealije v višini 383 €.   
 
Obračun amortizacije – redni odpis: 
Amortizacija je obračunana po enakomerni časovni metodi. Osnovna sredstva so odpisana 
po načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev (Uradni list 58/10). Drobni inventar je odpisan stoodstotno ob nabavi. 
Amortizacija je obračunana ločeno za sredstva v upravljanju in ločeno za sredstva 
nabavljena iz drugih virov. Skupna amortizacija je obračunana v višini 83.110 €. 
Amortizacije je v celoti odpisana v breme sredstev v upravljanju posameznih občin 
ustanoviteljic. 
 

Mestna občina Slovenj Gradec Občina Ravne na Koroškem

Občina Radlje ob Dravi Občina Prevalje

Občina Dravograd Občina Muta

Donacije
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V letu 2017 je komisija za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja izločila iz 
uporabe že amortizirana osnovna sredstva enote Muzeja Slovenj Gradec vrednosti  464 € 
ter 23 € drobnega inventarja. V enoti Muzeja na Ravnah na Koroškem pa vrednost 
drobnega inventarja v višini 292 €. Sredstva so bila neuporabna in niso imela več 
knjigovodske vrednosti. 
Direktor je na predlog inventurne komisije dne, 30. 1. 2018 sprejel sklep št. 015/2018, da 
se sredstva odpišejo in izločijo zaradi neuporabnosti. 
 
 
POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 
UPORABNIKOV 
 
Prihodke razčlenjujemo na prihodke od poslovanja, prihodke od financiranja in izredne 
prihodke. Celotni prihodki v letu 2017 so znašali 827.317 €. 
 
Pregled vseh prihodkov 2017 v primerjavi s preteklim letom 2016 ter na podlagi deleža 
pridobitve: 

Prihodki od poslovanja 2016 delež 2017 delež 
indeks 
17/16 

Prihodki od vstopnin           22.885                23.513              103    
Prihodki od katalogov             1.431                  1.532              107    
Prihodki od prodanih spominkov             5.890                  2.841                48    
Prihodki od postavitev razstav                481                  7.726           1.606    
Prihodki arheološka izkopavanja           16.682                20.229              121    
Prihodki drugo-pedagoške 
delavnice             1.791                  1.080                60    

Prihodki drugo-oddaja prostorov za 
kulturne prireditve v okvirju javne 
službe                360                     450              125    
Skupaj lastni prihodki           49.520    4           57.372          7            116    
Ministrstvo za kulturo         576.742              589.210              102    
Ministrstvo za šolstvo             4.300                  3.600                84    
Zavod za zaposlovanje RS           27.499                30.375              110    

Sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev EU                     -      -             113       
Sredstva JSKD-zaposlitev                     -                     500       
Skupaj državni proračun         608.541    77         623.572        75            102    
Mestna občina Slovenj Gradec           70.075                56.903                81    
Občina Ravne na Koroškem           51.588                39.570                77    
Občina Dravograd             5.376                  3.910                73    
Občina Radlje ob Dravi           24.262                25.363              105    
Občina Muta           13.594                17.419              128    
Občina Mežica             2.649                     639                24    
Občina Črna na Koroškem                     -                     874       
Občina Prevalje                     -                  1.680       
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Občina Vuzenica                     -                         -       
Občina Podvelka                     -                         -       
Skupaj občinski proračuni         167.544    19         146.359        18              87    
Drugi prihodki                239                         -        
Prejeta donacije             1.150                         -                  -    

Odpisi obveznosti iz preteklih let                     -                       15        

Skupaj prihodki iz poslovanja         826.994    100         827.317      100            100    
 
 
 Zaračunani prihodki 2017 po deležih financiranja: 

  
  
 
V letošnjem letu smo iz državnega proračuna prejeli 75 % prihodkov za izvedbo naše 
dejavnosti, 18 % nam je zagotavljala lokalna skupnost – občine soustanoviteljice, ter 7 % 
zagotavljamo z drugimi prihodki za opravljanje javne službe. 
 
Skupni prihodki so v primerjavi z lanskim letom nespremenjeni. Sredstva prejeta iz 
državnega proračuna (Ministrstva za kulturo, Zavoda za zaposlovanje in Ministrstva za 
šolstvo) izkazujejo indeks 102 v primerjavi s preteklim letom. Večino prihodkov (589.210 
€) predstavlja pogodba Ministrstva za kulturo. V letu 2017 so v primerjavi z letom 2016 
financiranje povečali za 2 odstotka. Z Aneksom 1 k letni pogodbi 2017 so zagotavljali 
dodatna sredstva v višini 15.371,00 € za kritje stroškov dela.  
Na strani pridobljenih sredstev s pogodbami od občin ustanoviteljic so se v letu 2017 
sredstva pomanjšala za 13 odstotkov. Razlog je neizvedeni program, ki bo realiziran v 
začetku leta 2018. Občine ustanoviteljice so v letu 2017 poleg financiranja programskih in 
obratovalnih materialnih stroškov financirale tudi zaposlitve. Sredstva za 2 zaposlitvi je 
zagotavljala Mestna občina Slovenj Gradec iz projekta »Oživljeni zven preteklosti«, 1 
zaposlitev Občina Radlje ob Dravi, 0,5 zaposlitve pa Občina Ravne na Koroškem. V letu 
2017 so bili v muzeju na programu javnih del zaposleni 3 delavci. Prihodki so bili 
zagotovljeni s strani Zavoda za zaposlovanje ter iz občinskih proračunov ( Občine Radlje ob 
Dravi in Občine Muta) in lastnih prihodkov. Iz lastnih sredstev pridobljenih iz projekta 

Skupaj državni proračun

Skupaj občinski proračuni

Skupaj lastni prihodki

Skupaj donacije



40 
 

»Oskrba s pitno vodo -Porečje Drave« je bila v obdobju leta 2017 financirana 0,5 zaposlitve 
kustosa pripravnika arheologa. 
Muzej je v letu 2017 od vstopnine in prodaje proizvodov ter arheoloških izkopavanj in 
raziskav ustvaril 57.372 € prihodkov ter skupno ustvaril za 16 % več lastnih prihodkov kot 
v preteklem letu.  V letu 2017 je bilo izvedenih več arheoloških izkopavanj, večja je bila 
prodaja katalogov ter izvedba postavitev razstav in pedagoških vsebin ob praznovanju 750 
letnice mesta Slovenj Gradec. 
Sredstva, ki smo jih prejeli za nabavo opreme od občinskih proračunov (Mestne občine 
Slovenj Gradec v višini 5.165 € ter Občine Ravne na Koroškem v višini 1.974 €), so vknjižena 
direktno med vire sredstev. 
 
Celotni odhodki v letu 2017 so znašali 825.195 €. 
 
Pregled vseh odhodkov 2017 v primerjavi s preteklim letom 2016 ter na podlagi deleža 
porabe: 

Odhodki poslovnega leta 2016 delež 2017 delež 
indeks 
17/16 

Stroški materiala           53.439    8         72.298    9          135    
Stroški storitev         228.552    26       192.962    23            84    
Stroški dela         538.536    65       557.203    67          103    
Amortizacija                     -                       -                   - 
Drugi stroški             3.269    0,6           2.587    1            79    
Finančni odhodki                  31                     60               194    
Drugi odhodki                444    0,2                85                 19    
Prevrednotovalni poslovni odhodki             1.230    0,2                  -                   -    
Skupaj celotni odhodki         825.501    100       825.195      100             100    

 
 
Odhodki poslovanja 2017 po strukturi porabe: 

 
   

 

Stroški materiala

Stroški storitev

Stroški dela

Amortizacija

Drugi stroški

Finančni odhodki
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Kot celotni prihodki so tudi celotni odhodki poslovnega leta odvisni od dogovorjenega 
programa. 
Iz strukture celotnih odhodkov poslovnega leta vidimo, da stroški dela vsako leto 
predstavljajo velik del vseh odhodkov. Med stroški materiala so knjiženi stroški energije, 
materiala za postavitev razstav, material za pedagoške delavnice, pisarniški material, 
čistila, nabava stekla, strokovne literature. V strukturi vseh stroškov material predstavlja v 
letu 2017  9 % vseh odhodkov. 
Več kot stroškov materiala je stroškov storitev, okrog 23 % vseh odhodkov, saj je tudi 
program odvisen od storitev zunanjih izvajalcev. Med stroški storitev so največje postavke 
stroški za oblikovanje in tisk katalogov, tisk in oblikovanje razstavnih panojev, stroški 
storitev restavriranja in postavitve in prestavitve razstav, zavarovanj, stroški povračil v 
zvezi z delom ter avtorskimi honorarji v zvezi z arheološkimi izkopavanji in poizkopavanji 
ter storitve študentskih servisov za opravljanje dežurstev na več  lokacijah muzeja. 
 
Celotni odhodki  v primerjavi s preteklim letom ostajajo v enakem obsegu. Stroški blaga, 
materiala in storitev so v letu 2017 znašali 265.260 €. Poraba je bila v primerjavi s preteklim 
letom manjša za 6 %.  in sicer: stroški materiala so se posledično povečali za 35% zaradi 
sprememb vknjižb stroškov energije (iz stroškov storitev na stroške materiala), stroški 
storitev pa so se zmanjšali  za 16 %. Razlog za zmanjšanje je prav tako posledica sprememb 
vknjižb stroškov energije ter prerazporeditev sredstev določenih programov v začetku leta 
2018. 
 
Vsi stroški dela so se skupno v primerjavi z lanskim letom  povečali za 3%. Stroški dela, za 
katere prejemamo sredstva iz Ministrstva za kulturo so se prav tako v primerjavi s 
preteklim letom povečali za 2 odstotka. V letu 2017 se je sprostila zakonodaja na področju 
plač v javnem sektorju (sproščena napredovanja, povečan regres za letni dopust, 
sprostitev dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev). V primerjavi s 
preteklim letom so se za 11 odstotkov povečala tudi sredstva za plače zaposlitvam iz drugih 
virov.  
 
Drugi stroški so odhodki članarin združenj, stroški varstva pri delu ter soglasij in taks, 
stroški nadomestil stavbnih zemljišč. V  primerjavi z letom poprej so ti stroški manjši za 21 
%. Drugi odhodki v letu 2017 zajemajo druge izredne odhodke v višini 85 €. 
 
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb. 
V letu 2017 je imel Koroški pokrajinski muzej 49.660,38 € davčno priznanih prihodkov 
(izvzeti so bili prihodki iz javnofinančnih virov - dotacije in donacije). Davčno priznani 
odhodki so v letu 2017 znašali 49.164,30 €. (Izvzeti so bili odhodki nepridobitne dejavnosti 
po izračunu sorazmernega deleža - Prihodki nepridobitne dejavnosti/celotni prihodki = 
93,9974). Izračunana je bila davčna obveznost, ki  za leto 2017 znašala 94,26 €. 
 
V letu 2017 je ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.122 €. Z upoštevanjem 
davka od dohodka pravnih oseb izračunanega v višini 94 €,  znaša presežek prihodkov 
obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 2.028 €. 
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Obrazložitev: 
Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta 2028 € se nameni na 
nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki oz. za nabavo osnovnih sredstev ter 
manjše odkupe muzejskih predmetov. 

        
POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 
VRSTAH DEJAVNOSTI 
 
V poslovnih knjigah je potrebno zagotavljati ločeno evidenco prihodkov, ki so nastali z 
opravljanjem javne službe od prihodkov, ki so nastali na trgu. Koroški pokrajinski muzej v 
letu 2017 ni ustvaril prihodkov na trgu, zato izkazujemo v tem obrazcu prihodke in 
odhodke le v stolpcu 4, ( javna služba). 
 
 
POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 
NAČELU DENARNEGA TOKA 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je 
evidenčen izkaz, v katerega se vpisujejo podatki o prilivih in odlivih, ki jih določeni 
uporabniki izkazujemo.  

 
 Pregled prihodkov v primerjavi s preteklim letom in finančnim načrtom 2017. 

Prihodki za izvajanje javne 
službe 2016 plan 2017 2017 

indeks  
plana 

indeks 
17/16 

Ministrstvo za kulturo     577.536        572.438        588.387           103          102    
Druga ministrstva         4.300            1.500            3.600              84    
Zavod za zaposlovanje RS       26.937          50.796          32.156             63          119    
Sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU       42.417                   -             -134                 
Prihodki od občin     166.156        193.741        169.388             87          102    
Prejeta sredstva javnih skladov-
JSKD                -                   -            5.000      

Drugi prihodki za izvajanje 
dejavnosti javne službe-lastna 
sredstva       46.818          46.510          69.220           149          148    
Skupaj prihodki     864.164        864.985        867.617           100          100    

 
Skupni prihodki denarnega toka so v primerjavi z lanskim letom za 0,3 % višji ter 
uravnoteženi v primerjavi s planom 2017. Prav tako so se  sredstva prejeta iz državnega 
proračuna Ministrstva za kulturo v primerjavi z lanskim letom povečala za 2 odstotka, v 
primerjavi s finančnim načrtom pa za 3 odstotke.  
Sredstva Zavoda za zaposlovanje so se  v primerjavi s preteklim letom povečala za 19 
odstotkov, s finančnim načrtom pa odstopajo za 37 %, predvsem zaradi neodobrenih 
planiranih vseh zaposlitev preko javnih del. 
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Prejeta sredstva iz državnega proračuna Evropske unije so projektna sredstva, ki so 
namenjena za pokrivanje stroškov  projektov. V letu 2017 smo iz sredstev UE morali vrniti 
že pridobljena sredstva v višini 134 € za Mednarodni projekt Biseri. 
 
Sredstva občinskih proračunov – dotacije za program in zagotavljanje plač so v primerjavi 
s finančnim načrtom manjša za 13 %, v primerjavi z letom poprej pa višja za 2 %. Redna 
sredstva po pogodbah za leto 2017 so zagotovile: 
Občina Ravne na Koroškem 41.544 €; 
Mestna občina Slovenj Gradec 69.697 €; 
Občina Radlje ob Dravi 25.486 €; 
Občina Dravograd 3.910 € ter JD-2016 459 €; 
Občina Prevalje 6.910 €; 
Občina Mežica 639 € ter JD-2016 2.264 €. 
Občina Muta 17.605 €; 
Občina Črna na Koroškem 874 €. 
 
 
V letu 2017 smo na javnem razpisu pridobili sredstva Javnega sklada za kulturne dejavnosti 
za zaposlitev na projektu za zaposlovanje v kulturi v višini 5.000 €. Sredstva so bila v celoti 
nakazana kot avans v letu 2017, čeprav zaposlitev traja do konca avgusta 2018. 
 
Drugi prihodki za izvajanje javne službe so se skupno v primerjavi s preteklim letom 
povečali za 48 %. V primerjavi s finančnim načrtom 2017 pa je bil lastni prihodek višji za 49 
%. 

 
 Pregled odhodkov v primerjavi s preteklim letom in finančnim načrtom 2017 

Odhodki za izvajanje javne službe 2016 plan 2017 2017 
indeks 
plana 

indeks 
17/16 

Plače  in drugi izdatki zaposlenih MK    435.831        447.365       445.635         100          102    
Plače  in drugi izdatki zaposlenih 
druge zaposlitve      97.051        142.692       113.668           80          117    
Pisarniški in spl. material in storitve      62.281          54.210         60.225         111            97    
Posebni material in storitve      73.420          77.000         85.338         111          116    
Energija, komunala in komunikacije      49.093          50.800         52.298         103          107    
Prevozni stroški in storitve        2.891            3.200           2.916           91          101    
Izdatki za službena potovanja        9.220            7.500           5.999           80            65    
Tekoče vzdrževanje      28.756          28.590         16.610           58            58    
Najemnine in zakupnine        6.409            6.100           6.462         106          101    
Kazni in odškodnine               -                   -                  -             -             -    
Drugi operativni odhodki      53.102          37.050         45.593         123            86    
Investicijski odhodki      36.010            8.000           9.248         116            26    
Skupaj odhodki    854.064        862.507       843.992           98            99    

 
Celotni odhodki leta 2017 so se v primerjavi z letom 2016 zmanjšali za 2 odstotka,  prav 
tako so za 1 odstotek manjši v primerjavi s finančnim načrtom 2017. 



44 
 

Prikazana sredstva za plače redno zaposlenih, ki jih financira Ministrstvo za kulturo  v 
primerjavi s preteklim letom izkazujemo z indeksom 102. Ministrstvo za kulturo je v letu 
2017 v primerjavi z letom 2016 financiralo za 2 odstotka več sredstev. Z Aneksom 1 k letni 
pogodbi 2017 so zagotavljali dodatna sredstva v višini 15.371 € za kritje stroškov dela.  
 
Sredstva, ki nam jih je v letu 2017 zagotavljalo Ministrstvo za kulturo s pogodbo ter 
Aneksom 1 k pogodbi  je zadoščalo za stroške plač redno zaposlenih, predvsem zato, ker 
je MK zagotovilo še dodatna sredstva za stroške plač, v muzeju pa nismo daljše odsotnosti 
zaradi bolezni nadomeščali novimi zaposlitvami. Plače so se izplačevale v skladu s predpisi 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter določenih členov Zakona o uravnoteženju 
javnih financ (ZUJF), usklajevale so se z navodili MK dvakrat letno: od 1. do 10. junija 2017 
(spremembe do vključno meseca maja 2017) in od 1. do 10. decembra 2017 (spremembe 
do vključno meseca decembra 2017). 
 
Izplačane plače zaposlenih v muzeju iz drugih virov so bile v letu 2017 v primerjavi s 
preteklim letom izvedene v večjem številu. V primerjavi s finančnim načrtom pa sredstva 
odstopajo predvsem zaradi manjšega števila zaposlitev na javnih delih.  
 
Stroški blaga, materiala in storitev so se v letu 2017 zmanjšali skupaj za 3 odstotke v 
primerjavi s preteklim letom. V primerjavi z finančnim načrtom 2017 pa so višji za 
4 odstotke. 
Večja odstopanja so pri pisarniškem in splošnem materialu in storitvah, kjer so se povečali 
stroški računalniških storitev za ureditev nove spletne strani, povečali so se tudi stroški 
posebnega materiala in storitev, ker smo v letu 2017 dokončno prestavili in restavrirali 
»pudlovko« v razstavnih prostorih Štauharije v Muzeju na Ravnah in izvedla so se večja 
restavratorska dela na forma vivah v Muzeju na Ravnah. 
 
Investicijski odhodki so odhodki vlaganj v osnovna sredstva. V letu 2017 so bila sredstva 
namenjena  za nakup opreme za dejavnost, programske opreme ter računalniške opreme 
in odkupe muzealij v skupni vrednosti 9.248 €. V primerjavi z letom 2016 izkazujemo indeks 
26, s finančnim načrtom pa indeks 116.  
 
V obrazcu prihodki in odhodki določenega uporabnika po načelu denarnega toka 
prikazujemo v letu 2017 presežek prihodkov nad odhodki v višini 23.625 €. 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je 
evidenčni izkaz in pri njem velja računovodsko načelo denarnega toka oz. plačane 
realizacije. Presežek ne prikazuje dejanskega presežka, ampak zgolj gibanje denarnih 
sredstev iz prejšnjega v naslednje leto. 
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Izračun in poraba presežka v skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu (77. člen ZIPRS1718) 
 Izračun: 

Presežek prihodka nad odhodki po denarnem 
toku 

                        
               23.625 €  

    
Zmanjšanje presežka po denarnem toku   

Vse kratkoročne in dolgoročne obveznosti R 2 
                     
          -    93.555 €  

Neporabljena sredstva -razlika med 
obveznostmi in sredstvi 980-R0(00do 05) 

                  
          -      7.682 €  

Negativni znesek 
                   
          -     77.612 €  

 
Zaradi izračuna negativnega zneska se presežek ne evidentira na skupini kontov 985800. 
 
Pojasnila k izkazu financiranja določenih uporabnikov 
 
V letu 2017 so se sredstva na računu povečala za 23.625 € (razlika med prihodki in odhodki 
po načelu denarnega toka). Drugih podatkov v obrazcu ne izpolnjujemo. 
 
Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 
 
Prejetih in danih posojil nimamo. 
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5. ZAKLJUČNI DEL 
 
Koroški pokrajinski muzej 
Letno poročilo 2017 
 
Vsebinsko poročilo: 

- Mag. Tadej Pungartnik, direktor   
- Marija Kos, poslovna sekretarka 

 
Finančno poročilo: 

- Marjetka Krenker, računovodkinja   
 
 

 
  
 
 
 

Svet zavoda Koroškega pokrajinskega muzeja je na svoji 4. redni seji, dne 26. 2. 2018, 
obravnaval in potrdil Letno poročilo 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Slovenj Gradec, 26. 2. 2018                                                                             Mag. Tadej Pungartnik, 
direktor 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


