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POVZETEK 

V magistrski nalogi je obravnavana vloga marketinga v muzejih v Sloveniji. Muzeji so javne 

institucije, ki kot take služijo javnosti. Zaradi spreminjanja pogojev delovanja in načina 

življenja se danes muzeji srečujejo s številnimi izzivi. Za svoje občinstvo tekmujejo z drugimi 

prostočasnimi dejavnostmi. V raziskavi se osredotočamo na študijo dobrih praks muzejskega 

marketinga in na podlagi tega podajamo priporočila za nadaljnje delo. S polstrukturiranimi 

intervjuji, anketnim vprašalnikom in analizo dokumentov analiziramo obstoječe stanje na 

področju muzejskega marketinga v izbranih slovenskih muzejih. Na podlagi tega 

ugotavljamo, da se muzejski marketing v Sloveniji uveljavlja kot eden izmed pomembnih 

elementov za uspešno delovanje muzejev. 

Ključne besede: muzejski marketing, nepridobitni marketing, muzejski marketinški splet, 

marketinška orodja, triangulacija metod. 

 

SUMMARY 

In the master thesis is researched the role of marketing in museums in Slovenia. Museums are 

public institutions that serve the public as such. Due to changes in operating conditions and 

lifestyle, museums today face numerous challenges. For its audience they compete with other 

leisure activities. The research focuses on the study of good practices of museum marketing 

and on this base gives the recommendations for further work. With the semi structured 

interviews, questionnaire and documents analysis we have analysed the current situation on 

the field of museum marketing in selected Slovenian museums. On this base we find that 

museum marketing in Slovenia is establishing as one of important elements for the successful 

work of museums. 

Keywords: museum marketing, non-profit marketing, museum marketing mix, marketing 

instruments, methods of triangulation. 
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1 UVOD 

Muzeji se danes srečujejo s številnimi izzivi, ki so povezani s spreminjanjem pogojev 

delovanja in načina življenja. Največji takšen izziv zagotovo predstavlja privabljanje večjega 

števila obiskovalcev. Za svoje občinstvo tekmujejo z navadami, kot sta gledanje televizije in 

uporaba računalnika, drugimi prostočasnimi in kulturnimi dejavnostmi ter seveda z drugimi 

muzeji. Prav zato morajo muzeji uporabljati pravilne prijeme, da privabijo nove obiskovalce 

in obdržijo že obstoječe ter jih spodbujajo k aktivnejšemu vključevanju. Ker muzeji ne morejo 

prisiliti javnosti, da jih obišče, nimajo druge izbire, kot da postanejo privlačni za širšo javnost 

(Kotler in Kotler 1998, 55; Middleton 1994, 250). 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Muzej je po Zakonu o varstvu kulturne dediščine (UL RS, št. 16/08), ki je povzel opredelitev 

Mednarodnega muzejskega sveta (ICOM), opredeljen kot »stalna organizacija v službi družbe 

in njenega razvoja, ki je odprta za javnost in ki zbira, ohranja, dokumentira, preučuje, 

interpretira, upravlja in razstavlja dediščino ter posreduje podatke o njej z namenom razvijati 

zavest o dediščini, širiti vedenje o njenih vrednotah in omogočati uživanje v njej«. Kot javna 

institucija naj bi služil javnosti in je v prvi vrsti namenjena njej. Toda ideal o javni službi 

muzejev ni dosežen, saj kar devetdeset odstotkov vseh muzejev ne služi splošnemu občinstvu 

v širšem pomenu besede, temveč le bolje izobraženemu srednjemu razredu. To ne pomeni, da 

je ideal muzeja kot javne službe napačen, temveč da ni dosežen (Grzinčič 1998, 12–13; 

Middleton 1994, 249). 

Mnogo let so muzeji in marketing ignorirali eden drugega. Tudi druge ustanove, kot so šole, 

bolnišnice in gledališča, so prepoznale pomembnost marketinga za svoje uspešno delovanje, 

zato bi ga morali tudi muzeji, sicer bodo propadli (Lewis 1992, 148–149; 1994, 217–218). 

Slovenski muzeji še vedno ohranjajo klasičen vzorec osnovnih muzejskih funkcij zbiranja, 

varovanja, dokumentiranja, raziskovanja in razstavljanja. Novejše muzejske funkcije, med 

katerimi je tudi muzejski marketing, pa so bile še do nedavnega zanemarjene. Eden izmed 

bistvenih razlogov za to je ta, da so slovenski muzeji dobili varno zatočišče države, saj živijo 

neodvisno od obiskovalcev (Čeplak 1993, 27). 

Po Kotlerju (1996, 6) je marketing »družbeni in managerski proces, ki omogoča 

posameznikom in organizacijam, da dobijo kar potrebujejo in želijo, in sicer tako da ustvarijo, 

ponudijo in medsebojno zamenjujejo izdelke, ki imajo vrednost«. Marketing je koncept, ki 

postavi kupca oziroma uporabnika v središče dejavnosti (Dibb idr. 1997, 6; Drucker 1990, 

56).  

Ker je muzej ustanova, ki se uvršča v javni in nepridobitni sektor, je treba osnovno 

opredelitev marketinga prilagoditi. Muzejski marketing, povzet po opredelitvi Britanskega 

instituta za marketing (CIM), je »managerski proces, ki potrjuje poslanstvo muzeja ali galerije 
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in je tako odgovoren za učinkovito identifikacijo, predvidevanje in zadovoljitev potreb 

njegovih uporabnikov« (Lewis 1992, 151; 1994, 220). Ena izmed prvih, ki sta spregovorila o 

tem konceptu, sta bila Kotler in Levy leta 1969, ko sta zapisala, da so »za mnoge ljudi muzeji 

hladni marmornati mavzoleji, ki skladiščijo milijone relikvij, ki kaj kmalu povzročijo zehanje 

in utrujene noge«. V času objave tega prispevka muzeji sploh niso sprejemali koncepta 

marketinga in ga mogoče še danes ne bi, če ne bi bili na neki način prisiljeni k uporabi 

marketinških tehnik, predvsem zaradi zmanjševanja javnega financiranja s strani države 

(Bradford 1994, 42; McLean 1997, 36).  

Muzejski marketing pomeni zadovoljevanje potreb in želja javnosti. Muzeji tržijo ideje, 

vzdušje, razpoloženje, informacije, znanje, zato je za obiskovalca pomemben celoten vtis, ki 

ga v muzeju dobi. Muzejsko tržišče predstavljajo njegovi uporabniki. Za razliko od 

pridobitnega sektorja uspešni muzeji gradijo na strani svojega občinstva in njihovih interesov 

(Čeplak 1993, 27–28; Šola 2001, 38). 

Marketinški splet je kombinacija elementov, potrebnih za načrtovanje in izvedbo popolnega 

marketinga. Predstavlja niz marketinških orodij – izdelek, marketinške poti, cena in promocija 

(angl. 4p – Product, Place, Price, Promotion), ki jih podjetje uporablja, da sledi svojim ciljem 

na trgu (Jančič 1990, 91–92; Kotler 1996, 98; McCarthy in Perreault 1994, 37). McLeanova 

(1995, 41) je razvila marketinški model, ki je posebej prilagojen za muzeje. Po njenem 

mnenju morajo muzeji razviti takšen marketing, ki bo pomagal k uresničitvi poslanstva 

muzeja, povečal dohodek in število obiskovalcev. Njen model muzejskega marketinškega 

spleta izhaja iz petih dejavnikov (muzejska zbirka, muzejska stavba, osebje, organizacijski 

mehanizmi in javnost), ki se med sabo povezujejo v strukturiran okvir, prirejen za posebnosti 

muzejev (Grzinčič 1998, 14). Poleg tega je še marketinški komunikacijski splet, ki predstavlja 

del marketinškega spleta in ga sestavlja pet dejavnosti: oglaševanje, odnosi z javnostmi, 

neposredni marketing, osebna prodaja in pospeševanje prodaje. Vsaka od teh dejavnosti 

vključuje različna orodja za izvajanje dvosmernega komunikacijskega procesa (Kotler 1996, 

596; Kotler in Armstrong 2001, 512; Mork 2011, 110). 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen raziskave je raziskati vlogo marketinga v slovenskih muzejih s študijo dobrih praks 

muzejskega marketinga v Sloveniji. Na podlagi marketinške teorije, posebej prilagojene 

muzejskemu okolju, ugotavljamo, kako muzejski marketing razumejo in kakšen pomen mu 

pripisujejo muzeji v Sloveniji, ter analiziramo marketinški komunikacijski splet muzejev, 

izbranih v vzorec. Na podlagi primerov dobrih praks muzejskega marketinga podajamo 

predloge za izboljšanje muzejskega marketinga, primernega za muzeje v Sloveniji. 

Raziskava sledi naslednjim ciljem: 

– proučiti obstoječo literaturo o muzejskem marketingu, 
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– ugotoviti, kako muzeji v Sloveniji razumejo marketing in kakšen pomen mu 

pripisujejo, 

– analizirati obstoječe stanje na področju muzejskega marketinga v Sloveniji in 

marketinški splet, prilagojen muzejskemu okolju, 

– ugotoviti, katera orodja marketinškega komunikacijskega spleta uporabljajo muzeji v 

Sloveniji, 

– poiskati primere dobrih praks muzejskega marketinga v Sloveniji, 

– podati predloge za izboljšanje muzejskega marketinga, primernega za muzeje v 

Sloveniji. 

1.3 Raziskovalna vprašanja 

Raziskovalno vprašanje 1: Kako muzeji v Sloveniji razumejo marketing? 

Raziskovalno vprašanje 2: Kako je razvit muzejski marketing v Sloveniji? 

Raziskovalno vprašanje 3: Katera marketinška orodja uporabljajo muzeji v Sloveniji? 

1.4 Hipoteze 

Hipoteza 1: Pri odločitvi za obisk muzeja ni razlik glede na spol, starost, izobrazbo in delovni 

status obiskovalcev. 

Hipoteza 2: Oceni obiska muzeja in zadovoljstva njegovih obiskovalcev z dejavniki 

muzejskega marketinškega spleta sta statistično značilno povezani z željo po ponovnem 

obisku muzeja. 

Hipoteza 3: Dejavniki muzejskega marketinškega spleta statistično značilno vplivajo na oceno 

obiska muzeja. 

1.5 Metode raziskovanja 

O izbiri metod se odločamo glede na raziskovalni problem, in čeprav metode same nimajo 

predznaka kvalitativno/kvantitativno, so nekatere značilnejše za kvalitativne raziskave in 

druge za kvantitativne raziskave (Trnavčevič 2010, 73). Kombiniranje kvalitativnega in 

kvantitativnega pristopa je problem na filozofski ravni, saj gre za dve nasprotujoči si 

perspektivi. Vendar pa se teoretiki in raziskovalci zavedajo, da čistega pristopa v praksi ni 

mogoče izvesti. Vsaka raziskava, četudi sledi eni tradiciji, ima lahko elemente druge. Prav 

zato so raziskave v managementu nekje vmes, torej med eno in drugo tradicijo (Easterby-

Smith idr. 2007, 181; Tratnik 2002, 26–27). 

V magistrski nalogi smo uporabili triangulacijo metod, kjer smo kombinirali kvalitativne in 

kvantitativne metode zbiranja podatkov, in sicer polstrukturirani intervju, anketni vprašalnik 

in analizo dokumentov. Triangulacija metod je uporaben način maksimiranja količine zbranih 
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podatkov. Omogoča pa tudi, da se z rezultati raziskave približamo objektivni stvarnosti in 

preprečimo pristranski vpliv na raziskavo (Easterby-Smith idr. 2007, 181; Tratnik 2002, 40–

41). 

Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov. Teoretični del je razdeljen na tri poglavja, v 

katerih je na podlagi obstoječe literature, veljavne zakonodaje s področja dediščine in 

muzejskih marketinških raziskav predstavljena teorija o muzejih, marketingu in muzejskem 

marketingu. V empiričnem delu je predstavljena raziskava o muzejskem marketingu v 

Sloveniji. Primarne podatke smo zbirali z metodo polstrukturiranega intervjuja in anketnim 

vprašalnikom, sekundarne pa z analizo dokumentov. 

Intervju je dobesedno inter-vju (angl. inter view), notranja izmenjava pogledov med dvema 

osebama, ki se pogovarjata o temi, ki je predmet zanimanja obeh (Kvale 1996, 14). 

Raziskovalni intervju temelji na vsakdanjih pogovorih, ki pa so profesionalni. Gre za pogovor 

z obliko in namenom, ki prek spontane izmenjave pogledov, kot v vsakdanjih pogovorih, 

postane previden pristop izpraševanja in poslušanja z namenom pridobivanja preizkušenega 

znanja. Polstrukturirani intervju je opredeljen kot intervju, katerega namen je pridobiti opise 

iz življenja intervjuvanca v zvezi z razlago pomena opisanega pojava (Kvale 1996, 5–6). Pri 

polstrukturiranem intervjuju vprašanja niso za vse vprašane enaka. Odvisna so od tega, kaj 

vprašani o temi vedo in kakšno je njihovo mesto v danem okolju. Velika prednost takšnega 

intervjuja je možnost izbire in kombinacije vprašanj (Tratnik 2002, 53–54). 

Glavni namen anketnega vprašalnika je pridobiti informacije od določenega kroga ljudi. Z 

anketnim vprašalnikom zbiramo podatke, ki jih ni mogoče najti v obstoječih virih. Zanj se 

odločimo tudi v primeru, ko menimo, da v javnosti obstaja splošno mnenje o zadevi, ki jo 

raziskujemo. Za razliko od intervjuja, kjer so primernejša vprašanja odprtega tipa, so pri 

anketnem vprašalniku primernejša vprašanja zaprtega tipa, ki se jih lahko hitro izpolni in 

analizira (Easterby-Smith idr. 2007, 167–168; Tratnik 2002, 47). 

Dokumenti so vir mnogih podatkov in informacij. Za metodo analize dokumentov se med 

drugim odločimo, ko je v raziskavi smiselno uporabiti že zbrane ustrezne podatke, ker lahko ti 

podatki osvetlijo in dopolnijo zbrane primarne podatke in ker ni mogoče izvajati raziskovanja 

ločeno od drugih raziskav in virov (Tratnik 2002, 64). 

Z raziskavo so zbrani kvalitativni (v obliki besed) in kvantitativni (v obliki številk) podatki. 

Številčni podatki se obdelujejo s statistiko, za kar je primeren statistični računalniški program 

SPSS. Za analizo kvalitativnih podatkov, katerih pomen izhaja iz besed, pa je uporabljena 

metoda analize vsebine. Ta metoda raziskovalcu omogoča, da iz podatkov potegne ključne 

značilnosti, hkrati pa se ohrani bogastvo materiala, tako da ga lahko uporabi kot dokaz za 

izvedene sklepe in zagotovi, da podatki govorijo sami zase (Easterby-Smith idr. 2007, 151; 

Tratnik 2002, 72).  
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1.6 Omejitve in predpostavke 

Marketing je kompleksen pojem, zato se v magistrski nalogi omejujemo na razumevanje 

marketinga v slovenskih muzejih in na uporabo marketinških orodij. Marketinške teorije ne 

moremo enakovredno posploševati na vse pridobitne in nepridobitne organizacije, ne glede na 

dejavnost, ki jo opravljajo. Prav zato se raziskava osredotoča in analizira muzejski 

marketinški splet in orodja, uporabljena v muzejskem okolju. 

Poleg vsebinskih omejitev so tudi metodološke. Ker vzorec ni reprezentativen, saj vanj ni bilo 

mogoče vključiti vseh muzejev v Sloveniji, rezultatov ne moremo posploševati na vse muzeje 

v Sloveniji, temveč zgolj na izbrane v vzorec. Predpostavljamo lahko, da je stanje v podobnih 

muzejih primerljivo, ne moremo pa tega zagotovo trditi. Zbrani podatki tudi niso enakovredni 

in povsem primerljivi, saj se muzeji med sabo razlikujejo po velikosti, lokaciji, organizacijski 

strukturi, muzejski ponudbi ipd. Poleg tega intervjuvanci različno odgovarjajo na vprašanja v 

intervjuju. Zaradi zanimanja posameznikov za muzejski marketing nekateri podajo izčrpno 

razlago, nekateri pa zelo kratke odgovore. Omejitvi pri anketnih vprašalnikih predstavljata 

nepripravljenost obiskovalcev muzejev za izpolnjevanje vprašalnika in nenatančno 

izpolnjevanje. Večja omejitev je lahko tudi anketni vprašalnik, ki je zasnovan samo v 

slovenskem jeziku in nanj tuji obiskovalci muzejev ne morejo odgovarjati, čeprav bi mogoče 

bili na to pripravljeni.  

Predpostavljamo, da marketing v muzejih v Sloveniji ni široko sprejet koncept in zaradi tega 

tudi ni močno razvit. Muzeji sicer uporabljajo marketinška orodja, ampak ne načrtno. 

Predvidevamo tudi, da nimajo oddelka za marketing, temveč kvečjemu službo za stike z 

javnostmi. 
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2 MUZEJI 

Pojem muzej izvira iz grške besede mouseion in se je prvotno nanašal na versko bratovščino, 

ki je častila muze. Bil je tempelj muz, boginj navdiha in učenja ter zavetnic umetnosti.
1
 Po 

drugi strani pa mnogi za prvi muzej na svetu še vedno štejejo aleksandrijski mouseion, 

ustanovljen v tretjem stoletju pred našim štetjem. Aleksandrijski mouseion je bil največji v 

antičnem svetu in pravo mesto muz. Slovita knjižnica je imela okrog 900.000 knjig, živalski 

in botanični vrt, astronomski institut, zbirko zdravniških instrumentov, prirodoslovno zbirko, 

poleg tega pa so hranili zbirke daril članov akademije, ki so obsegala votivne kipe, slike in 

dragocene predmete. Mouseion je torej imel obsežne zbirke predmetov, toda poudarek ni bil 

na teh zbirkah, temveč na njegovi dejavnosti, ki je bila predvsem filozofska skupnost učiteljev 

in izbranih učencev, ki so skušali zbrati celotno znanje o svetu. Kljub imenu je mouseion bolj 

kot na muzej, ki hrani zbirke predmetov, spominjal na sodobni raziskovalni institut ali 

akademijo (Hudales 2008, 19–20). 

2.1 Opredelitve muzeja 

Trenutno najbolj razširjena je opredelitev ICOM-a
2
, sprejeta leta 1974 in dopolnjena leta 

1989, ki se glasi: »Muzej je za javnost odprta, nepridobitna, stalna ustanova v službi družbe in 

njenega razvoja, ki zaradi preučevanja, vzgoje in razvedrila pridobiva materialne dokaze o 

ljudeh in njihovem okolju, jih hrani, raziskuje, o njih posreduje informacije in jih razstavlja.« 

(Batič idr. 2005, 9) 

Druga najbolj razširjena je opredelitev Ameriškega muzejskega združenja (AAM), ki v 

glavnem teži k podobni vsebini muzejev kot nepridobitnih in stalnih ustanov ter s podobno 

dejavnostjo dodaja precej obsežnejšo oznako muzejskega gradiva, ki predstavlja »predmete in 

primerke z vzgojno-izobraževalno in kulturno vlogo, vključujoč umetnostno, znanstveno, 

zgodovinsko ali tehnološko gradivo«. Ta opredelitev je nekoliko širša in med muzeje 

vključuje tudi botanične in zoološke vrtove, akvarije, planetarije, zgodovinska društva in 

zgodovinske hiše ter druga mesta, kjer se srečujejo s podobnimi interesi zbiranja, ohranjanja 

in predstavljanja (Hudales 2008, 12; Kotler, Kotler in Kotler 2008, 6–7). 

                                                             
1
 V klasični dobi so bile tri muze, pozneje pa devet: Kaliopa (epsko pesništvo, filozofija in retorika), 

Klio (zgodovinopisje), Polihimnija (lirika), Evterpa (zbori v tragedijah in poezija, spremljana s flavto), 

Terpsihora (ples), Erato (poezija in glasba), Melpomena (petje), Talia (komedija) in Urania 

(naravoslovje) (Hudales 2008, 19). 
2 ICOM (International Council of Museums) je svetovna nevladna muzejska organizacija, ustanovljena 

leta 1946 z namenom oblikovanja minimalnih muzejskih standardov. Povezuje muzeje vseh vrst in 

disciplin ter druge včlanjene institucije in strokovnjake. Leta 1991 je bil ustanovljen Slovenski odbor, 

eden izmed 117 nacionalnih odborov ICOM-a, razpršenih po celem svetu, ki deluje po začrtanih 
smernicah krovne organizacije ICOM s sedežem v Parizu (ICOM Slovenija 2011). 
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Znana in razmeroma široko sprejeta je opredelitev van Menscha, ki navaja: »Muzej je stalna 

muzeološka institucija, ki hrani zbirke predmetov kot dokumentov in generira znanje o teh 

dokumentih.« (Hudales 2008, 13) 

Zelo uporabna in primernejša za sodobne muzejske trende je opredelitev Šole (1997, 285): 

»Muzej je nepridobitna ustanova, ki zbira, proučuje, ohranja in predstavlja objekte – predmete 

kulturne in naravne dediščine – z namenom, da bi povečala količino in kakovost znanja. 

Muzeji bi morali razvedriti svoje obiskovalce in jim pomagati, da bi z uporabo znanstvenih 

argumentov in govorice sodobnosti razumeli izkušnje preteklosti. V medsebojnih odnosih 

med muzeji in njihovimi uporabniki bi morali ti v preteklih izkušnjah najti modrost, ki je 

potrebna za današnji trenutek in za prihodnost.« (Hudales 2008, 13) 

Šola (1997, 285) podaja še drugo, bolj odprto opredelitev, ki je mogoče bližja ameriški, saj 

vključuje tudi druge muzeju podobne ustanove, povezane z dediščino, in sicer: »Muzej je 

običajna, nepridobitna, organizirana aktivnost na področju dediščine. Povezana je ali s 

preteklostjo ali sedanjostjo, odvisno od posebnih potreb in okoliščin skupnosti, kateri služi s 

posredovanjem kompleksne človeške izkušnje. /…/ Muzej je način razširjanja človeškega 

razuma in povečanja možnosti razumevanja in občutljivosti do dediščine. Njegov namen je 

promocija razumnega, harmoničnega in zmernega razvoja svojega okolja.« 

Po mnenju Šole (2001, 49–50) je ICOM-ova opredelitev muzeja, ki govori o muzeju kot 

ustanovi in o njegovem predmetu, preozka, saj je muzej postal tudi oblika občasnega 

delovanja, torej ne zgolj ustanova, z digitalizacijo pa so muzeji lahko tudi brez predmetov. 

Prav zato predlaga širšo in nekoliko zapleteno opredelitev muzeja, ki se glasi: »Muzej je 

kakršna koli nekomercialna, redna ali občasna dejavnost s področja celotne dediščine, ki v 

nekem delu ali celoti vsebuje raziskovanje, zbiranje, obdelovanje, varovanje in javno 

komuniciranje skupnega ljudskega izkustva. Muzej je diahron ali sinhron; pokriva dele ali 

celotna področja preteklosti in sedanjosti kot tudi odgovarja okoliščinam in potrebam 

skupnosti, v kateri deluje; osnovan je nujno na znanstvenih spoznanjih, ampak je odprt 

preverjanju, preskušanju in neznanemu. Muzej je premišljujoč in izobraževalen v svojem 

prizadevanju, da zadovolji potrebo po užitku razumevanja živega sveta, stvari in pojavov 

skozi čutni, intelektualni in čustveni doživljaj; podaljšuje človekova čutila in krepi njegovo 

zavest o enotnosti univerzuma. Muzej je način samospoznanja, sredstvo kritičnega in 

demokratskega pogleda na stvarnost in korektivno sredstvo za moder in skladen razvoj; varuje 

bogastvo življenja, pomaga preživetju katerekoli identitete, nadaljevanju ustvarjalnih sil 

narave, družbe in posameznika.« 

Obstaja še veliko drugih opredelitev muzejev, ampak na splošno lahko izpeljemo nekaj 

glavnih skupnih točk, ki opredeljujejo muzeje (Gob in Drouguet 2007, 42–43): 

– muzej je stalna ustanova, 

– muzej deluje v splošnem interesu, 
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– muzej je nepridobitna ustanova, 

– muzej je odprt javnosti, 

– muzejska zbirka se klasificira, proučuje in znanstveno obdeluje, 

– muzej mora nagovarjati in se predstavljati javnosti. 

2.2 Muzeji danes 

Točnega odgovora, kdaj in kje so nastali muzeji, ne moremo podati, saj pri večini ustanov v 

preteklosti pogrešamo eno ali več bistvenih funkcij, ki jih muzejem pripisujemo danes. Danes 

celo vse bolj prevladuje mnenje, da vse do konca srednjega veka statusa muzeja ni mogoče 

priznati nobeni ustanovi, niti antičnemu mouseionu. Beseda muzej je bila v angleškem jeziku 

prvič uporabljena leta 1682 in je opisovala zbirko čudnih, redkih in eksotičnih stvari. Od 

zasebnih dvornih in gosposkih zbirk so muzeji postali javne izobraževalne ustanove, kot jih 

poznamo danes (Ambrose in Paine 1993, 6; Hudales 2008, 19).
3
 

Glede na raznolikost današnjih muzejev je zelo tvegano postaviti neko posplošeno tipologijo 

muzejev. Riviere je muzeje razvrstil v štiri skupine, in sicer glede na področja, ki jih 

pokrivajo (Gob in Drouguet 2007, 45): 

– umetniški muzeji: likovna, grafična in uporabna umetnost, scenske umetnosti, glasba 

in ples, književnost, fotografija in filmska umetnost, arhitektura, 

– družbeno-znanstveni muzeji: zgodovina z arheologijo in prazgodovino, etnologija, 

antropologija, folklora, pedagogika, medicina, higiena, zabava, 

– muzeji naravoslovnih znanosti, 

– muzeji znanosti in tehnologije. 

Popolnoma drugačen je pristop, ki razvršča muzeje glede na glavne usmeritve, ki so jih 

muzeji sprejeli v zadnjih letih: 

– tradicionalni muzeji, 

– preoblikovani tradicionalni muzeji, 

– procesno usmerjeni eksperimentalni muzeji, 

– družbeno usmerjeni muzeji. 

Ampak takšna tipologija ni niti temeljita niti metodološko natančna, saj imajo muzeji 

raznolike značajske značilnosti, ki jih lahko uvrščajo v več kategorij (Kotler in Kotler 1998, 

32). 

                                                             
3
 Prvi muzeji so bile zasebne zbirke, ki so jih njihovi lastniki zelo previdno delili z drugimi. Obiski so 

bili zgolj zasebne narave in izobraževalna funkcija muzeja ni obstajala. Skozi čas je vloga muzeja kot 
javnega bogastva močno naraščala, ampak za mnoge je še vedno ostala drugotnega pomena (Falk in 

Dierking 1992, xiii). 
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ICOM je pripravil Kodeks muzejske etike, ki je oblikovan kot vrsta splošno sprejetih načel 

mednarodne muzejske skupnosti in s tem določa minimalni standard za muzeje. Določil je 

osem načel, ki jih podpirajo smernice za želeno poklicno prakso (Batič idr. 2005): 

1. Muzeji hranijo, interpretirajo in popularizirajo naravno in kulturno dediščino 

človeštva. → Muzeji so odgovorni za materialno in nematerialno naravno ter kulturno 

dediščino. Ustanovitelji in tisti, ki so pristojni za strateško usmeritev muzejev in za 

nadzor nad njimi, so najbolj odgovorni za varovanje in uveljavljanje dediščine ter za 

razpoložljive človeške, materialne in finančne vire. 

2. Muzeji, ki imajo zbirke, jih hranijo v korist družbe in njenega razvoja. → Dolžnost 

muzejev je pridobivanje, ohranjanje in uveljavljanje zbirk, s čimer prispevajo k 

varovanju naravne, kulturne in znanstvene dediščine. Muzejske zbirke so pomembna 

javna dediščina, imajo poseben pravni status in so zavarovane z mednarodno 

zakonodajo. Javno poslanstvo je neločljivo povezano z dobrim gospodarjenjem, ki 

vključuje zakonito lastništvo, trajnost, dokumentacijo, dostopnost in odgovorno 

črtanje iz inventarja. 

3. Muzeji hranijo temeljne dokaze za pridobivanje in poglabljanje znanja. → Muzeji so 

odgovorni pred javnostjo za varstvo, dostopnost, razlago in razumevanje temeljnih 

dokazov, zbranih in shranjenih v svojih zbirkah. 

4. Muzeji prispevajo k vrednotenju, razumevanju in uveljavljanju naravne in kulturne 

dediščine. → Pomembna dolžnost muzejev je, da razvijajo izobraževalno vlogo in 

pritegnejo širšo javnost iz skupnosti, kraja ali skupine, v kateri delujejo. Sodelovanje s 

skupnostjo in uveljavljanje njene dediščine sta sestavna dela izobraževalne vloge 

muzeja. 

5. Muzejski viri so priložnost za druge javne službe. → Muzeji uporabljajo zelo različna 

specialna znanja, usposobljenosti in materialne vire, ki so uporabni v širšem okolju. 

To lahko vodi k skupni uporabi virov ali zagotavljanju storitev, s katerimi se razširijo 

muzejske dejavnosti. Organizirati jih je treba tako, da ne škodijo poslanstvu muzeja. 

6. Muzeji tesno sodelujejo s skupnostmi, iz katerih izvirajo njihove zbirke, in s tistimi, 

katerim služijo. → V muzejskih zbirkah se zrcali kulturna in naravna dediščina 

skupnosti, iz katere predmeti izvirajo. Zaradi tega njihova narava presega pomen 

navadnih dobrin in je lahko najtesneje povezana z nacionalno, regionalno, lokalno, 

etnično, versko ali politično identiteto, zato je pomembno, da muzejska politika to 

upošteva. 

7. Muzeji delujejo po zakonu. → Muzeji morajo delovati v skladu z mednarodnimi, 

regijskimi, državnimi in krajevnimi zakoni in pogodbami. Poleg tega mora 
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ustanovitelj izpolniti vse zakonske obveznosti in pogoje, ki so povezani z muzejem ter 

z njihovimi zbirkami in dejavnostmi. 

8. Muzejski delavci delujejo odgovorno do svojega poklica. → Muzejski delavci morajo 

spoštovati veljavne standarde in zakone ter ohranjati dostojanstvo in čast svojega 

poklica. Varovati morajo javnost pred nezakonitim ali neetičnim poklicnim vedenjem. 

Ob vsaki priložnosti morajo obveščati javnost o ciljih, namenih in hotenjih svojega 

poklica, da bi javnost tako bolje razumela prispevek muzejev družbi. 

2.3 Poslanstvo muzejev 

Muzeji so kompleksne organizacije z več nameni, funkcijami in vlogami. Zaradi raznovrstnih 

ciljev in skupin uporabnikov, ki jih želijo zadovoljiti, je določitev skladnega poslanstva in 

identitete pravi izziv. Poslanstvo muzejev določa njihove funkcije, vloge in namene, katerim 

služi, ter njihovo ponudbo, storitve in delovanje (Kotler in Kotler 1998, 28–29). 

Poslanstvo muzejev je v prvi vrsti služiti javnosti.4
 Toda ali se to poslanstvo resnično 

uresničuje? Middleton je še na začetku devetdesetih let dvajsetega stoletja trdil, da devetdeset 

odstotkov muzejev sploh ne služi splošni javnosti, temveč samo bolje izobraženemu 

srednjemu razredu in so malo ali celo neprivlačni za nižje socialno-ekonomske skupine. S tem 

ne trdi, da je ideal služiti javnosti napačen, temveč samo, da ni dosežen (Grzinčič 1998, 12–

13; Middleton 1994, 249).
5
 

Muzeji imajo ključno vlogo pri zagotavljanju razumevanja identitete in pripadnosti nekemu 

kraju ali skupnosti. Omogočajo povezavo med preteklostjo in sedanjostjo ter služijo kot 

odskočna deska za prihodnost. Pomagajo pri nadaljevanju naše identitete, saj predstavljajo 

stalen odsev naše pretekle izkušnje ter možen pripomoček za izboljšavo naše sedanjosti in 

prihodnosti. Muzeji prispevajo k našemu samospoznanju in pomagajo pri spoznavanju sveta 

okrog nas, tako v prostorski kot časovni dimenziji. Kot taki so muzeji danes pomemben del 

kulturnega in ekonomskega življenja, saj njihove zbirke predstavljajo edinstven vir, ki odseva 

dosežke, napredek in zgodovinski razvoj neke države. Brez muzejev in podobnih ustanov bi 

bili izpostavljeni izgubi pomembnih delov, ki vodijo v spremembo in omogočajo trajnostni 

razvoj. To bi vodilo v izgubo identitete z vsemi usodnimi posledicami propadanja in izginotja 

(Ambrose in Paine 1993, 3; Šola 1997, 8–9). 

                                                             
4
 Zahteve po uveljavljanju pravice do dostopnosti muzejev javnosti so se začele pojavljati v obdobju 

razsvetljenstva, ko so se zavzemali za uveljavljanje pomembnih pedagoških funkcij muzeja, kakršna je 
bila značilna za aleksandrijski mouseion (Hudales 2008, 75). 
5
 Muzej je demokratska javna ustanova, financirana iz davkoplačevalskega denarja, in je namenjena, 

da služi državljanom. Ko se muzej osredotoča samo na posebne, pomembne in vplivne družbene 
skupine, ko služi katerikoli ekonomski, politični ali izobraženi eliti, takrat izneverja svoje poslanstvo 
(Šola 2001, 51). 
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Muzeji bi se najprej morali vprašati, kaj želijo doseči, in potem ugotoviti, kako dobro ali slabo 

dosegajo ta namen. Mnogi muzeji težko določijo, kaj sploh poskušajo doseči. Prava osnova za 

opredelitev poslanstva muzeja je samozavedanje, kdo so in kaj počnejo. Preprosto sporočilo 

se glasi: »Razumi sebe! Glej kaj počneš!« (Hudson 1985, 11; Šola 1997, 23) 

Vsak muzej posebej bi moral opredeliti, kaj je njegov edinstveni prispevek, in to skrčiti v 

kratko izjavo o poslanstvu (angl. mission-statement).
6
 Opredeljeno poslanstvo muzeja se je 

izkazalo kot neprecenljivo pri usmerjanju dejavnosti muzeja in pomaga pri zagotavljanju, da 

vsi zaposleni delujejo v eno smer – raje individualno in velikokrat tekmovalno (Moore 1994, 

7).
7
 

To je poudaril že Drucker, ko je pozval nepridobitne organizacije, da odgovorijo na pet 

ključnih vprašanj, s pomočjo katerih si razjasnijo in določijo svoje poslanstvo (Rossum 1993, 

24–25): 

Vprašanje 1: Kaj je naše poslanstvo? 

– Kaj poskušamo doseči? 

– Katere specifične rezultate poskušamo doseči? 

– Katere so naše glavne prednosti? Katere so naše glavne pomanjkljivosti? 

– Je treba naše poslanstvo ponovno oblikovati? 

Vprašanje 2: Kdo so naši uporabniki? 

– Kdo so naši primarni uporabniki? 

– Kdo so naši podporni uporabniki? 

– So se naši uporabniki spremenili? 

– Naj dodamo ali izbrišemo nekatere uporabnike? 

Vprašanje 3: Kaj naš uporabnik ceni? 

– Kaj naši primarni uporabniki cenijo? 

– Kaj naši podporni uporabniki cenijo? 

– Kako dobro zagotavljamo tisto, kar naši uporabniki cenijo? 

– Kako lahko uporabimo, kar naši uporabniki cenijo, da postanemo učinkovitejši? 

– Katere dodatne informacije potrebujemo? 

                                                             
6 Izjava o poslanstvu je eno izmed redkih široko razumljenih in vidnih orodij, ki povezuje ljudi 
(McLaughlin 2001, 14). 
7
 Muzejski kustosi morajo spoznati, da so del delujočega mehanizma. Muzej ima mnogo bolj bistven 

in pomemben namen kot zgolj golo ohranjanje, pridobivanje in razstavljanje predmetov. Tudi 

ljubosumje med oddelki je popolnoma nepotrebno in absurdno, saj onemogoča muzeju, da opravlja 
svojo dolžnost. Če kustosi sami ne bodo tega spoznali, se bodo znašli v osami, izločeni iz glavnega 
muzejskega delovanja (Low 2004, 38). 
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Vprašanje 4: Kakšni so naši rezultati? 

– Kako v naši organizaciji opredelimo rezultate? 

– V kolikšni meri smo dosegli te rezultate? 

– Kako dobro uporabljamo svoje vire? 

Vprašanje 5: Kaj je naš načrt? 

– Kaj smo se naučili in kaj priporočamo? 

– Kam moramo usmeriti svoj trud? 

– Kaj, če kaj, moramo delati drugače? 

– Kaj je moj načrt za doseganje rezultatov moje skupine/področja odgovornosti? 

– Kaj je naš načrt za doseganje rezultatov organizacije?  

Izjava o poslanstvu muzeja mora biti kratka, realistična in ambiciozna. Bistveno je, da si ne 

zastavlja nedosegljivih ciljev in podcenjuje zmožnosti muzeja. Da bi imela smisel , morajo 

obstajati podpora skupnosti, sodelovanje uprave in volja zaposlenih. Razumeti in podpirati jo 

morajo vsi zaposleni, sicer ne bo učinkovita (Šola 2001, 72–73). 

Izjavo o poslanstvu muzeja običajno oblikuje pet dejavnikov (Kotler in Kotler 1998, 82): 

– zgodovina muzeja, 

– trenutne prednosti muzejskega osebja, 

– okolje, v katerem muzej deluje, 

– muzejski viri sredstev, 

– značilne kompetence muzeja. 

Šola (2001, 74) predlaga zasnovo poslanstva muzeja po nivojski strukturi: 

1. načela: vsedružbeni nivo, 

2. namere: nivo lastne skupnosti, 

3. cilji: nivo konkretnih potreb. 

2.4 Muzejska javnost 

Ljudje imajo različen odnos do muzejev. Nekateri nikoli ne prestopijo muzejskega praga, 

bodisi zato ker jim je neznan bodisi zaradi zastrašujoče podobe, ki jo imajo o muzejih. 

Nekateri obiščejo muzej občasno, ampak menijo, da so muzeji zadušljivi in elitistični. 

Nekateri ga obiščejo nekajkrat na leto, še posebej ko imajo na obisku prijatelje ali sorodnike. 

Nekateri pa so tako navdušeni nad muzeji, da jih obiščejo kadarkoli lahko (Kotler in Kotler 

1998, 100). 

Odgovor na vprašanje, zakaj ljudje obiskujejo muzeje, je zapleten in zahteva pozorno analizo. 

Ljudje se razlikujejo glede ozaveščenosti o muzejih, njihovih zanimanj za muzejsko ponudbo 
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in dispozicij za obisk muzejev. Na vse to vplivajo kulturno in družbeno okolje, socializacija in 

osebni dejavniki (Falk in Dierking 1992, 11–13; Grzinčič 1998, 17; Kotler in Kotler 1998, 

115). 

Narejene so bile številne raziskave o obiskovalcih muzejev, predvsem o tem, kdo in zakaj 

obiskuje muzeje. Ampak bolj zanimivo in uporabno je ugotoviti, kdo ne obiskuje muzejev in 

zakaj ter kdo bi si jih želel obiskati v primeru, da mu nudijo tisto, kar želi (Belcher 1992, 

653). 

Hoodova (2004, 150–151) navaja, da se moramo, če želimo ugotoviti, zakaj določene skupine 

ljudi ne obiskujejo muzejev, osredotočiti na to, kako posamezniki preživljajo svoj prosti čas, 

in na psihološke značilnosti tako trenutnih kot potencialnih obiskovalcev – njihove vrednote, 

obnašanja, dojemanja, zanimanja, pričakovanja, zadovoljstva. Zgolj demografski podatki ne 

zadostujejo. Ko enkrat prepoznamo te dejavnike, lahko raziskujemo, v čem se neobiskovalci 

razlikujejo od obiskovalcev, in ugotovimo, ali muzeji ponujajo oziroma ali lahko ponujajo 

tisto vrsto izkušnje, ki jo neobiskovalci cenijo in pričakujejo. 

Glavno pri takšni raziskavi je spoznanje, da si ljudje izbirajo, kako bodo preživeli prosti čas. 

Na podlagi številnih muzejskih študij, socioloških, psiholoških in vedenjskih raziskav 

potrošnikov so raziskovalci prepoznali šest glavnih lastnosti, po katerih se posameznik 

odloča, kako bo preživljal svoj prosti čas, in sicer: 

– druženje, 

– početi nekaj, kar je vredno truda, 

– udobno in sproščeno počutje, 

– priložnost za nova doživetja, 

– priložnost za učenje, 

– aktivno sodelovanje. 

Nihče ne ceni vseh teh lastnosti skupaj in nekatere so primernejše za določene dejavnosti ali 

kraje kot druge. Ampak to so temeljni kriteriji, na podlagi katerih se posameznik odloča o 

preživljanju prostega časa (Falk in Dierking 1992, 16–17; Hooper-Greenhill 1988, 221; Kotler 

in Kotler 1998, 103).
8
 

                                                             
8 Da bi testirali, kako ti kriteriji vplivajo na obisk muzejev, so v letih 1980–1981 opravili raziskavo v 

sodelovanju s Toledo Museum of Art v Ohiu, ZDA. V okviru raziskave so segmentirali tri različne 
skupine: redne obiskovalce (muzej obiščejo vsaj trikrat letno), občasne obiskovalce (muzej obiščejo 
enkrat ali dvakrat letno) in neobiskovalce. Zaključili so, da redni obiskovalci obiščejo muzej kadarkoli 
in kjerkoli so. Muzejsko izkušnjo so razvili skozi čas in se lahko poistovetijo z muzejskimi vrednotami 
ter razumejo muzejski kodeks razstav in predmetov. Muzeji zadovoljujejo njihove potrebe preživljanja 
prostega časa. Popolno nasprotje predstavljajo neobiskovalci muzejev, katerim je pri preživljanju 
prostega časa najpomembneje druženje z ljudmi, aktivno sodelovanje in sproščeno počutje. Njihova 
zanimanja in obveznosti so drugje in izbrali so prostočasne aktivnosti, ki tekmujejo z muzeji, saj jim ti 

ne dajo zadovoljstva, ki ga iščejo. Občasni obiskovalci se bistveno razlikujejo od rednih obiskovalcev 
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Muzeji za svoje občinstvo tekmujejo z drugimi prostočasnimi dejavnostmi, ki jih lahko 

razvrstimo v štiri skupine: 

– domače navade (angl. in-door), kot so gledanje televizije, poslušanje glasbe, branje, 

uporaba računalnika, igranje videoigric, vrtnarjenje, druženje s prijatelji, 

– dejavnosti na prostem (angl. out-door), kot so obisk nakupovalnih centrov, večerja v 

restavraciji, obisk kina, dejavnosti v naravi, obisk športnih prireditev, 

– udeležba na kulturnih in izobraževalnih dogodkih, kot so jezikovni tečaji, obisk 

gledališča, koncerta, knjižnice, sejma, 

– drugi muzeji. 

Samo muzeji, kulturne organizacije in drugi ponudniki prostočasnih dejavnosti, ki znajo 

najbolje organizirati omejen prosti čas ljudi, bodo uspešni v tej tekmi. To pomeni, da morajo 

muzeji znižati fizične in psihične napore ter stroške, ki jih posameznik vloži v obisk muzeja 

(Kotler in Kotler 1998, 39–41). 

Odločitev za obisk muzeja predstavlja določen niz pričakovanj in vrednot, ki prevladajo nad 

drugimi. Posamezniki ali skupine običajno sledijo določenemu procesu izbire, ki je 

premišljena. Marketinški strokovnjaki so v ta namen razvili petstopenjski model, ki 

predstavlja proces odločanja posameznika. Ta model, ki ga lahko uporabimo tudi pri 

odločanju ljudi za preživljanje prostega časa v muzeju, je prikazan na sliki 1 in obsega (Kotler 

in Kotler 1998, 105–106; Ule in Kline 1996, 224–225): 

– prepoznavanje potrebe: začetek procesa odločanja, 

– zbiranje informacij, ki jih potencialni obiskovalec potrebuje za ugotavljanje in 

presojanje razpoložljivih alternativ, 

– odločitev in obisk muzeja, 

– ocenjevanje odločitve: ta faza je zelo pomembna za prihodnje odločitve, ki bodo 

vplivale na obiskovalčeve odločitve glede preživljanja prostega časa, 

– proces prihodnje odločitve. 

                                                                                                                                                                                              

ter so glede vzorcev in vrednot bližje neobiskovalcem. Zanje so veliko pomembnejše družinsko 
usmerjene dejavnosti. Občasni obiskovalci določene stvari, ki jih cenijo pri preživljanju prostega časa, 
lahko najdejo v muzeju, ampak ne dovolj, da bi muzeje obiskovali večkrat. Naloga muzejev je, če 
želijo doseči nove in privabiti več obiskovalcev, da prilagodijo svojo ponudbo glede na to, kaj 

zadovoljuje njihove kriterije preživljanja prostega časa, kar pa ne pomeni, da pri tem zanemarijo 

potrebe in pričakovanja rednih obiskovalcev (Falk in Dierking 1992, 17–18; Hood 2004, 151–155; 

Hooper-Greenhill 1988, 221–222; Kotler in Kotler 1998, 103–104). 
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Slika 1: Model procesa odločanja 

Vir: Ule in Kline 1996, 224. 

Če želi muzej služiti skupnosti, je zagotovo eden izmed prvih korakov prepoznavanje ciljne 

skupine obiskovalcev, temu pa sledi proučevanje, kako najbolje zadovoljiti njihove potrebe. 

Takšen pristop je zelo blizu marketinški strategiji, ki si prizadeva prepoznati trge in jih 

zadovoljiti z ustreznimi izdelki (Belcher 1992, 650). 

Muzej torej mora poznati svoje občinstvo, tako obiskovalce kot neobiskovalce, če želi 

uspešno služiti javnosti. Marketinške raziskave lahko pomagajo muzeju spoznavati in 

razumeti obiskovalce ter istočasno izpolnjevati druge potrebe muzeja. Strokovnjaki za 

muzejski marketing navajajo tri temeljne razloge za izvajanje marketinških raziskav (McLean 

1997, 90; Rovšnik 2009, 107): 

– glede na diskusije o financiranju in naraščajoči odgovornosti porabe sredstev morajo 

muzeji vedeti, kako izpolnjujejo svoje javno poslanstvo, 

– muzeji naj bi formalizirali svoje programe marketinških raziskav, namesto da vodijo 

ad hoc študije, 

– kadar je obisk slabši od pričakovanega ali se celo manjša, morajo muzeji bolje 

spoznati potrebe, zanimanja, pričakovanja in motivacije svojih uporabnikov. 

Najboljši način, da muzeji pritegnejo obiskovalce, je, da ponudijo nekaj koristnega. To naj bi 

dosegli tako, da spoznajo potrebe skupnosti in spoštujejo njihove želje. Muzejski program se 

mora oblikovati na podlagi potreb in zanimanj njegovih aktualnih in potencialnih 

uporabnikov, kar pomeni, da je nujno poznati svojo skupnost – njene ambicije, skrite 

zmožnosti, pomanjkljivosti in napačne predstave. Muzeji morajo mnogo bolj kot v preteklosti 

razumeti družbeni in ekonomski kontekst, znotraj katerega delujejo. Razumevanje javnega 

interesa, njegovih skrbi, nagnjenj, predsodkov, potreb in zahtev je ključnega pomena za 

zagotavljanje uspešne muzejske ponudbe. Šele ko je muzejska javnost razumljena, se lahko 
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muzej uspešno odzove na njene potrebe in zahteve (Ambrose in Paine 1993, 16–17; Šola 

1997, 82, 103; 2002, 207). 

Prepoznavanje in odzivanje na potrebe muzejske javnosti ob obisku je ena izmed glavnih 

nalog muzejev. Black (2005, 32–36) je na osnovi teorije potreb Maslowa, prikazane na sliki 2, 

naredil analizo potreb obiskovalcev v muzeju in podal predloge, na kaj morajo biti muzeji pri 

oblikovanju svoje ponudbe pozorni: 

– fiziološke potrebe: sanitarije, prehrana, temperatura, hrup, dostop za osebe s posebnimi 

potrebami, 

– potrebe po varnosti: ustrezne oznake, psihična varnost, udobje, usmerjanje znotraj 

zgradbe, varnost za osebe s posebnimi potrebami, 

– družbene potrebe: dobrodošlica, ustrezne predstavitve, prilagojene ciljni skupini, 

enake možnosti za osebe s posebnimi potrebami, 

– potrebe po spoštovanju: avtentičnost in integriteta, profesionalnost izvedbe, svoboda 

gibanja, razporeditev informacij po stopnjah, skrb za otroke, doseganje pričakovanj, 

prilagojeno podajanje informacij za osebe s posebnimi potrebami, 

– samouresničitvene potrebe: osebnostna rast. 

 

Slika 2: Hierarhična razporeditev potreb po Maslowu 

Vir: Kotler 1996, 185. 

Falk in Dierking (1992, 1–7) sta razvila interaktivni izkustveni model (angl. Interactive 

Experience Model), prikazan na sliki 3, ki predstavlja popolno obiskovalčevo doživljanje 
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muzeja. Avtorja, ki izhajata iz obiskovalčevega zornega kota, sta konceptualizirala obisk 

muzeja kot interakcijo treh kontekstov, ki so del vsakega obiska muzeja, in sicer: 

- osebni kontekst: vsak posameznik, ki obišče muzej, je osebnost zase; njegov osebni 

kontekst je edinstven, saj vključuje različne izkušnje, znanja, zanimanja, kar pomeni, 

da vsak obiskovalec pride v muzej z osebnimi pričakovanji in vnaprej pričakovanimi 

rezultati, 

– družbeni kontekst: večina ljudi obišče muzej v skupini, tisti, ki pridejo sami, pa se med 

obiskom srečujejo z drugimi ljudmi, 

– fizični kontekst: vključuje arhitekturo, občutek stavbe, predmete, kaj obiskovalci 

opazujejo, pa je odvisno od njihovega osebnega konteksta. 

V središču je obiskovalec muzeja, ki dojema svet skozi svoj osebni kontekst. Posamezni 

obiskovalci, vsak s svojim osebnim kontekstom, skupaj tvorijo družbeni kontekst. V 

določenem trenutku se obiskovalec osredotoči na določen objekt, posameznika, misel ali vse 

to skupaj, kar predstavlja fizični kontekst. Interaktivni izkustveni model predlaga, da vsi trije 

konteksti vidno prispevajo k doživljanju muzeja, čeprav ne nujno enakovredno v vseh 

primerih. Vsi trije konteksti so lahko obravnavani ločeno, ampak delujejo kot strnjena celota. 

 

Slika 3: Interaktivni izkustveni model 

Vir: Falk in Dierking 1992, 5. 

V svoji najnovejši knjigi Falk (2009) predstavlja model izkušnje muzejskega obiskovalca 

(angl. Museum Visitor Experience Model). Po njegovem mnenju se večina naših prostočasnih 

dejavnosti ne začne z željo, da bi kaj posebnega videli ali storili, temveč kot želja zadovoljiti 

eno od številnih z določeno potrebo in osebno identiteto povezanih motivacij. Ob tem poda 
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tipologijo z osebno identiteto povezanih motivacij, ki sprožijo obisk muzeja. Kategorije, ki 

kažejo na razloge za obisk muzejev in galerij, odsevajo tudi tiste osnovne značilnosti 

preživljanja prostega časa, za katere javnost meni, da jih muzeji lahko najbolj zadovoljijo. Te 

kategorije so naslednje (Rovšnik 2010, 6–9): 

– raziskovalec (angl. Explorer): motivira ga osebna radovednost, 

– posrednik (angl. Facilitator): motivirajo ga drugi ljudje, 

– iskalec doživetij (angl. Experience Seeker): motivira ga želja, da vidi in doživi prostor, 

– strokovnjak/ljubitelj (angl. Professional/Hobbyist): motivirajo ga cilji, povezani s 

posebnim znanjem/zanimanjem, 

– sproščevalec (angl. Recharger): motivirajo ga doživetja, polna razmišljanja in 

samoobnove, duhovne sprostitve in osvežitve. 

Raziskave napovedujejo, da bo prihodnja muzejska javnost izjemno zahtevna v smislu 

kakovosti storitev, ne glede na tip muzeja ali kulturne dediščine. Treba bo povečati ponudbo 

in dodati novosti v obstoječe pristope. Večja bo potreba po individualni izkušnji, ki bo bolj 

osebna, kar bo vključevalo tudi možnost zakulisne izkušnje, srečanje z zaposlenimi in 

sodelovanje pri oblikovanju izdelka. Prav zato bi morali muzeji postati bolj osredotočeni na 

obiskovalce, če jih sploh želijo obdržati. Muzeji morajo med drugim spoznati, da za večino 

obiskovalcev predstavljajo zgolj eno izmed oblik preživljanja prostega časa (Black 2005, 41). 

Muzej ne more biti samo zbirka predmetov, ki potrebujejo nego, temveč je potrebna tudi 

razlaga. Muzej ne more obstajati brez ljudi, zato mora ponuditi možnost videti, slišati in 

občutiti ter imeti čustveno in intelektualno interakcijo in izkušnjo. Obisk muzeja mora biti 

podoben poslušanju glasbe, obisku knjižnice, branju knjige, obisku gledališča ali kina 

(Talboys 2005, 8). 

Muzejska javnost pa niso samo obiskovalci razstav in muzejskih dogodkov. Muzeji namreč 

služijo široki paleti raznovrstne javnosti. Poleg obiskovalcev z različnimi zanimanji, nameni 

in pričakovanji so tu tudi direktorji, upravljavci, pokrovitelji, donatorji in drugi člani, ki imajo 

nadpovprečen delež pri delovanju muzeja. Muzeji, ki so financirani iz javnih sredstev, morajo 

negovati dobre odnose tudi z državnimi službami. Prav zato je še toliko bolj pomembno, da so 

pri doseganju svojih ciljev in privabljanju obiskovalcev uspešni (Kotler in Kotler 1998, 38). 

Potreba po tem, kako bodo muzeji v prihodnosti zadržali obiskovalce, da se bodo vrnili in 

pritegnili nove, pomeni, da sta marketing in razvijanje občinstva tesno povezana. Razvijanje 

prepričljive marketinške strategije zato kliče po marketinških raziskavah, da bi muzeji 

ugotovili, kdo (ne) prihaja v muzej in zakaj. Prav zato se morajo muzeji spoznati z 

obiskovalčevimi značilnostmi, kot so spol, starost, sestava skupine, razdalja med bivališčem 

in muzejem, število prejšnjih obiskov v muzeju, število obiskov v zadnjem letu ter še posebej 

njegova motivacija in razlogi za obisk, pričakovanja in ocene zadovoljstva (Rovšnik 2010, 2). 
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2.5 Muzeji v Sloveniji 

Muzeji v Sloveniji si prizadevajo slediti in se odzivati na svetovni fenomen naraščajoče 

globalizacije ter hiter razvoj novih tehnologij in komunikacij. Trudijo se biti v koraku s časom 

skozi nove pristope v njihovem delu in približati muzejske ustanove obiskovalcem. Kljub 

splošni krizi, ki se pozna tudi v kulturi, so danes v veliko boljši kondiciji kot včasih. Zadnja 

leta je opazen velik korak naprej v muzejski ponudbi. Muzeji ponujajo različne programe in 

storitve. To, kako pritegniti in zadovoljiti obiskovalce oziroma uporabnike, je postal eden 

izmed njihovih glavnih ciljev. Muzeji morajo namreč izpolniti svoje poslanstvo, to je prenesti 

informacije o svojih zbirkah, vsebini in znanju javnosti (Zdravič Polič 2006; Vogel 2011b, 4). 

Prišlo je do premika tako v glavah muzealcev kot porabnikov njihovih storitev. Vse več ljudi 

se aktivno vključuje v nastajanje in uresničevanje muzejskih programov in muzeji postajajo 

dostopnejši širšemu krogu ljudi. S tem uresničujejo svoje osnovno poslanstvo, da niso 

skladišča odsluženih predmetov in zapisovalci različnih zgodb, temveč da postajajo kraj, kjer 

se nekaj dogaja in kjer se ljudje lahko družijo (Vogel 2011a, 1). 

Na začetku leta 2010 je bila objavljena prva evalvacija slovenskih muzejev, ki je zajela 

obdobje 2006–2008. Namen je bil izvesti analizo dejanskega stanja delovanja muzejev v 

Sloveniji. Raziskava je razkrila, da se muzeji v Sloveniji soočajo s številnimi izzivi, nekateri 

zaradi pomanjkanja profesionalizma, drugi zaradi preskromnih sredstev, ki bi jim omogočila 

izboljšanje standardov, kakovostnejšo ponudbo za obiskovalce ter hkrati ustrezno skrb za 

svoje zbirke in stavbe. Resno grožnjo posameznim muzejem predstavljajo predvsem tri 

težave: prostorska stiska, slabo vzdrževane stavbe in pomanjkanje kadrov. Ključ za rešitev je 

v glavnem v učinkovitem vodenju in zagotovitvi zadostnih sredstev ob hkratnem optimalnem 

izboljšanju ustvarjanja prihodkov (Evalvacija slovenskih muzejev – 1. del 2010, 99, 107).
9
 

2.5.1 Zakonodaja 

V Sloveniji je od leta 2008 v veljavi  nov Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, UL 

RS, št. 16/08), ki povzema ICOM-ovo opredelitev muzeja. V 3. členu pod točko sedemnajst 

opredeljuje muzej kot stalno organizacijo v službi družbe in njenega razvoja, ki je odprta za 

javnost ter zbira, ohranja, dokumentira, proučuje, interpretira, upravlja in razstavlja dediščino 

ter posreduje podatke o njej z namenom razvijati zavest o dediščini, širiti vedenje o njenih 

vrednotah in omogočati uživanje v njej. 

V 2. členu določa glavne teme načela javnega interesa, ki so v skladu z najpomembnejšimi 

nalogami sodobnega integrativnega muzeja enaindvajsetega stoletja (Evalvacija slovenskih 

muzejev – 1. del 2010, 19): 

                                                             
9
 Glavni cilj projekta, ki ga vodi Služba za premično dediščino in muzeje, je dvig kakovosti dejavnosti 

muzejev za svoje uporabnike ter izkazane kakovosti za dobljene subvencije (Muzeoforum 2010). 
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– identificiranje dediščine, njenih vrednot in vrednosti, njeno dokumentiranje, 

proučevanje in interpretiranje, 

– ohranitev dediščine in preprečevanje škodljivih vplivov nanjo, 

– omogočanje dostopa do dediščine ali do informacij o njej vsakomur, še posebej 

mladim, starejšim in invalidom, 

– predstavljanje dediščine javnosti in razvijanje zavesti o njenih vrednotah, 

– vključevanje vedenja o dediščini v vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, 

– celostno ohranjanje dediščine, 

– spodbujanje kulturne raznolikosti s spoštovanjem različnosti dediščine in njenih 

interpretacij, 

– sodelovanje javnosti v zadevah varstva.  

Država ustanavlja državne muzeje
10

 ter pooblašča in financira druge muzeje (pooblaščeni 

muzeji)
11

 za izvajanje nalog varstva premične in žive dediščine širšega pomena. Muzeji, ki 

opravljajo državno javno službo, so vpisani v Razvid muzejev
12

, ki ga vodi Ministrstvo za 

kulturo v skladu s 87. členom ZVKD-1. V letu 2013 je v Razvid muzejev vpisanih petdeset 

muzejev in galerij, od tega štirinajst državnih in šestintrideset pooblaščenih muzejev.13
 To 

pomeni, da ti muzeji opravljajo državno javno službo, zato morajo zagotavljati dostopnost 

                                                             
10

 Državni muzej je javni zavod, ki ga ustanovi država za zagotavljanje varstva premične dediščine 
državnega pomena (ZVKD-1, UL RS, št. 16/08). 
11 Pooblaščeni muzej je muzej, vpisan v Razvid muzejev, ki je pridobil pooblastilo za opravljanje 
državne javne službe muzejev. Država sofinancira državno javno službo v pooblaščenih muzejih 
največ v višini osemdeset odstotkov vseh stroškov delovanja muzeja (ZVKD-1, UL RS, št. 16/08). 
Pooblaščeni muzej je po ustanoviteljstvu občinski muzej, ki je pridobil pooblastilo za opravljanje 
državne javne službe muzejev (Analiza stanja na področju kulture ... 2011, 266). 
12 Razvid muzejev je javna listina, v katero se vpisuje muzeje, ki izpolnjujejo osnovne kadrovske in  

finančne zahteve ter minimalne strokovne, prostorske in tehnične zahteve za hranjenje in varovanje 
muzejskega gradiva. Poleg muzejev, ki opravljajo državno javno službo (državni in pooblaščeni 
muzeji), se v ta razvid lahko vpisujejo tudi drugi muzeji (Pravilnik, UL RS, št. 47/12; ZVKD-1, UL 

RS, št. 16/08). 
13 Državni muzeji in galerije, vpisani v Razvid muzejev: Narodni muzej Slovenije, Prirodoslovni 

muzej Slovenije, Slovenski etnografski muzej, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Slovenski 
gledališki muzej, Slovenska kinoteka, Tehniški muzej Slovenije, Muzej krščanstva na Slovenskem, 
Slovenski šolski muzej, Muzej športa, Vojaški muzej Slovenske vojske, Narodna galerija, Moderna 
galerija in Muzej za arhitekturo in oblikovanje. 

Pooblaščeni muzeji in galerije, vpisani v Razvid muzejev: Posavski muzej Brežice, Pokrajinski muzej 
Celje, Muzej novejše zgodovine Celje, Mestni muzej Idrija – Muzej za Idrijsko in Cerkljansko, 

Gornjesavski muzej Jesenice, Medobčinski muzej Kamnik, Pokrajinski muzej Kočevje, Pokrajinski 
muzej Koper, Gorenjski muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, Muzej narodne osvoboditve 

Maribor, Pokrajinski muzej Maribor, Belokranjski muzej Metlika, Pokrajinski muzej Murska Sobota, 

Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica, Dolenjski muzej Novo mesto, Pomorski muzej Sergej 

Mašera Piran, OE Notranjski muzej Postojna Zavoda Znanje Postojna, Pokrajinski muzej Ptuj–Ormož, 
Muzeji radovljiške občine Radovljica, OE Muzej Ribnica in OE Galerija Miklova hiša Rokodelskega, 
Koroški pokrajinski muzej, Loški muzej Škofja Loka, Tolminski muzej, Zasavski muzej Trbovlje, 
Tržiški muzej, Javni zavod Muzej Velenje, Pilonova galerija Ajdovščina, Galerija Božidar Jakac – 

Kostanjevica na Krki, Mednarodni grafični likovni center, Umetnostna galerija Maribor, Galerija 
Murska Sobota, Obalne galerije Piran, Koroška galerija likovnih umetnosti, Kobariški muzej d.o.o., 
Galerija-Muzej Lendava (Razvid muzejev 2013; Muzeji in galerije 2011). 
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zbirk javnosti, imeti izdelan načrt fizičnega in tehničnega varovanja in škodnega zavarovanja 

muzejskih zbirk ter izpolnjevati minimalne strokovne, prostorske in tehnične zahteve za 

hranjenje in varovanje muzejskega gradiva. Za oglede morajo določiti vstopnino in odpiralni 

čas (Pravilnik, UL RS, št. 47/12; Vogel 2011b, 4; ZVKD-1, UL RS, št. 16/08). 

2.5.2 Povezovanje slovenskih muzejev 

Muzeji v Sloveniji so povezani v Skupnost muzejev Slovenije (SMS), ki je bila ustanovljena 

leta 1970, danes pa deluje kot javni zavod. SMS je organizacija slovenskih muzejev in galerij, 

ki jih povezuje v skupnem interesu reševanja izbranih poklicnih in statusnih vprašanj. S 

svojim delovanjem predstavlja in promovira slovenske muzeje in galerije ter prek njih celotno 

kulturno in naravno dediščino, za katero skrbijo. Njeni člani so lahko le muzeji, ki ustrezajo 

mednarodni opredelitvi muzeja. Ne odrekajo pa podpore nobeni pobudi, ki prispeva k 

izboljšanju standardov muzejske ponudbe v Sloveniji. Prav zato se programsko povezujejo s 

Slovenskim muzejskim društvom14
 in Slovenskim odborom ICOM-a. Od vsega začetka je to 

neprofesionalna organizacija, ki danes povezuje sedeminšestdeset slovenskih muzejev in 

galerij, v njej pa prostovoljno delujejo predstavniki muzejev. Ti muzeji in galerije so 

predstavljeni tudi v Vodniku po slovenskih muzejih in galerijah, ki ga je SMS izdala leta 2008 

(Skupnost muzejev Slovenije 2013).
15

 

2.5.3 Obiskovalci slovenskih muzejev 

V zadnjih letih je, vsaj po podatkih Statističnega urada RS (SURS), zaznati porast števila 

obiskovalcev v slovenskih muzejih. Iz preglednice 1 je razvidno, da je po letu 2003 število 

obiskovalcev skokovito naraslo za okrog milijon. Ampak ravno z letom 2004 je SURS 

spremenil kriterije za spremljanje števila obiskovalcev, saj so poleg muzejev in muzejskih 

zbirk vključeni še galerije in likovna razstavišča. Iz statističnih podatkov tako ni razvidno, ali 

so bila ta vključena tudi pred letom 2004, zato velja podane statistične podatke jemati z 

zadržkom. 

                                                             
14

 Slovensko muzejsko društvo (SMD) je prostovoljno stanovsko združenje slovenskih muzejskih in 
galerijskih delavcev, včlanijo pa se lahko tudi ljubitelji muzejev. Namenjeno je razvoju in 

popularizaciji muzejske stroke, ob spoštovanju kodeksa poklicne etike in uveljavljanju dejavnosti 
varstva premične dediščine naravne in kulturne dediščine v najširšem smislu (Slovensko muzejsko 

društvo 2011). 
15

 Poleg muzejev, vpisanih v Razvid muzejev pri Ministrstvu za kulturo, so vključeni še: 
Farmacevtsko-medicinska zbirka Bohuslava Lavičke – Lek d.d., Galerija Velenje, Javni zavod za 

kulturo Litija, Kobariški muzej, Kozjanski park, Mestni muzej Mengeš, Muzej na prostem Rogatec, 
Muzej premogovništva Slovenije, Muzej slovenske policije, Muzej Vrbovec – Muzej gozdarstva in 

lesarstva, Muzej Železniki, Podzemlje Pece – turistični rudnik in muzej, Slovenski gasilski muzej dr. 
Branka Božiča, Splošna knjižnica Ljutomer – OE Muzej, Zavod Celeia Celje – Center sodobnih 

umetnosti, Zemljepisni muzej Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, Zgodovinski arhiv 
in muzej Univerze v Ljubljani, Železniški muzej Slovenskih železnic (Skupnost muzejev Slovenije 
2013; Šubic idr. 2008, 4–7). 
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Če hočejo slovenski muzeji delovati v skladu z vladnimi načeli in smernicami ZVKD-1, 

predvsem z opredelitvijo javnega interesa in omogočanjem dostopa do dediščine vsakomur, še 

posebej mladim, starejšim in invalidom, morajo vedeti več o svojih obiskovalcih. Če hočejo 

zvedeti več o svojih obiskovalcih, morajo redno opravljati strokovne raziskave obiskovalcev. 

Le tako lahko sprejmejo utemeljene odločitve o programskih dejavnostih in se učinkovito 

odzivajo na spremembe v vzorcih vedenja v družbi. Evalvacija slovenskih muzejev je 

razkrila, da tvorijo šolske skupine okrog štirideset odstotkov vseh obiskovalcev, kar je med 

najvišjimi odstotki v mednarodni primerjavi. Iz tega posledično sledi, da je največja skupina 

obiskovalcev iz starostne skupine do dvajset let (osemintrideset odstotkov), sledijo skupina od 

enainštirideset do šestdeset let (štiriindvajset odstotkov), skupina od enaindvajset do štirideset 

let (dvajset odstotkov) in skupina nad šestdeset let (osemnajst odstotkov). Če zastopanost 

mladih obiskovalcev primerjamo s statističnimi podatki o prebivalstvu Slovenije, je skupina 

mladih nadpovprečno zastopana. Po navedbah muzejev so najpomembnejša ciljna skupina 

šole, sledijo upokojenci, vrtci, študenti, družine in skupine s posebnimi potrebami. Zanimivo 

je, da večina muzejev družin ne vidi kot glavne ciljne skupine (Evalvacija slovenskih muzejev 

– 1. del 2010, 78, 82–84). 

Preglednica 1: Število obiskovalcev muzejev in muzejskih zbirk v letih 1991–2008 

Leto Število obiskovalcev (v 1000) 

1991 1.045 

1992 / 

1993 / 

1994 1.809 

1995 / 

1996 2.050 

1997 / 

1998 / 

1999 / 

2000 1.516 

2001 / 

2002 / 

2003 1.534 

2004* 2.457 

2005* 2.284 

2006* 2.341 

2007* 2.501 

2008* 2.455 

 

* Obiskovalci muzejev, muzejskih zbirk, galerij oziroma likovnih razstavišč. 

Vir: Statistični letopis RS 2010, 162. 
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3 MARKETING 

Opredelitev marketinga je veliko. Najpreprostejša med njimi se glasi: »Marketing je 

zadovoljitev kupca z dobičkom.« Dvojni cilj marketinga je pritegniti nove kupce z obljubo o 

boljši vrednosti in obdržati obstoječe kupce z njihovo zadovoljitvijo (Kotler in Armstrong 

2001, 5). 

3.1 Opredelitve marketinga 

CIM opredeljuje marketing kot »managerski proces, ki je odgovoren za donosno 

identificiranje, predvidevanje in zadovoljevanje potreb kupca« (Dibb idr. 1997, 5; Jefkins 

1993, 2; Misiura 2006, 1). 

Opredelitev Ameriškega združenja za marketing (AMA) navaja, da je marketing »proces 

načrtovanja in snovanja izdelkov, storitev, idej, določanja cene in odločanja v zvezi z 

marketinškim komuniciranjem in distribucijo, z namenom, da se s ciljnimi skupinami ustvari 

takšna izmenjava, ki zadovoljuje pričakovanja porabnikov in podjetja« (Kotler 1996, 13; 

Kotler in Armstrong 2001, 39; Potočnik 2002, 20). 

Svetovno znani in mnogokrat citirani tržnik Kotler (1996, 6) je opredelil marketing kot 

»družbeni in managerski proces, ki omogoča posameznikom in organizacijam, da dobijo, kar 

potrebujejo in želijo, in sicer tako da ustvarijo, ponudijo in medsebojno zamenjujejo izdelke, 

ki imajo vrednost«. Po njegovem mnenju je ključ za doseganje organizacijskih ciljev v 

določitvi potreb in želja ciljnih tržišč ter v uspešnejšem in učinkovitejšem zadovoljevanju 

potreb od konkurence (Dibb idr. 1997, 5; Kotler in Kotler 1998, 59; Kotler in Armstrong 

2001, 6; Snoj 2007, 64; Trnavčevič in Zupanc Grom 2000, 28). 

Marketing je menjalni odnos, ki je pomemben za vse organizacije, ne glede na njihovo 

pridobitno ali nepridobitno naravnanost. Izhodišče je vedno menjava, ki je usmerjena v 

potrebe uporabnikov in drugih javnosti, s katerimi organizacija vstopa v menjalni odnos 

(Trnavčevič in Zupanc Grom 2000, 21). 

Postala je nekakšna moda, da se marketing imenuje prodaja, čeprav tu ni nobenega 

marketinga, zato je treba razlikovati med temi pojmi. Cilji marketinga so donosno zadovoljiti 

želje in potrebe, medtem ko prodaja samo prodaja, kar je namenjeno prodaji (Jefkins 1993, 3). 

Drucker (1990, 56) pojasnjuje, da je cilj marketinga narediti prodajo nepotrebno. Cilj je 

namreč spoznati in razumeti kupca tako dobro, da mu izdelek ali storitev popolnoma ustreza 

in se prodaja sam. Kotler dodaja, da je razlika med marketingom in prodajo v tem, kje začneš. 

Če začneš z odjemalci, ki jim želiš služiti, je to marketing. Če začneš z izdelki, ki jih želiš 

potisniti na katerokoli tržišče, ki ga najdeš, pa je to prodaja. 
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Nekoliko bolj filozofska opredelitev navaja, da marketing predstavlja pametno, dejavno, 

ustvarjalno, načrtno, analitično, nadzorovano in predvsem učinkovito delovanje 

gospodarskega, političnega oziroma kulturnega subjekta, ki na najustreznejši način 

zadovoljuje potrebe uporabnikov na čim rentabilnejših in donosnejših temeljih s stališča 

subjekta dejavnosti. Marketing ni čarobna palica, ki bi sama po sebi reševala vse probleme, 

temveč je metodologija zasnove in osmišljanja dejavnosti, ki uporablja spoznanja skoraj vseh 

relevantnih znanstvenih disciplin. Prav zato je marketing filozofija neprestanega izumljanja 

novih zapeljivih oblik čim kakovostnejšega zadovoljevanja potreb porabnikov in čim boljših 

materialnih temeljev neke dejavnosti (Spahić 2002, 64–65). 

Marketing je torej proces. Nikakor ni to ena sama akcija, ki ji skupina ljudi posveti določeno 

pozornost. Organiziranje učinkovitega marketinga lahko traja tudi več let in mnoge 

organizacije na tej poti omagajo. Uspešen je lahko le v primeru, da se izvaja kot ena izmed 

temeljnih obvez vseh zaposlenih, ki so neposredno usmerjeni k zadovoljitvi uporabnika 

(Hrovatin 2002, 79; Trnavčevič in Zupanc Grom 2000, 13). 

Marketing se začne z namenom, da ima vsak posameznik potrebe in želje, ki jih želi izpolniti 

oziroma zadovoljiti z različnimi izdelki in storitvami. Izvede se, ko je izpolnjenih pet pogojev 

(Kotler in Kotler 1998, 59): 

– udeleženi sta vsaj dve strani, 

– vsaka stran ima nekaj vrednega ponuditi drugi strani, 

– vsaka stran je zmožna opraviti izmenjavo na svoji strani in uživati ugodnosti ali    

    zadovoljstvo od izmenjave, 

– vsaka stran lahko svobodno sprejme ali zavrne ponudbo, 

– vsaka stran verjame, da je primerno in zaželeno poslovati z drugo stranjo.  

Glavne sestavine različnih opredelitev marketinga lahko povzamemo v njegove glavne 

prednosti, ki so (Dibb idr. 1997, 7): 

– zadovoljevanje kupcev, 

– prepoznavanje/maksimiranje marketinških priložnosti, 

– ciljanje na »prave« kupce, 

– spodbujanje menjalnih odnosov, 

– ostati v ospredju v dinamičnih okoljih, 

– prizadevati si prehiteti tekmece, 

– učinkovitejše izkoriščanje sredstev, 

– povečanje tržnega deleža, 

– krepitev donosnosti. 
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3.2 Koncepti marketinškega managementa 

Tako v teoriji kot v praksi se srečamo z več koncepti marketinga, ki jih v osnovi lahko 

razdelimo na dve skrajnosti, in sicer tradicionalni in sodobni marketing. Poznamo pet 

medsebojno konkurenčnih konceptov ali filozofij, v okviru katerih organizacije vodijo svoje 

marketinške dejavnosti. Razlike med njimi so prikazane na sliki 4. 

Koncept proizvodnje trdi, da so kupci bolj naklonjeni izdelkom, ki niso dragi in vsesplošno 

dosegljivi, ter da naj bi se management osredotočal na izboljšanje proizvodnje in razširjanje 

distribucijske mreže. To je ena izmed najstarejših filozofij. 

Koncept izdelka trdi, da imajo kupci raje izdelke, ki zagotavljajo najboljšo kakovost, 

delovanje in so inovativni. Te organizacije porabijo vso svojo energijo predvsem za to, da že 

v osnovi izdelajo visokokakovosten izdelek, ki ga nenehno izboljšujejo. Nevarnost tega 

koncepta je, da vodi v marketinško kratkovidnost, saj se osredotoči na izdelek in ne na 

potrebe kupca. 

Prodajni koncept trdi, da če kupce pustimo pri miru, ne bodo kupili dovolj izdelkov. Prav zato 

se organizacija odloči za agresivno prodajo in promocijo. Ta koncept se najpogosteje 

uporablja pri izdelkih, ki niso iskani, in v podjetjih s presežnimi zmogljivostmi. Njihov cilj je 

raje prodati, kar proizvedejo, kot izdelati, kar trg želi. 

Marketinški koncept je v nasprotju s prejšnjimi koncepti, saj trdi, da je ključ do uspeha v 

sposobnosti opredelitve potreb in želja ciljnih trgov ter da so organizacije pri posredovanju 

želenega zadovoljstva uspešnejše in učinkovitejše od tekmecev. Velikokrat se zamenjuje 

marketinški in prodajni koncept, a med njima obstaja velika ločnica. Pri prodajnem konceptu 

gre za perspektivo od znotraj navzven (angl. inside-out), kar pomeni, da se osredotoča na 

potrebe prodajalcev. Gre za kratkoročno dejavnost, kjer ni pomembno, kdo kupi in zakaj. Na 

drugi strani pa marketinški koncept temelji na perspektivi od zunaj navznoter (angl. outside-

in), kjer je pozornost na kupcu. Poti do prodaje in dobička so kupčeve potrebe in vrednote. 

Družbeno odgovoren marketinški koncept je najnovejša filozofija marketinškega 

managementa, ki trdi, da je naloga organizacije dognati potrebe, želje in interese ciljnih trgov 

ter posredovati želeno zadovoljstvo uspešneje in učinkoviteje od konkurence, in sicer na 

način, ki ohranja ali izboljšuje kupčevo in družbeno blaginjo. 

Sodobni marketinški koncept torej pomeni marketing kot filozofijo kulture dialoga, 

vzajemnosti in interakcije organizacije z njenim okoljem. Organizacije, ki so sprejele 

marketinško usmeritev, se zavedajo, da je uresničitev njihovih potreb mogoča le ob 

uresničitvi potreb tistih, s katerimi vstopajo v menjalne odnose (Kotler 1996, 15–30; Kotler in 

Armstrong 2001, 16–20; Trnavčevič in Zupanc Grom 2000, 21–25). 
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Izhodišče Usmerjenost Sredstva Cilj 
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Izdelki 
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Dobički skozi količino proizvodnje 

Koncept proizvodnje 
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in ob ohranitvi okolja 

Družbeno odgovoren marketinški koncept 

 

Slika 4: Primerjava konceptov marketinškega managementa 

Vir: Jančič 1990, 24; Kotler 1996, 19. 

3.3 Marketinški splet 

Marketinški splet (angl. marketing mix) je kombinacija elementov, potrebnih za načrtovanje 

in izvedbo popolnega marketinga. Osnovno idejo marketinškega spleta je podal profesor 

harvardske poslovne šole N. Borden, ki je predpostavil dvanajst ključnih elementov. Ti 

elementi so: načrtovanje izdelka, cenovna politika, politika blagovne znamke, kanali 

distribucije, osebna prodaja, oglaševanje, promocija, embalaža, razstavljanje izdelkov, 

storitve ob izdelku, fizično rokovanje z izdelki in marketinška raziskava (Jančič 1990, 91; 

Jefkins 1993, 37). 



27 

 

McCarthy je to idejo kasneje poenostavil in preoblikoval v teorijo 4P-jev: 

– Product (izdelek), 

– Place (marketinške poti), 

– Price (cena), 

– Promotion (promocija). 

Po njegovem mnenju so to štirje glavni elementi, ki so potrebni za uspešen marketing. Kot je 

prikazano na sliki 5, je v središču kupec (angl. Customer), obdan s štirimi obvladljivimi 

spremenljivkami, ki ustvarjajo marketinški splet. Za zadovoljitev kupčevih potreb razvijemo 

pravi izdelek (angl. Product). Nato najdemo pravo pot, da dosežemo kupca (angl. Place). 

Temu sledi promocija, prek katere seznanimo kupca z novim izdelkom (angl. Promotion). 

Promocija ali marketinško komuniciranje vključuje oglaševanje, osebno prodajo, 

pospeševanje prodaje, neposredni marketing in odnose z javnostmi. Ko ocenimo kupčevo 

reakcijo in stroške, se oblikuje še cena (angl. Price) (Jančič 1990, 92; McCarthy in Perreault 

1994, 37–39). 

 

Slika 5: Marketinški splet 4P-jev 

Vir: McCarthy in Perreault 1994, 37. 

Po mnenju Jefkinsa (1993, 38) je pristop 4P-jev preveč poenostavljen, saj se izgubi časovno 

zaporedje, ki je nujno za ustrezno razumevanje marketinškega spleta. Zato sam predlaga 

dvajset elementov, in sicer: 

1. zamisel, izum, inovacija ali preoblikovanje izdelka ali storitve, 

2. življenjski cikel izdelka, 

3. marketinška raziskava, 
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4. poimenovanje in označevanje, 

5. podoba izdelka, 

6. marketinški segment, 

7. cenitev, 

8. proizvodni splet, racionalizacija in standardizacija, 

9. pakiranje, 

10. distribucija, 

11. prodajne sile, 

12. marketinško izobraževanje, 

13. skupni in finančni PR, 

14. industrijski odnosi, 

15. testni marketing, 

16. oglaševanje, 

17. oglaševalsko raziskovanje, 

18. prodajna promocija, 

19. naslednji market, 

20. negovanje kupčevega interesa in zvestobe. 

4P-ji predstavljajo prodajalčev vidik marketinških orodij, s katerimi vpliva na kupce. Z vidika 

kupca je vsako marketinško orodje namenjeno posredovanju koristi kupcem. Prav zato je 

Lauterborn šel še en korak naprej in predlagal, da se 4P-ji nadomestijo s 4C-ji kupca, kot je 

prikazano na sliki 6. Svojo tezo utemeljuje s spoznanjem, da je konvencionalni model 

marketinškega spleta presežen, saj v praksi zaradi vseh sprememb ni več učinkovit (Jančič 

1999, 102; Kotler 1996, 100). 

Namesto izdelka moramo imeti v mislih potrebe in želje kupca, saj mu ne moremo več prodati 

vsega, kar naredimo, temveč le tisto, kar si posamezni kupec želi (angl. Customer). 

Marketinške poti naj bi nadomestilo udobje oziroma priročnost nakupa, saj v času katalogov, 

telefonov in kreditnih kartic kupcu ni treba več nikamor iti, zato je treba razmišljati, kje 

hočejo ljudje nakupovati, in biti tam prisoten (angl. Convenience). Namesto o ceni je treba 

razmišljati o strošku za zadovoljitev želje ali potrebe kupca (angl. Cost). Pojem promocije naj 

nadomesti komunikacija, saj mora vsako pravo oglaševanje vzpostaviti dialog – promocija je 

manipulacija, komunikacija pa kooperacija (angl. Communication) (Jančič 1999, 102–103). 

4P 4C 

Product (izdelek) Customer (potrebe in želje kupca) 

Place (prostor) Convenience (udobje) 

Price (cena) Cost (strošek) 

Promotion (promocija) Communication (komunikacija) 

 

Slika 6: Prenos 4P-jev v 4C-je 

Vir: Kotler 1996, 100. 
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3.4 Marketinški komunikacijski splet 

Marketinški komunikacijski splet, ki je del v prejšnjem poglavju predstavljenega 

marketinškega spleta, sestavlja pet dejavnosti, in sicer oglaševanje, odnosi z javnostmi, 

neposredni marketing, osebna prodaja in pospeševanje prodaje. Vsaka od teh dejavnosti 

vključuje različna orodja za njihovo izvajanje. 

Oglaševanje predstavlja objava plačanega sporočila v komercialnih medijih, ki ga oblikuje 

naročnik oglasa. Oglas mora spodbujati zanimanje v širši javnosti. Orodja za izvajanje 

oglaševanja so tiskani, televizijski in radijski oglasi, filmi, brošure, knjižice, letaki, zgibanke, 

imeniki, oglasne deske, prikazovalniki na prodajnih mestih, avdiovizualni materiali, priloge v 

embalaži, zunanja stran embalaže, simboli in logotipi. 

Odnosi z javnostmi so zahteven proces, namenjen zbiranju znanja in vzpostavitvi odnosov. 

Gre za namenska, načrtna in vztrajna prizadevanja za vzpostavitev in vzdrževanje 

medsebojnega razumevanja med ustanovo in njenimi uporabniki. To so razni programi za 

promocijo in ohranjanje podobe podjetja ali izdelkov. Orodja za izvajanje odnosov z 

javnostmi so tiskovna poročila, govori, seminarji, letna poročila, dobrodelna darila, 

sponzorstvo, odnosi z lokalnim okoljem, lobiranje, revije podjetij, predstavitvena občila in 

razni dogodki. 

Neposredni marketing za razliko od oglaševanja in odnosov z javnostmi, ki so usmerjeni na 

širšo javnost, predstavlja neposredno komuniciranje z določenimi obstoječimi in možnimi 

skupinami ali posamezniki po telefonu, pošti, faksu, elektronski pošti, internetu ali na kateri 

drugi način, ki omogoča takojšen odziv in ohranja odnose. Orodja za izvajanje neposrednega 

marketinga so katalogi, neposredna pošta, telefonski marketing, elektronska in televizijska 

prodaja. 

Osebna prodaja je osebni stik z enim ali več možnimi kupci za namene prodaje in graditve 

osebnega odnosa z njimi. Orodja za izvajanje osebne prodaje so prodajne predstavitve in 

srečanja, spodbujevalni programi, vzorci, sejmi in prodajne razstave. 

Pospeševanje prodaje so kratkoročne dejavnosti za spodbujanje prodaje izdelkov ali storitev. 

Orodja za izvajanje pospeševanja prodaje so nagradna tekmovanja, igre in žrebanja, darila, 

vzorci, sejmi, prodajne razstave, predstavitve, kuponi, znižanja, zabave, prodaje »staro za 

novo«, prodajne znamke in vezana prodaja (Kotler 1996, 596; Kotler in Armstrong 2001, 512; 

Mork 2011, 111–113). 

3.5 Marketing v nepridobitnih in javnih organizacijah 

Nepridobitne organizacije so skupni pojem za javno upravo, družbene dejavnosti in 

prostovoljne organizacije, ki poslujejo brez dobička oziroma ta ni cilj njihovega poslovanja. 

Če se ustvari dobiček, se z njim ne razpolaga po svobodni presoji, temveč se ta vlaga nazaj v 
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dejavnost organizacije in služi kot sredstvo za razširitev dejavnosti ali za dvig kakovosti 

storitev. Bistvo nepridobitnih organizacij nikakor ni v tem, da pri svojem delovanju ne bi 

smele ustvarjati dobička, temveč v tem, da ga ne smejo izplačevati lastnikom ali svojim 

udeležencem (Hrovatin 2002, 71; Rus 1994, 959; Žnidaršič Kranjc 1996, 11).16
 

Nepridobitne organizacije so usmerjene k izboljšanju kakovosti življenja na vseh področjih. 

Obstajajo zato, da ustvarijo spremembo v družbi in življenju posameznika. Storitve so jim 

sredstvo, da povzročijo spremembe v ljudeh. Po mnenju Druckerja (1990, 34) je ključnega 

pomena poslanstvo, ki ga nepridobitna organizacija uresničuje. Poslanstvo vsebuje sporočilo 

zunanjemu in notranjemu okolju organizacije. Navzven jo ločuje od drugih in ji določa 

prepoznavnost, navznoter pa sporoča svoj namen zaposlenim, kar naj bi jih motiviralo 

(Hrovatin 2002, 73; Mesec 2008, 20, 30). 

Izhodišče nepridobitne dejavnosti in njeno pravo razlikovanje od pridobitne dejavnosti je 

običajno poslanstvo. To je za nepridobitne organizacije ključnega pomena, saj z njim izražajo 

svojo dolgoročno usmeritev. Največja težava nepridobitnih organizacij pa je prav v iskanju 

ravnovesja med svojo humanitarno naravnanostjo in ekonomsko logiko poslovanja. 

Nepridobitne organizacije namreč celo bolj kot pridobitne potrebujejo navezanost na 

porabnike svojih storitev. Razdelitev pridobitnih in nepridobitnih organizacij je prikazana v 

preglednici 2 (Mesec 2008, 23–24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Običajno se nepridobitno opredeljuje kot nekaj, kar izhaja iz besede same in pove, kaj nepridobitno 

delovanje ni, ne pove pa, kaj je. Takšna opredelitev podaja razlikovanje med pridobitnimi in 
nepridobitnimi organizacijami na način, da pove, da temeljni cilj delovanja nepridobitnih organizacij 
ni enak pridobitnim, ki temeljijo na maksimiranju donosnosti kapitala za njegove lastnike. To pa ne 

pomeni, da ta proces v nepridobitnih organizacijah ne poteka, temveč le, da to nista temeljni cilj ter 
smisel obstoja in delovanja teh organizacij (Kolarič, Černak Meglič in Vojnovič 2002, 10). 
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Preglednica 2: Razdelitev pridobitnih in nepridobitnih organizacij 

NEPRIDOBITNE organizacije PRIDOBITNE organizacije 

JAVNE ORGANIZACIJE 

Organi in organizacije, ki izvajajo funkcijo države 

Organi lokalnih skupnosti 

Javni zavodi (šole, bolnišnice, zavodi za zaposlovanje, 

zavodi za zdravstveno zavarovanje itd.) 

Javni gospodarski zavodi 

Javno podjetje 

NAPOL JAVNE ORGANIZACIJE 

Gospodarske zbornice 

Obrtne zbornice 

Javna podjetja z udeležbo zasebnega kapitala 

Zasebna podjetja s koncesijo 

ZASEBNE ORGANIZACIJE 

Zavodi 

Zadruge 

Gospodarska interesna združenja 

Politične stranke 

Društva 

Ustanove 

Verske skupnosti 

Sindikati 

Poklicna združenja 

Dobrodelne organizacije 

Organizacije potrošnikov 

Podjetja 

Samostojni podjetniki 

Gospodarske družbe (osebne, kapitalske) 

Povezane družbe 

Banke 

Zavarovalnice 

 

Vir: Trunk Širca in Tavčar 1998, 7. 

Dejavnost nepridobitnih organizacij pogojujejo tri glavne značilnosti (Mesec 2008, 20; Trunk 

Širca in Tavčar 1998, 42): 

– nepridobitna naravnanost (spodbudo, ki jo sicer vpletenim ljudem dajeta dobiček in 

lastnina, nadomeščajo predvsem nematerialni motivi), 

– številnost in heterogenost udeležencev, s katerimi je v menjalnih odnosih (namenjena 

je tako tistim, ki so deležni izidov delovanja organizacije, kot tudi tistim, ki jo oskrbujejo 

s sredstvi ali pogoji za delovanje), 

– pretežno storitvena dejavnost. 

Smisel obstoja nepridobitnih organizacij je delovanje v splošnem družbenem interesu, to 

pomeni delovanje v splošno družbeno korist, kar obsega vse tiste dejavnosti, ki koristijo 

vsem. Splošne družbene interese udejanja na eni strani država (na lokalni, regionalni, 

nacionalni in nadnacionalni ravni) kot javni interes, na drugi strani pa državljani kot skupni 

interes, kar je prikazano na sliki 7. Izid delovanja države je javno dobro, ki je dostopno vsem 
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pod enakimi pogoji, izid delovanja državljanov pa je skupno dobro, ki je vzajemno koristno. 

Iz tega sledi, da pojem nepridobitne organizacije pokriva dve temeljni vrsti organizacij 

(Kolarič, Černak Meglič in Vojnovič 2002, 10–14; Tavčar 2005, 29–30): 

– javne nepridobitne organizacije: s strani javnih avtoritet ustanovljene organizacije, ki 

služijo javnemu interesu, 

– zasebne nepridobitne organizacije: s strani zasebnih fizičnih in pravnih oseb 

ustanovljene organizacije, ki lahko služijo tako javnemu kot skupnemu interesu. 

 

Slika 7: Udejanjanje splošnega družbenega interesa 

Vir: Kolarič, Černak Meglič in Vojnovič 2002, 13; Tavčar 2005, 31. 

Pojma javno in nepridobitno torej ne gre enačiti, saj javne organizacije niso nujno 

organizirane kot nepridobitne in med nepridobitne organizacije ne vključujemo le državne 

javne službe, temveč tudi organizacije iz zasebne sfere. Pojem javne organizacije zajema vse 

pridobitne in nepridobitne organizacije, ki jih je ustanovila ali ima nanje odločujoč vpliv 

država. Javni interes, ki je v javnem sektorju najpomembnejši, pomeni način zadovoljevanja 

družbenih potreb, ki so individualne potrebe vsakega člana družbe. V preglednici 3 je 

predstavljena razdelitev nepridobitnih organizacij glede na organiziranost kot javne in 

zasebne (Mesec 2008, 16–17). 

SPLOŠNI DRUŽBENI INTERES 

JAVNI INTERES SKUPNI INTERES 

Princip 

demokratičnosti 

JAVNO DOBRO               

dostopno vsem pod enakimi pogoji 

SKUPNO DOBRO             

dostopno nekaterim,            

vzajemno koristno 

Udejanja država Udejanjajo državljani 

Javne organizacije 

Zasebne organizacije 

Zasebne organizacije 
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Preglednica 3: Razdelitev nepridobitnih organizacij 

Skupine NPO Smotri in naloge Vrste in tipi 

JAVNE NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE 

Izvajalci javnih služb Opravljajo po demokratični poti 

določene javne dejavnosti 

Javna uprava 

Javna podjetja in zavodi (promet, pošta, 

telekomunikacije, energetika, bolnišnice, 

domovi, ustanove, šole, univerze, 

muzeji, gledališča, knjižnice) 

 

NAPOL JAVNE NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE 

Samoupravne institucije 

javnega prava 

Opravljajo naloge, dodeljene na 

zakonski osnovi 

Članstvo v njih je obvezno 

Del dejavnosti po lastni pobudi 

 

Zbornice (gospodarske, obrtne itd.) 

Socialni skladi 

ZASEBNE NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE 

Gospodarske 

nepridobitne organizacije 

Pospešujejo in zastopajo gospodarske 

smotre članov 

Poslovna združenja 

Organizacije odjemalcev 

Poklicna združenja 

Organizacije potrošnikov 

Zadruge 

 

Družbeno kulturne 

nepridobitne organizacije 

Opravljajo skupne dejavnosti v okviru 

kulturnih, družabnih ipd. potreb članov 

Športna društva 

Društva za prostočasne dejavnosti 

Cerkve, sekte 

Zasebni klubi 

Spiritistični krožki 

 

Politične nepridobitne 

organizacije 

Opravljajo skupne dejavnosti za 

obdelovanje in uveljavljanje političnih 

interesov in vrednot 

Politične stranke 

Organizacije za varovanje domovine, 

narave, okolja 

Politično usmerjena združenja 

Organizirane državljanske pobude 

 

Socialne nepridobitne 

organizacije 

Opravljajo dobrodelne in podporne 

dejavnosti na področju zdravstva in 

sociale za pomoči potrebnim 

Organizacije za pomoč in storitve 

bolnim, ostarelim, prizadetim, 

oškodovanim, zasvojenim, revnim in 

zapostavljenim ljudem 

Dobrodelne institucije 

Organizacije za pomoč pri razvoju 

Skupine za socialno samopomoč 

 

Vir: Trunk Širca in Tavčar 1998, 6. 
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Značilnosti javnih organizacij ter s tem tudi razlike med javnim in zasebnim so naslednje (Rus 

1994, 941–942; Trunk Širca in Tavčar 1998, 15–16): 

– javne organizacije imajo povsem normativno določen okvir delovanja, zato je njihovo 

okolje bolj institucionalizirano kot pri zasebnih, 

– vlada lahko v javnih organizacijah uveljavlja prisilo, zato so bolj izpostavljene 

prisilnim oblikam omejevanja, 

– okolje javnih organizacij je kompleksnejše, zato so tudi javni managerji vključeni v 

številnejše transakcije, 

– javne organizacije so pogosto ranljivejše, saj so deležne pogostejših vladnih 

vmešavanj, ki se nanašajo na spreminjanje programov, 

– javne organizacije težje uresničujejo dolgoročne projekte, ker jih prekinejo ali 

spremenijo politične elite, ki se zamenjujejo ob volitvah, 

– javne organizacije imajo veliko različnih ciljev, ki so pogosto zelo splošni in celo 

protislovni, 

– javne organizacije so manj marketinško naravnane kot zasebne, saj so podvržene 

predvsem zunanjim finančnim in političnim pritiskom, 

– uspešnost in učinkovitost javnih organizacij je zelo težko objektivno vrednotiti in 

meriti, 

– poslovodenje v javnih organizacijah ostaja bolj centralizirano kot v zasebnih, saj je 

zaradi težjega merjenja rezultatov delovanja tvegano uvajati decentralizacijo, 

– proizvodnja javnih dobrin ne dovoljuje izključevanja posameznih skupin oziroma 

oblikovanja ciljnih skupin, zato je storitve javnih organizacij težko prilagajati posebnim 

potrebam posameznih skupin uporabnikov, 

– v javnih organizacijah so v ospredju enak dostop do storitev ter pravičnost in varnost, 

medtem ko zasebne organizacije tem vrednotam niso zavezane, 

– zaradi javne odgovornosti se javne organizacije obnašajo bolj defenzivno in upravljajo 

bolj centralistično, 

– javne organizacije v vlogi delodajalca imajo bolj togo in s predpisi omejeno poslovno 

politiko, 

– javna organizacija je normativno opredeljena po zunanjih vladnih telesih in manj pod 

vplivom notranjih sil, zato je njena izvršilna hierarhija ohlapnejša, 

– zaradi togega, od zunaj določenega promocijskega in motivacijskega sistema so 

prevladujoči motivi zaposlenih pretežno statusne narave, kot so splošen ugled države, 

varnost zaposlitve in vključenost v velik sistem. 
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Preglednica 4: Razdelitev pravnoorganizacijskih oblik po pridobitnih in nepridobitnih 

ter javnih in zasebnih organizacijah 

 PRIDOBITNI sektor NEPRIDOBITNI sektor 

ZASEBNI sektor Zasebna podjetja 

Zadruge 

Gospodarske družbe 

Samostojni podjetniki 

Društva 

Družbene organizacije 

Ustanove 

Fundacije 

Zavodi 

Samostojni podjetniki 

Invalidska podjetja 

Zasebna podjetja 

Gospodarske družbe 

JAVNI sektor Družbena podjetja 

Državna podjetja 

Družbe z večinskim deležem države 

Javna podjetja 

Javni zavodi 

Gospodarski javni zavodi 

Javni skladi 

Zasebna podjetja z javnimi vlaganji 

 

Vir: Kamnar 1999, 33. 

3.5.1 Značilnosti storitev 

Ena izmed glavnih značilnosti nepridobitnih organizacij je storitvena dejavnost. Prav zato 

bomo na tem mestu na kratko predstavili glavne značilnosti storitev, tudi v povezavi z muzeji 

kot nepridobitnimi organizacijami. 

Jančič (1999, 59–60) navaja, da so posebnosti storitev naslednje: 

– neotipljivost: po naravi so storitve fizično neoprijemljive, 

– heterogenost: vedno vključujejo pomemben del človeškega elementa, zato jih ni 

mogoče standardizirati, 

– minljivost: ni jih mogoče proizvajati na zalogo, saj so, če niso porabljene, ko so na 

razpolago, neuporabne, 

– neločljivost: porabljajo se hkrati z izvedbo, zato je uporabnik aktivno vključen v 

storitveni proces. 

Značilnosti storitev se delijo v dve skupini (Potočnik 2004, 36–38; Snoj 1998, 36): 

– generične: lastne vsem storitvam 

o procesnost 

o neotipljivost 

o neobstojnost 

– izvedene: izhajajo iz generičnih in niso prisotne pri vseh storitvah 
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o nezmožnost prenosa 

o neločljivost od izvajalca 

o sočasnost izvajanja in uporabe 

o neposrednost odnosa med izvajalci in uporabniki 

o prepletanje proizvodnje in marketinga 

o sodelovanje uporabnikov v izvajanju 

o variabilnost 

 

Slika 8: Generične in izvedene značilnosti storitev 

Vir: Snoj 1998, 36. 

Povzamemo lahko tri glavne značilnosti, ki so skupne storitveni dejavnosti: 

1. storitve so procesi, ki so bolj sestavljeni iz dejavnosti kot iz stvari, 

2. storitve so vsaj do neke mere proizvedene in uporabljene simultano, 

3. uporabnik vsaj do neke mere sodeluje pri procesu proizvajanja storitev. 

Če primerjamo te tri značilnosti z muzejsko dejavnostjo, lahko izpeljemo naslednje zaključke 

(Lagrosen 2003, 134): 

1. čeprav so muzejske zbirke sestavljene iz fizičnih predmetov, to niso izdelki storitve, 

saj se ne prenašajo na obiskovalca muzeja. Izdelek so namreč obisk in doživljaji, ki jih 

obiskovalec izkusi med obiskom muzeja. Obisk sam je torej dejavnost in ne stvar; 
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2. obisk muzeja ne obstaja, dokler obiskovalec ne stopi v muzej. Seveda je obisk vnaprej 

načrtovan, ampak dejanski proces steče šele, ko je obiskovalec v muzeju tudi fizično 

prisoten. Če ni obiskovalcev, potem muzejsko izkustvo ne more biti proizvedeno; 

3. obisk muzeja zahteva aktivno vključenost obiskovalca, ki se lahko prosto giblje in 

uživa v razstavi po svoji izbiri. 

Marketinški splet za storitve predstavlja razširjen marketinški splet, saj se je 4P-jem dodalo še 

3P-je in tako je nastal razširjeni marketinški splet 7P-jev, prikazan na sliki 9, ki poleg 

omenjenih 4P-jev vključuje še (Dibb idr. 1997, 323; Jančič 1990, 94–95; Trnavčevič in 

Zupanc Grom 2000, 52–53): 

– proces (angl. Process), 

– fizične dokaze (angl. Physical evidence), 

– ljudi (angl. People). 

Proces oziroma izvajanje predstavlja bistvo storitve. Pri tem mora biti poskrbljeno za varnost, 

kakovost in ustrezno hitrost pri opravljanju določene storitve. Fizični dokazi predstavljajo vse 

tisto, kar kupec vidi, sliši ali občuti. Ljudje so tisti, ki imajo pri izvajanju storitev pomembno 

vlogo. Tu nastopajo ljudje kot kupci na eni strani in ljudje kot izvajalci, ki so lahko tudi 

prodajalci, na drugi strani (Devetak 1995, 17–18). 

 

Slika 9: Razširjeni marketinški splet 7P-jev za storitve 

Vir: Marketing plan 2011. 

Nekateri teoretiki pa marketinškemu spletu za storitve dodajajo še eno marketinško orodje, in 

sicer produktivnost in kakovost (angl. Productivity & quality), in tako pridemo do 

marketinškega spleta 8P-jev, ki povezuje naslednja marketinška orodja (Potočnik 2004, 224, 

277): 
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– storitev (angl. Product), 

– marketinške poti (angl. Place), 

– cena (angl. Price), 

– marketinško komuniciranje (angl. Promotion), 

– udeleženci (angl. People oziroma Participants), 

– storitveni proces (angl. Process), 

– fizični dokazi opravljene storitve (angl. Physical evidence), 

– produktivnost in kakovost (angl. Productivity & quality). 

3.5.2 Nepridobitni marketing 

Nepridobitni marketing je način upravljanja organizacij, ki so nastale zaradi potreb družbe po 

urejenem reševanju določenih družbenih problemov. Prva, ki sta idejo marketinga razširila v 

nepridobitni sektor, sta bila Kotler in Levy leta 1969. Po njunem mnenju morajo tudi 

nepridobitne organizacije imeti svojo razlikovalno prednost in znati analizirati konkurente, 

potrošnike in trende v okolju. Marketing je prodorna družbena dejavnost, ki jo izvajajo vse 

organizacije, ne glede na to, ali so pridobitne ali ne. Zagovarjala sta idejo, da se vse 

organizacije zavzemajo za izgled svojih izdelkov v očeh določenih potrošnikov in iščejo 

orodja za prihodnje sprejemanje (Jančič 1999, 52; Padanyi 2008, 13). 

Mnogi teoretiki so njuno tezo sprejeli, saj naj bi bil marketing ravno tako pomemben za 

nepridobitni sektor, kot je za podjetniško skupnost. Podali so nekaj tez, ki podpirajo 

Kotlerjevo in Levyjevo teorijo: 

– nepridobitne organizacije so ravno tako naravnane k dobičku kot pridobitne, saj 

potrebujejo presežek dohodka nad stroški, da lahko preživijo. Razlika ni v tem, da 

dobiček ne more biti ustvarjen, temveč v tem, da ne more biti razdeljen; 

– nepridobitne organizacije delujejo v istem okolju in se spopadajo s podobnimi 

zahtevami po uspešnosti in učinkovitosti kot pridobitne; 

– konkurenca je realnost za vse organizacije, tako da se tako nepridobitne kot pridobitne 

organizacije srečujejo s tekmo za kapital, delovno silo, kupce in dohodek. 

Istočasno pa so se pojavili tudi nasprotniki te teorije, saj naj bi bil marketing zastavljen 

preširoko. Drugi pomislek je bil, da marketing temelji na tekmovanju, medtem ko bi moralo 

biti sodelovanje med nepridobitnimi organizacijami na prvem mestu. Tudi ponujanje tistega, 

kar uporabniki želijo in ne kar potrebujejo, je neprimeren pristop, predvsem za področja 

nepridobitnega sektorja, kot sta zdravstvo in izobraževanje. Na koncu so dosegli dogovor, da 

je marketing mogoče uporabiti v nepridobitnem sektorju, ampak v prilagojeni obliki (Padanyi 

2008, 13–14). 

Drucker (1990, 39) navaja, da v nepridobitnih organizacijah potrebujemo štiri stvari: načrt, 

marketing, ljudi in denar. 
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»Nihče ti ne bo zaupal, če mu ponudiš nekaj zastonj.« Treba je tržiti še tako dobrodejne 

storitve. Ampak marketing v nepridobitni organizaciji je precej drugačen od prodaje. 

Pomembneje je poznati svoj trg in gledati na svoje storitve z uporabnikovega zornega kota. 

Treba je vedeti kaj, komu in kdaj prodajati. Čeprav se v nepridobitnem marketingu 

uporabljajo ista terminologija in orodja kot v pridobitnem, je precej drugačen, saj se prodaja 

nekaj neotipljivega, nekaj, kar se preoblikuje v vrednost za kupca (Drucker 1990, 39–40). 

Pomembna razlika med pridobitnim in nepridobitnim marketingom je, da se ne začne z 

iskanjem možnih kupcev za prodajo standardiziranega izdelka oziroma storitve in ne konča s 

prodajo storitev. Proces gre od uporabnika k izdelku. Najprej je treba prepoznati potrebe 

morebitnih uporabnikov in šele nato oblikovati individualizirano storitev, ki bo kar najbolje 

zadovoljila njihove potrebe. Pri tem je pomembno ugotavljanje posebnih potreb individualnih 

uporabnikov, zato je primerna metoda za določanje teh potreb aktivno sodelovanje med 

uporabniki in izvajalci. Tako postane uporabnik sodelavec izvajalca in soustvarja storitev, 

namesto da je samo njen pasivni prejemnik (Hrovatin 2002, 77–78). 

Nepridobitni marketing vključuje marketinške aktivnosti, ki jih vodijo posamezniki ali 

organizacije za dosego določenih ciljev, ki niso zgolj običajni cilji pridobitnih organizacij, kot 

so dobiček, tržni delež in vrnjena investicija (Dibb idr. 1997, 324). 

Vsaka organizacija, ki želi uspeti na trgu, mora najti tisto, po čemer se razlikuje od drugih, 

torej tisto, po čemer je prepoznavna. Poiskati mora svoje posebnosti in konkurenčne prednosti 

glede na podobne ustanove s podobnim poslanstvom. Marketing v nepridobitnih organizacijah 

zato imenujemo tudi STP-marketing (angl. Segmenting, Targeting, Positioning)
17

, kar pomeni 

(Hrovatin 2002, 79; Kotler in Kotler 2004, 183–184): 

– segmentiranje: določanje različnih segmentov uporabnikov, njihovih različnih potreb 

in pričakovanj, 

– ciljanje: izbor segmentov uporabnikov, ciljnega občinstva, 

– pozicioniranje: opredelitev identitete organizacije, ki jo bo razlikovala od sebi 

podobnih in zadovoljila potrebe ciljne javnosti. 

Marketing v nepridobitni organizaciji postane učinkovit šele, ko si je sama organizacija na 

jasnem, kaj želi doseči, ko so vsi v organizaciji motivirani, da na to pristanejo in vidijo smisel 

tega cilja, ter ko organizacija naredi korak v smeri izvedbe vizije na stroškovno učinkovit 

način, ki prinaša rezultate (Drucker 1990, 63). 

Številni zaposleni v nepridobitnih organizacijah imajo izrazito odklonilen odnos do uporabe 

marketinških znanj in tehnik. Eden izmed razlogov za to je podjetniško okolje, iz katerega 

izhaja in ker uporablja njim nerazumljivo besedoslovje in prijeme. Pa tudi strah, da bo 

                                                             
17

 Kotler dodaja, da je to nasprotje od LGD-marketinga (angl. Lunch, Golf, Dinner), kar pomeni 

kosilo, golf, večerja (Drucker 1990, 58). 
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uporaba marketinških znanj v razmišljanju in ravnanju preusmerila nepridobitne organizacije 

stran od tradicionalnega poslanstva in vrednot. Ampak prav odsotnost marketinga v 

nepridobitnih organizacijah pomeni, da te ne morejo izpolnjevati svojega poslanstva, ki 

temelji na zadovoljevanju potreb ljudi. Organizacije, ki odklanjajo marketing, se 

birokratizirajo in odtujujejo od tistih, zaradi katerih so bile vzpostavljene. Prav zato je treba 

doseči, da bodo zaposleni verjeli, da uvajanje marketinga v nepridobitno organizacijo ne 

ogroža obstoja njenih tradicionalnih, ključnih usmeritev (Jančič 1999, 52–53; Snoj 2007, 72–

73). 
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4 MUZEJSKI MARKETING 

Tako kot ne moremo predstaviti enotne opredelitve muzeja in marketinga, obstaja tudi več 

različnih opredelitev muzejskega marketinga. 

4.1 Opredelitve muzejskega marketinga 

AAM je podalo opredelitev, da dosleden marketing gradi temelje razumevanja javnosti. Skozi 

čas javnost spoznava vrednote, na katerih muzeji temeljijo, dediščino, ki jo zbirajo, znanje, ki 

ga poosebljajo, in storitve, ki jih ponujajo. V zameno za to javnost uporablja in bolj podpira 

muzeje. Muzejski marketing torej predstavlja graditev odnosa med muzejem in muzejsko 

javnostjo (Combe McLean 1994, 247; McLean 1997, 1). 

Bryant navaja v prejšnjem poglavju omenjeno opredelitev CIM-a, ki pravi, da je marketing 

managerska funkcija, odgovorna za donosno identificiranje, predvidevanje in zadovoljevanje 

kupčevih potreb. Verjame, da bi muzejska administracija morala prilagoditi trgovski koncept 

prizadevanja za maksimiranje dobička, da bo ustrezal muzejskim ciljem zagotavljanja storitev 

za družbo in podpiranja v procesu družbenega razvoja. Muzeji so prej za ljudi kot za stvari. 

Marketinške strategije se v muzejskem okolju uspešno uporabljajo, če so ljudje predmet 

storitve (Huang 1997, 84). 

Najuporabnejšo opredelitev muzejskega marketinga pa je oblikoval Lewis (1992, 151; 1994, 

220), ki predlaga, da opredelitev CIM-a beremo kot: »Marketing je managerski proces, ki 

potrjuje poslanstvo muzeja ali galerije in je tako odgovoren za učinkovito identifikacijo, 

predvidevanje in zadovoljitev potreb njegovih uporabnikov.« Temu dodaja, da se raje kot 

izraze kupec, turist, potrošnik ali obiskovalec uporablja besedo uporabnik.18
 S tem pa se ne 

strinja McLeanova (1997, 47), ki navaja, da je uporabnik omejen koncept, saj ne upošteva 

druge javnosti. Po njenem mnenju bi bilo treba tej opredelitvi dodati še »družbenike in druge 

udeležence«. Tako naj bi se popolna opredelitev muzejskega marketinga glasila: »Marketing 

je managerski proces, ki potrjuje poslanstvo muzeja ali galerije in je tako odgovoren za 

učinkovito identifikacijo, predvidevanje in zadovoljitev potreb njegovih uporabnikov, 

družbenikov in drugih udeležencev«. 

Marketing sestoji iz dveh nivojev. Na prvem mestu je filozofija marketinga, ki nam pomaga 

videti, kaj počnemo, skozi oči obiskovalcev, uporabnikov, skratka vseh, ki so posredno ali 

neposredno vključeni v muzejske aktivnosti, in ki jo za uspešnost muzeja morajo sprejeti vsi v 

organizaciji. Marsikje so strokovni delavci obremenjeni s pojmom marketing in se zatekajo v 

svoje stroke ter z argumentom kvazistrokovnosti branijo varovanje materialne kulturne 

dediščine kot manifestacije nacionalne identitete. Filozofiji marketinga sledi uporabna 

                                                             
18 Povabiti ljudi, da potrošijo, obiščejo ali prepotujejo, kar ponujajo v muzejih, je arogantno. Povabiti 

jih, da sodelujejo in uporabljajo muzej, je primernejše profesionalno obnašanje (Lewis 1992, 151; 
1994, 220). 
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izvedba marketinga, ki vključuje oglaševanje, marketinško raziskavo, odnose z javnostmi, 

reklamo itd. A vse to so le deli marketinškega procesa. Gre za način, kako izvajamo 

marketing, in ne za razlog obstoja muzeja (Čeplak 1993, 28; Lewis 1992, 150–151; 1994, 

220). 

4.2 Muzejem prilagojen marketing 

Najprej se moramo vprašati, zakaj bi se sploh muzeji morali ukvarjati z marketingom in 

postati marketinško usmerjeni. Cossons (1985, 43) je že v osemdesetih letih prejšnjega 

stoletja podal vsaj dva glavna razloga, ki sta: 

– muzeji že dolgo nimajo več monopola nad živimi predstavami in razburljivimi 

doživetji, čeprav se njihove zbirke niso veliko spremenile, niti njihov temeljni namen, 

– v današnji družbi ljudje zahtevajo kakovost, ko trošijo svoj dragoceni čas in denar, 

zato muzeji za svoje preživetje potrebujejo marketinško usmeritev. 

Lewis (1992, 149; 1994, 218) podaja en sam pravi razlog, zakaj bi muzeji morali vključiti 

marketing v svoje delovanje: preprosto zato, ker je to pametna odločitev. Muzeji so dragocen 

del nacionalnega kulturnega življenja. So tako pomembni, da je dobro upravljanje nujno, če 

ne želijo, da njihova osrednja duhovna in izobraževalna vloga oslabi. 

V muzejih je zaznati vse večji poudarek na tem, kako pritegniti pozornost javnosti. Tako je 

marketing postal bistveno orodje upravljanja muzeja. K temu je pripomoglo tudi znižanje 

javnih subvencij in hkrati zaostrovanje konkurence prostočasne ponudbe. Družbe se nasploh 

soočajo z vse večjo ponudbo informacij in postati prepoznaven je danes večji izziv kot 

kdajkoli prej (Mork 2011, 100). 

Med prvimi, ki so predstavili koncept marketinga v muzejskem kontekstu, sta bila Kotler in 

Levy leta 1969, ko sta zapisala, da so »za mnoge ljudi muzeji hladni marmornati mavzoleji, ki 

skladiščijo milijone relikvij, ki kaj kmalu povzročijo zehanje in utrujene noge /…/ in mnogo 

ljudi je nezainteresiranih za muzeje«. V času objave tega prispevka muzeji sploh niso 

sprejemali koncepta marketinga in ga mogoče še danes ne bi, če ne bi bili na neki način 

prisiljeni k uporabi marketinških tehnik, predvsem zaradi zmanjševanja javnega financiranja 

(Bradford 1994, 42; McLean 1997, 36). 

Razvoj muzejskega marketinga lahko razdelimo na tri obdobja (Gilmore in Rentschler 2002, 

745–746; Rentschler 2007, 15–16): 

– obdobje ustanovitve (1975–1983): prevladujejo prispevki o izobraževanju 

obiskovalcev, o dvigu zavesti muzejskega osebja o pomembnosti študij obiskovalcev in 

občasno o ekonomskih vplivih umetnosti na skupnost, 
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– obdobje profesionalizacije (1988–1993): muzeji postanejo bolj demokratični; 

spremembe so prinesle spoznanje o uporabnosti marketinga v nepridobitnih organizacijah 

in v muzeje se začne uvajati marketinške oddelke, 

– obdobje podjetništva (od 1994): uporaba marketinških modelov in novi pogledi 

obiskovalcev so očitni, kar spreminja vire dohodkov s pridobivanjem novih obiskovalcev, 

izdelkov, krajev; večja osredotočenost na razmerje med obiskovalci, muzejem in trgom.  

Kljub vsemu pa v muzeološki stroki še vedno obstaja kar nekaj zmot in nerazumevanj, ki se 

tičejo marketinga. Šola (2001, 292–300) jim v svojem delu namenja celo poglavje in navaja: 

1. marketing je del odvečnega, nepotrebnega teoretiziranja, ki ga praksa ne potrebuje, 

2. edini pravi problem muzeološke stroke je pomanjkanje denarja, 

3. dober muzej ne potrebuje marketinga, kultura ni obsojena na prodajanje svojih uslug, 

4. marketing je zasebna stvar vsake ustanove, vsiljevanje lastne identitete in interesa, 

5. marketing je agresivno medijsko vsiljevanje, način, da se na silo vdre v svet 

potrošnika, samo ena vrsta odnosov z javnostmi, 

6. marketing je skupek praktičnih nasvetov, uporabnih v določenih situacijah, 

7. marketing je tehnika, ne stroka, 

8. marketing je potreben izključno ustanovam, ki imajo populistične ambicije, in ne 

resnim ustanovam, 

9. marketing je še ena izmed obveznosti trendovskega karakterja, ki je tuja muzejski 

naravi, skratka vsiljena obveznost, 

10. donatorstvo in sponzorstvo temeljita na dobrodelnem zavzemanju posameznika in 

korporacijskega kapitala, zato jim morajo muzeji biti hvaležni, 

11. marketing je komercialna dejavnost, 

12. če bo šlo tako naprej, bo strokovnjak za marketing postal pomembnejši od muzejskega 

uslužbenca, 

13. marketing je proces dostavljanja in oskrbe kupca s proizvodi, 

14. uvedba marketinga bo pomenila izdajo idealov stroke, 

15. marketinška usmerjenost muzeja ogroža njegove zakonsko določene obveznosti, 

16. najpomembnejši pogoj za javni uspeh muzeja je dober marketing, 

17. marketing je drugo ime za zbiranje denarja v muzeju, 

18. marketing je vsesplošno formaliziranje zdravorazumske logike, da se naredi vse za 

javni uspeh muzeja. 

Zahteva po spremembi muzejev seveda ne pomeni, da bi morali pozabiti na svoje 

tradicionalne dolžnosti zbiranja, raziskovanja, skrbi za zbirke, razstavljanja in izobraževanja, 

temveč se njihova vloga samo širi. Kljub uvajanju marketinga morajo ohraniti vse svoje 

funkcije in program, ne samo tiste, ki se izplačajo. Doseči morajo modernizacijo, a hkrati 

ohraniti patino, saj predstavljajo stabilizacijski element družbenega kulturnega življenja (Šola 

2001, 84; 2002, 204). 
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Večina osnovnih marketinških načel je smiselna tudi v muzejski dejavnosti, saj lahko 

domišljena in profesionalna uporaba marketinga prispeva k povečanju zadovoljstva vseh 

zainteresiranih. Kljub temu pa se trgovsko okolje, v okviru katerega se je razvila marketinška 

teorija, zelo razlikuje od okolja muzejev in galerij. Zato bi bil neposreden prenos marketinške 

teorije na muzeje in galerije neprimeren (Bradford 1994, 42; Gabrijan 1995, 22).
19

 

Problem marketinških teorij, ki so predstavljene v teoretičnih priročnikih, je predvsem v tem, 

da so bile zasnovane v popolnoma drugačnem okviru od tistega, v katerem delujejo muzeji. 

Marketinške teorije so izpeljane v drugačnih okoljih: 

– izhajajo iz Severne Amerike, medtem ko naši muzeji delujejo v evropskem okviru, 

– v velikih korporacijah, medtem ko so muzeji majhne organizacije, 

– za proizvodnjo dobrin, ne pa nudenje storitev, 

– za organizacije, ki ustvarjajo dobiček, medtem ko so muzeji nepridobitne ustanove, 

– za homogen trg, medtem ko je muzejski trg heterogen, 

– za zasebni posel, medtem ko so muzeji javne organizacije, odvisne od javnega 

financiranja in podpore. 

Treba je torej upoštevati dejavnike, ki so svojstveni muzejskemu okolju in jih v marketinški 

literaturi ne bomo zasledili (McLean 1995, 40; 1997, 57). 

Kotler in Kotler (1998, 124) navajata štiri marketinške pristope, ki jih muzeji lahko 

uporabljajo pri približevanju tržišču: 

– množični marketing predpostavlja, da je vsakdo morebitni uporabnik muzejske 

ponudbe in storitev, zato posveča malo pozornosti razlikam v vedenju obiskovalcev ali 

njihovim preferencam. Nevarnost takšnega pristopa je, da bo muzejska promocija 

nekritična in nepovezana, kar pomeni nepotrebno trošenje sredstev. Druga nevarnost je, 

da bo muzejem spodletelo pri razvijanju strategij za pritegnitev specifičnih skupin, ki 

imajo večji interes in mu prinesejo ugodnosti; 

– segmentacijski marketing predpostavlja, da je trg sestavljen iz različnih skupin z 

raznolikimi vedenji in preferencami. Prav zato muzeji definirajo svoje ciljne skupine in 

oblikujejo različne programe, prilagojene posameznim skupinam (družine z otroki, šolske 

skupine, odrasli, etnične skupine itd.). Takšen pristop lahko pokrije določene tržne 

segmente; 

                                                             
19 Bradford (1994, 47) je na podlagi študije muzejev na Škotskem razvil uporabne smernice in 
trikategorični model, ki je dobra podlaga za muzejski marketing. Izločil je tri področja, ki zahtevajo 
največ pozornosti v muzejih: management samega muzeja (zbirke, cilji, osebje in razstavni program), 
management odnosov s pokrovitelji (ustanovitelji muzeja – lokalne oblasti, sponzorji, skrbniki in 

donatorji) in management muzejskega ugleda (mediji, turistična uprava, obiskovalci in lokalna 
skupnost) (Combe McLean 1994, 234). 
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– marketing niš se raje osredotoča na služenje samo eni skupini, kot pa da poskuša 

pritegniti veliko najrazličnejših skupin. Muzej s takšnim pristopom previdno oblikuje 

zbirke, razstave in druge programe, da so po večini zanimivi samo članom teh tržnih niš; 

– marketing enega segmenta uporabljajo muzeji, ki poskušajo izvedeti čim več o 

posameznem članu, uporabniku, obiskovalcu, da mu lahko bolje služijo. Glavno orodje 

takšnega pristopa je oblikovanje bogate baze podatkov, ki vključuje imena, naslove, 

demografske podatke, način življenja, zgodovino obiskov, donacije ter druge značilnosti 

članov in donatorjev. 

Glede na strateško usmerjenost muzejev ločimo tri tipe: 

– Varstvena/proizvodna usmerjenost (angl. Custodial/Product orientation) 

Takšen muzej predvideva, da obiskovalci cenijo razstavo zaradi njene visoke umetniške 

vrednosti, zato ves svoj napor vlaga v ohranjanje, raziskave in izobraževanje. V tem primeru 

marketing podpira klasično poslanstvo in cilje muzeja, torej varovanje, ohranjanje in 

izobraževanje. 

– Prodajna usmerjenost (angl. Sales orientation) 

Temelji na pogledu, da bo kupec kupil več stvari in storitev, če se uporabijo agresivne 

prodajne in oglaševalske tehnike. Takšen muzej se torej poslužuje najnovejših oglaševalskih 

in komunikacijskih tehnik za privabljanje večjega števila obiskovalcev. 

– Usmerjenost na kupca (angl. Customer orientation) 

Usmerjena je na doseganje visoke stopnje obiskovalčevega zadovoljstva. Takšen muzej 

uporablja informacije o obiskovalcih, razvija strategije za zadovoljevanje njihovih potreb in 

jih dopolnjuje z odzivnostjo na obiskovalčeve potrebe in želje. 

Te tri vrste muzejske usmerjenosti so povezane z vodstvenim pristopom muzeja. Muzeji, ki se 

poslužujejo varstvenega pristopa (angl. Custodial approach), se osredotočajo na raziskovalne 

dejavnosti in zbirke. V tem primeru je njihov fokus izdelek, torej proizvodna usmerjenost. Na 

drugi strani imamo muzeje, ki se poslužujejo poslovnega pristopa (angl. Business approach). 

Takšni muzeji poudarjajo sodelovanje občinstva pri oblikovanju muzejske politike in 

programov. Njihova filozofija je, da je obisk muzeja kot obisk predstave. V tem primeru gre 

za usmerjenost na kupca, zato so njihove razstave dostopnejše širši javnosti (Camarero in 

Garrido Samaniego 2007, 812–814; 2008, 1–4). 

V pridobitni sferi so cilji jasni – dokler se ohranja visok dobiček, je delovanje organizacije 

uspešno. Na drugi strani pa nepridobitne organizacije bolj kot dobiček vodi poslanstvo. 

Uspešnost izpolnjevanja njihovega poslanstva ni v posedovanju materialnega bogastva. V 

muzejih je dobiček opredeljen kot količina pozitivne spremembe, prispevek k duhovnemu 

bogastvu in dolgoročen prispevek k uresničljivemu razvoju. Muzeji ne smejo postati 
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komercialne ustanove, zato njihovih aktivnosti ne sme upravljati interes, kot ga pozna 

poslovni svet (Huang 1997, 82–83; Šola 2001, 45; 2003, 37).
20

 

Poslanstvo muzeja je zapleteno povezano z marketinškim procesom. Glavna vloga marketinga 

v muzejskem okolju je doseči poslanstvo in vsesplošni namen organizacije. To ne pomeni, da 

mora muzej postati marketinško usmerjen. Prav nasprotno, muzej mora vzpostaviti jasen cilj, 

ki ga želi doseči in ki bo postal način razmišljanja v celotni organizaciji ter bo prenesen v 

prakso. Marketing služi doseganju tega poslanstva, kar pomeni, da ne narekuje poslanstva 

muzeja, temveč mu mora slediti (Combe McLean 1994, 235; McLean 1997, 58). 

Ames (1994, 20) je podal predloge za uspešno kombiniranje muzejskega poslanstva in 

marketinga: 

– zagotoviti obstoj, razumevanje in spoštovanje pomembne izjave o poslanstvu, 

– zagotoviti logično ravnotežje med poslanstvom in marketinškimi finančnimi silami, 

– zagotoviti marketinško podporo poslanstva po pritegnitvi širšega občinstva, 

– zagotoviti poglobljen prikaz za tiste, ki si želijo več, 

– razviti podatkovno bazo meril uspešnosti in poskušati spodbuditi le-to tudi na 

nacionalni ravni. 

Kotler in Kotler (1998, 59–96) sta v svojem delu Museum Strategy and Marketing podala 

muzejem prilagojen model procesa strateškega marketinškega načrtovanja – SMPP (angl. 

Strategic Market Planning Process), ki predstavlja okvir oblikovanja, načrtovanja, 

implementiranja in kontroliranja muzejskega poslanstva, programov, izdelkov in storitev, ki 

jih muzej ponuja, ter doseganja ciljne javnosti. Proces poteka v treh fazah, kot je prikazano na 

sliki 10: 

1. faza: vzpostavitev sistema načrtovanja, ki analizira okoljske dejavnike, prednosti in 

šibkosti organizacije, poslanstvo, namene in cilje ter določi strategije, 

2. faza: oblikovanje organizacije na podlagi izbranih strategij, 

3. faza: oblikovanje sistemov za nadzor načrtovanega izvajanja in rezultatov. 

                                                             
20

 Pridobitna organizacija želi prodati svoj izdelek zaradi dobička, naslanja se na povpraševanje in 
svoje delovanje imenuje poslovanje. V organizacijah, ki se ukvarjajo z dediščino, je dobiček kreativni 
višek, prispevek k splošnemu dobremu. Ponudba se naslanja na potrebe in organizacije svoje 
delovanje imenujejo poslanstvo (Šola 2001, 85). 
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Slika 10: SMPP – proces strateškega marketinškega načrtovanja 

Vir: Kotler in Kotler 1998, 61. 

Odpor do marketinga je pogosto posledica napačnih informacij. Marketing ponuja kakršnikoli 

organizaciji niz principov, metod in orodij za približevanje namenov organizacije 

uporabnikom. Od marketinških strokovnjakov se ne pričakuje, da vsiljujejo svoje cilje, 

temveč da s svojim znanjem raziščejo cilje organizacije in jih realizirajo (Kotler in Kotler 

1998, 60). 

ICOM je leta 1999 izdal dopolnjen ICOM-ov učni načrt za razvoj muzejskih poklicev, ki 

navaja pet področij znanj in veščin, nujno potrebnih na vseh področjih muzejskega dela. Gre 

za priporočila, namenjena muzejskim delavcem, ki od njih poleg strokovnih znanj zahtevajo 

celo vrsto splošnih veščin in kompetenc, tudi managerska in marketinška znanja. Pet glavnih 

področij zajema (Hudales 2008, 240–241): 

SISTEM STRATEŠKEGA MARKETINŠKEGA NAČRTOVANJA 

Analiza okolja                                 

– notranje okolje                                

– tržno okolje                                    
– urejevalno okolje                             

– konkurenčno okolje                           
– makro okolje 

Analiza notranjih resursov 

(prednosti in slabosti) 

Oblikovanje poslanstva in ciljev 

– poslanstvo 

– nameni 

– cilji 

Oblikovanje strategije 

OBLIKOVANJE ORGANIZACIJE 

OBLIKOVANJE SISTEMA 
– marketinški informacijski sistem 

– marketinški sistem načrtovanja 

– marketinški sistem kontrole 
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– splošne kompetence, potrebne za strokovno muzejsko delo, 

– splošne muzeološke kompetence za delo z uporabniki, 

– managerske kompetence za delo v programih ohranjanja dediščine v muzejih in zunaj 

njih, 

– kompetence za programiranje dela za javnost in z javnostmi, 

– kompetence informacijskega managementa in managementa zbirk.  

 

Slika 11: Pet kompetenc ICOM-ovega učnega načrta za razvoj muzejskih poklicev 

Vir: Boylan 2004. 

4.3 Muzejski marketinški splet 

Če sledimo marketinški teoriji, delovanje na trgu pomeni, da zagotavljamo storitve in izdelke, 

ki si jih javnost želi ter je za njih pripravljena plačati bodisi neposredno ali skozi davke. V 

enaindvajsetem stoletju naj bi bil največji izziv za muzeje prav spoznanje, da so muzeji 

namenjeni ljudem in da njihova prihodnost temelji na razvoju in promociji samih sebe, zato 

da bodo lahko zadovoljili potrebe na trgu (Ambrose in Paine 1993, 17). 

Marketinški splet 4P-jev, ki je bil razvit za pridobitno sfero, so nekateri poskušali neposredno 

prenesti tudi v muzejsko okolje. Muzejski izdelek naj bi predstavljali vse storitve, ljudje, 

zgradbe, vzdušje, dostop, zbirke, prireditve itd. Prostor je lokacija muzeja, ki pogojuje 

dostopnost muzeja. Cena so vsi stroški, ki jih ima muzej z ohranjanjem, razstavljanjem, 

vzdrževanjem, promocijo, zaposlenimi. Promocija pa naj bi predstavljala vse dejavnosti, 

povezane z oglaševanjem. A vse to je le preveč posplošen pristop. Kot že omenjeno, je 
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komercialni kontekst, v okviru katerega je bila marketinška teorija oblikovana, popolnoma 

drugačen od muzejskega, zato se tudi marketinškega spleta 4P-jev ne da kar enostavno 

prenesti v muzejsko okolje (Ambrose in Paine 1993, 26–28; Čeplak 1993, 28; Grzinčič 1998, 

13). 

V muzejih je treba razviti takšen marketing, ki bo povečal dohodek in število obiskovalcev ter 

istočasno pomagal uresničiti poslanstvo muzeja. V ta namen je McLeanova (1995, 39–41) na 

podlagi dolgoletnih muzejskih marketinških raziskav v Veliki Britaniji razvila muzejem 

posebej prirejen marketinški model oziroma muzejski marketinški splet (angl. Contextual 

Museum Marketing Framework), ki izhaja iz petih dejavnikov, ki se med sabo povezujejo v 

strukturiran okvir, prirejen posebej za muzejsko okolje. S tem je pokazala, da marketing tudi 

muzejem ponuja način reševanja finančnih težav, vendar bo uspešen le, če bo vtkan v vse 

dejavnosti muzeja, brez bojazni, da bi morali sklepati kompromise na račun ohranjanja zbirk 

ali raziskav. 

Pet elementov muzejskega marketinškega spleta, ki so prikazani tudi na sliki 12 (Combe 

McLean 1994, 236; Grzinčič 1998, 14): 

– muzejska zbirka (angl. Collection), 

– muzejska stavba (angl. Building), 

– osebje (angl. Staff), 

– organizacijski mehanizmi (angl. Organisational mechanisms), 

– javnost (angl. Public). 

 

Slika 12: Muzejski marketinški splet 
Vir: Combe McLean 1994, 237. 
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Muzejska zbirka opredeljuje karakter in določa kontekst muzeja. Brez zbirke muzej ne bi 

obstajal, saj mu ta daje identiteto in smisel. Tako sta njena interpretacija in predstavitev 

ključna dejavnika za javnost in marketing. Razmerje med muzejem in javnostjo je odvisno od 

dojemanja zbirke. Mnogi muzeji merijo svoj uspeh glede na iztržek, ampak to ni glavna skrb 

muzejev, saj delujejo za javno dobro. Temeljnega pomena za uspešnost muzeja je dejstvo, 

koliko javnost ceni zbirko, kar se odraža v kakovosti muzejske izkušnje. Povečano število 

obiskovalcev je lahko končni rezultat, ampak kar šteje, je obiskovalčevo vrednotenje izkušnje. 

Če želijo muzeji povečati število obiskovalcev, je nujno, da obiskovalci doživijo nekaj, kar je 

vredno njihovega obiska. Večina muzejev je svoje zbirke predstavljala glede na zgodovinska 

obdobja ali po dogodkih. Danes pa se jih v želji po doseganju zadovoljive obiskovalčeve 

izkušnje vse več poslužuje prikazovanja zbirk v smislu socialnih kategorij, s katerimi 

poskušajo počlovečiti predstavitev predmetov – na primer predmeti, ki se jih obiskovalec 

lahko dotakne in z njimi eksperimentira, uporaba računalnikov z ekrani na dotik, kjer so na 

voljo dodatne informacije, živa predstavitev, položaj in velikost besedila ob predmetu itd. 

Dobra razlaga in predstavitev sta pomembni za povečanje vrednosti obiskovalčeve muzejske 

izkušnje. Drugi način je oblikovanje pozitivnega videza zbirke, ki je v skladu z naravnanostjo 

javnosti. Muzeji se soočajo z negativnimi predstavami ali vsaj z nezanimanjem. Prav zato 

morajo pokazati, da so lahko zanimivi, ampak šele po tem, ko poskrbijo, da so zanimivi. 

Tretji način je dostopnost predmetov, za kar lahko muzeji poskrbijo tako, da kustosi sami 

podajajo pojasnila obiskovalcem glede razstavljenih predmetov (na primer, zakaj je predmet 

postavljen na določen način, razmere, ki jih zahteva njihovo vzdrževanje itd.). Muzejska 

zbirka je torej najpomembnejše marketinško orodje in zahteva usmeritev v dvig vrednosti 

obiskovalčeve izkušnje. 

Muzejska stavba prispeva k podobi muzeja in s tem vpliva tudi na vtis in odziv javnosti. 

Videz stavbe je za prihodnjega obiskovalca edini dokaz o obstoju muzeja. Muzej mora 

poskrbeti, da bo obiskovalca privabil skozi vrata, in mu pokazati, da je znotraj nekaj 

zanimivega. Muzejske stavbe se razlikujejo glede na zunanjo strukturo, to je samo zasnovo 

zgradbe, in glede na to, kakšne dodatne zmogljivosti ponujajo. Vse to vpliva na pričakovanja 

in zahteve javnosti. Običajno se muzeji nahajajo v starih zgodovinskih stavbah, ki niso bile 

zgrajene z mislijo na obiskovalce, temveč z namenom primernosti za razstavljene predmete. Z 

modernizacijo teh stavb se poskuša muzeje bolj približati javnosti, istočasno pa je treba 

zagotoviti tudi njihovo ohranjanje. Hkrati z odpiranjem muzejev javnosti mora marketing 

zagotoviti tudi obvarovanje njegove vsebine. V muzejskem smislu se ti dve področji 

velikokrat izključujeta, saj večja dostopnost zbirke lahko predstavlja tveganje ali celo škodi 

njeni ohranitvi. Dobra ohranjenost prispeva h kakovosti muzejske izkušnje, zato mora 

marketing prepoznati tudi vlogo ohranjanja ter se ne usmerjati zgolj na omogočanje 

dostopnejšega muzeja in povečanja števila obiskovalcev. Spreminjanje ustaljenih splošnih 

predstav o muzejih kot razpadajočih in zaprašenih ustanovah je težka naloga. Uvajanje novih 

tehnik in posodobitev lahko izoblikuje muzej, ki je prijaznejši in bolj odprt. 
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Osebje je ključnega pomena pri določanju odnosov med muzejem in javnostjo. Njihovo 

obnašanje vpliva na vzdušje v muzeju in osebje je tisto, ki vzpostavi odnos zaupanja z 

obiskovalci, saj mora biti sposobno ustvariti prijateljski odnos z njimi. Dovolj mora vedeti o 

muzeju, da lahko odgovarja na njihova vprašanja, in pomemben je celo njihov videz. Vendar 

pa se razumevanje obiskovalcev ne ujema vedno z njihovimi pričakovanji, saj veliko muzejev 

povezuje potrebe obiskovalcev z izobraževanjem, manj pa z zabavo. Pričakovanja in izkušnje 

obiskovalca lahko zato ostro nasprotujejo strokovnemu videnju. Osebje mora prisluhniti 

obiskovalcem, ne pa jim vsiljevati tega, kar misli, da je zanje najbolje. Pri oblikovanju tega 

odnosa je pomembno tako profesionalno kot neprofesionalno osebje. Kustos je sicer ključni 

dejavnik, saj s svojo interpretacijo zbirke, ohranjanjem, dokumentiranjem, pridobivanjem in 

razstavljanjem pomembno vpliva na naravo muzeja in na to, kako ga občinstvo dojema. A nič 

manj pomemben ni odnos drugega osebja, saj na primer neprijazen vratar ali umazano 

stranišče prav tako odvrne obiskovalca. Zato se morajo prav vsi uslužbenci podrediti 

marketinškim zakonom. Zavedati se morajo, zakaj je javnost pomembna za muzej in kako ji 

pomagati na poti do pričakovane izkušnje. Osrednji steber je direktor, ki mu položaj omogoča 

oblikovanje muzejske politike. Njegova osebnost in naravnanost pa oblikujeta odnos 

muzejskega osebja. Če želimo z marketingom doseči muzejske cilje, bo motiviranost osebja 

odvisna od direktorjeve predanosti in naravnanosti k marketinškim zakonitostim. Brez 

celovite direktorjeve podpore marketing ne bo tako učinkovit, kot bi sicer moral biti. Osebju 

se mora zagotoviti, da se bo počutilo sposobno prevzeti odgovornost za svoje delo, da se bo 

zavedalo pomembnosti vloge v zagotavljanju prijetne muzejske izkušnje obiskovalcu in da v 

enaki meri prispeva tako za dobro muzeja kot tudi obiskovalčevo prijetno počutje.  

Organizacijski mehanizmi vključujejo notranjo organizacijsko strukturo muzeja in zunanje 

službe, ki vplivajo na muzej bodisi skozi financiranje, zglede, prepričanja ali omejitve. 

Kontrola organizacijske strukture je običajno v rokah finančnih mehanizmov, hkrati pa imajo 

ti lahko tudi politični ali družbeni vpliv. Za muzej je zato ključnega pomena, da gradi na 

dobrem odnosu s financerji in vplivnimi organi. Pomembno je, da direktor in vodstvo muzeja 

zgradita trden odnos z ustanovitelji in drugimi ustanovami, ki lahko odločilno vplivajo na 

muzejsko politiko. Zgraditi morata vezi z organizacijami, kot so turistični informacijski 

centri, ki so vir novih obiskovalcev. Pomembno je spoznati ljudi, ki odločajo o financiranju v 

kulturi na lokalni ravni, in pridobiti njihovo podporo. Vzdrževanje muzeja in zagotavljanje 

njegove stabilnosti je odvisno od trdnosti odnosov z vplivnimi organizacijami. Velikokrat je 

podpora muzeju odvisna od njegovega ugleda, ki se razvije iz muzejske zbirke, muzejske 

stavbe in osebja ter, kar je še posebej pomembno, iz odnosa javnosti do muzeja. 

Javnost je središče muzeja, tako kot je središče marketinga. Odnos med javnostjo in muzejem 

se pogosto vidi v njuni komunikaciji. Če želi muzej doseči ciljno javnost, mora najprej vedeti, 

zakaj ljudje muzej obiskujejo oziroma kaj bi jih pritegnilo k obisku. Kakršenkoli je njihov 

motiv, odnos muzeja mora biti enak. Muzej lahko ponudi raznovrstne dejavnosti za različne 

ciljne skupine. V marketinškem smislu gre za načrtno usmerjanje k potrebam določenih 
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obiskovalcev in uresničevanje njihovih pričakovanj. Muzej mora obiskovalca razumeti in 

vedeti, kaj si ta želi, pri čemer ima pomembno vlogo marketinška raziskava kot prispevek k 

boljšemu razumevanju. Eno izmed ključnih marketinških orodij za pridobivanje novih 

obiskovalcev so zvesti obiskovalci, zato mora muzej z njimi vzpostaviti odnos in ga tudi 

primerno vzdrževati. Poleg teh obiskujejo muzeje tudi turisti, ki so večinoma enkratni 

obiskovalci. Tudi z njimi mora muzej vzpostaviti določen odnos, saj prav tako lahko ustno 

prenesejo ugodne izkušnje in informacije o muzeju. To pa lahko muzej doseže le, če ne 

privablja morebitnih obiskovalcev samo z oglaševanjem, temveč ponudi kakovostno izkušnjo, 

ki se je bodo obiskovalci spominjali in jo želeli ponovno doživeti ali priporočiti prijatelju, 

sorodniku. Obljube, ki jih muzej oglašuje, mora vsaj doseči ali celo preseči z realno muzejsko 

izkušnjo, ki jo ponuja obiskovalcu. Če želi muzej ljudi prepričati, da ga obiščejo, mora 

poskrbeti, da ima pravi izdelek in da razstavlja zbirko na način, ki je za javnost privlačen in 

izpolnjuje njene interese. Namesto da javnost ločuje od tistega, kar trži, jo vključi kot osnovni 

sestavni del marketinškega procesa. 

Muzej predstavlja različno stvar različnim ljudem. Ne moremo ga enoznačno uvrstiti samo v 

storitveno dejavnost ali med nepridobitne organizacije. Ima sicer značilnosti le-teh, ampak gre 

za veliko bolj zapleten koncept. Nima opredeljenega izdelka, trdnega profila kupca ali 

komunikacijskega sistema med izdelkom in kupcem. Prav tako ne komunicira s kupci zato, da 

bi iz tega ustvaril dobiček. Vseeno pa ima muzej namen, ki temelji na zbirki, stavbi, osebju, 

organizacijskih mehanizmih in javnosti. V tem smislu marketing ni nič drugega kot 

maksimiranje zavedanja javnosti o namenu muzeja in s tem njihove muzejske izkušnje glede 

na muzejski kontekst. Muzejska izkušnja je lahko le posledica spretnega vodenja muzejskega 

konteksta z uvajanjem marketinških naporov v celoten muzejski kontekst, da bi dosegli 

končen cilj za dvig vrednosti obiskovalčeve muzejske izkušnje (Combe McLean 1994, 237–

246; McLean 1995, 41–49). 

4.4 Marketinški komunikacijski splet v muzejih 

Potreba po marketinškem komuniciranju je lahko zelo različna. Muzej, ki razstavlja 

edinstvene in svetovno znane zaklade, ima lahko nenehen pritok obiskovalcev in komaj 

potrebuje promocijo, medtem ko se mora sosednji muzej boriti za vsakega obiskovalca z 

različnimi komunikacijskimi orodji. Pomembno je, da se muzej zaveda, da je komunikacijski 

proces dvosmeren. Muzej pošilja sporočilo po izbranem mediju, prejemnik pa mora biti 

aktivno pripravljen, da sporočilo sprejme in se nanj odzove. Po opredelitvi Morka (2011, 103) 

je običajni marketinški komunikacijski splet v muzejih sestavljen iz oglaševanja, odnosov z 

javnostmi, neposrednega marketinga, različnih načinov prodaje in interneta kot načina 

komuniciranja. 

Oglaševanje izdelka v muzeju pomeni promoviranje razstave, dogodka ali druge splošne 

ponudbe muzeja. Oglasi v posebnih rubrikah, kot sta kultura ali znanost, vabijo javnost na 

obisk. Takšni oglasi spodbujajo javnost k neposrednemu odzivu. 
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Odnosi z javnostmi za muzeje predstavljajo pot do obiskovalcev. Za promocijo določenega 

dogodka je oglaševanje idealno, za graditev podobe pa so pomembni odnosi z javnostmi. 

Velika prednost odnosov z javnostmi je njihova kredibilnost, saj je veliko ljudi skeptičnih 

glede tistega, kar piše v oglasu, verjamejo pa v tisto, kar piše v časopisu. Odnosi z javnostmi 

so tudi cenejši način oglaševanja, saj si veliko muzejev ne more privoščiti plačanega 

oglaševanja, lahko pa dosežejo, da se o njih piše v časopisu. Najpreprostejše dejanje odnosov 

z javnostmi je pošiljanje obvestil o dogodkih medijem. A če novica ni zares velika in 

pomembna, obvestilo ne bo deležno večje pozornosti. 

Neposredni marketing je močno odvisen od podatkovne baze, ki jo ima muzej, saj vključuje 

pošiljanje dopisov prijateljem muzeja, drugim stikom, obiskovalcem, možnim donatorjem. 

Najbolj razširjena oblika neposrednega marketinga muzejev so pisna vabila, ključni pa so 

osebni stiki. 

Internet je postal edinstvena pot za komuniciranje z javnostjo. Neznanske količine zlahka 

dostopnih informacij se lahko razpošilja z minimalnimi stroški. Celo najpreprostejša 

internetna stran je lahko interaktivna, ker ima muzej z javnostjo dvosmerno komunikacijo. 

Vendar pa ima internet tudi svoje omejitve. Oglaševanje, odnosi z javnostmi in neposredni 

marketing nagovarjajo del javnosti, medtem ko si morajo informacije na internetu ljudje 

poiskati sami. Kljub temu je postalo ključno, da je muzej prisoten na internetu, saj je za 

turiste, predvsem tuje, preverjanje na internetu prvi korak do muzeja (Mork 2011, 103, 110–

115). 

4.5 Muzejski marketing v Sloveniji 

Prvi poskusi uvajanja marketinga v muzeje v Sloveniji so se začeli sredi osemdesetih let 

prejšnjega stoletja. Žal pa so ostajali zgolj pri klišejskih nasvetih o vključevanju zabave, igre 

in domišljije med legitimne muzejske elemente (Hudales 2003, 46). 

Intenzivneje se je o muzejskem marketingu začelo pisati in govoriti na začetku devetdesetih 

let prejšnjega stoletja. Na vsakoletnem zborovanju Društva slovenskih muzealcev (danes 

SMD) je leta 1993 Čeplak (1993, 26–29) predstavil prispevek z naslovom »Slovenski muzeji 

na prehodu v tretje tisočletje: začetki muzejskega marketinga pri nas«, v katerem je navedel 

nekaj najosnovnejših misli o muzejskem marketingu. Po njegovem mnenju so slovenski 

muzeji še do nedavnega ohranjali klasičen vzorec osnovnih muzejskih funkcij zbiranja, 

varovanja, dokumentiranja, raziskovanja in razstavljanja. Novejše muzejske funkcije, kot je 

muzejski marketing, pa so bile oziroma so ponekod še vedno zanemarjene. Eden izmed 

bistvenih razlogov za to je, da so dobili varno državno zatočišče, kjer so živeli neodvisno od 

svojih obiskovalcev. Vendar pa naj bi muzejski marketing moral postati ena izmed 

pomembnejših dejavnosti slovenskih muzejev na prehodu v tretje tisočletje, saj se bodo 

muzeji morali potrjevati, dokazovati in tekmovati med sabo, pa tudi skupaj v primerjavi z 

drugimi kulturnimi dejavnostmi, in tako opravičiti svoj obstoj. 
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Že naslednje leto je bil organiziran Muzeoforum21
, na katerem je bila osrednja tema 

marketing v muzejih. Gabrijan (1995, 21–37) je v prispevku »Osnovni koncepti marketinga 

kot izhodišče za razmišljanje o marketingu muzejev« predstavil osnovne koncepte in načela 

marketinga, ki bi bili koristen okvir in iztočnica za razmišljanja o marketingu v muzejih. Po 

njegovem mnenju je večina marketinških načel smiselna tudi v muzejski dejavnosti, saj lahko 

domišljena in profesionalna uporaba marketinga prispeva k povečanju zadovoljstva vseh 

zainteresiranih. Prav tako lahko marketinške dejavnosti in miselnost prispevajo k reševanju 

ene izmed ključnih dilem – kako meriti uspešnost organizacij, kot so bolnišnice, šole, muzeji, 

gledališča. Za muzeje je sprejetje koncepta marketinga neizogibno, saj ni več vprašanje, ali je 

marketing potreben, temveč ali se izvaja dobro ali slabo. Drugi prispevek na to temo je 

predstavila priznana strokovnjakinja za muzejski marketing McLeanova (1995, 39–50), ki je v 

svojem prispevku z naslovom »Razvijanje muzejem prilagojenega marketinga« govorila o 

marketingu, posebej prilagojenem za muzeje, in sicer na podlagi njenih dolgoletnih izkušenj 

in raziskav v muzejih v Veliki Britaniji. Pokazala je, da marketing tudi muzejem ponuja način 

reševanja finančnih težav, toda uspešen bo le, če se vtke tudi v vse druge dejavnosti muzeja 

brez bojazni, da bi morali sklepati kompromise na račun ohranjanja zbirk in raziskav. 

Leta 1998 je bil v Glasniku Slovenskega etnološkega društva objavljen prispevek Grzinčičeve 

(1998, 12–19) z naslovom »Trženje muzejev na primeru Slovenskega etnografskega muzej«, 

v katerem je med drugim predstavila študijo primera, za katero je uporabila muzejski 

marketinški splet McLeanove za analizo Slovenskega etnografskega muzeja (SEM). Glede na 

rezultate analize zaključuje, da muzej uspešno sledi evropski in ameriški muzeologiji ter 

trendom muzejskega marketinga. 

V zborniku »Spominki, muzej, turizem« iz posveta »Spominki (tudi replike) v muzejski 

trgovini, muzej v turizmu«, organiziranega ob razstavi »Zgodbe muzejskih predmetov« leta 

2002 v Posavskem muzeju Brežice, je objavljen prispevek Hudalesa (2003, 39–60) z 

obetavnim naslovom »Slovenski muzeji in marketing«. V svojem referatu skozi kronološki 

pregled razvoja muzejev naniza nekaj pogledov na muzejski marketing in obstoj marketinške 

dejavnosti v slovenskih muzejih. Pri tem omenja, da je to področje pri nas še precej 

neraziskano, saj relativno kratki pregledi muzejskega razvoja in razvoja muzejske misli nudijo 

le skromne in pomanjkljive okvire, v katere bi lahko umestili pregled prizadevanj za muzejski 

marketing v Sloveniji. Po drugi strani pa drži tudi dejstvo, da sta delo v muzeju in marketing 

še pred slabim desetletjem za mnoge muzejske delavce pomenila nezdružljiva pojma ter da so 

razmišljanja o muzejskem marketingu naletela na ostre kritike. Kljub vsemu pa zaključuje, da 

se je marketing uveljavil kot pomemben del nalog in prizadevanj tudi v slovenskih muzejih, 

                                                             
21

 Muzeoforum je strokovna prireditev slovenskih muzealcev, ki je bila zasnovana leta 1991 kot oblika 

javnega razpravljanja o položaju muzeologije in o njeni vlogi v vsakdanji muzejski praksi. Prvih pet 

let je deloval pod okriljem SMS, nato pa je njegovo organizacijo prevzelo SMD (Slovensko muzejsko 

društvo 2011). 
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saj od začetka devetdesetih let pa do preloma tisočletja vsekakor prevladajo stališča o 

potrebnosti muzejskega marketinga. 

Leta 2008 je v Časopisu slovenskih muzejev ARGO objavljen prispevek Breznikove (2008, 

62–72) z naslovom »Uporaba orodij trženjskega spleta pri zasnovi muzejskih izobraževalnih 

programov: z aplikacijo na programih Narodnega muzeja Slovenije«, v katerem se osredotoča 

na uporabo marketinških orodij pri oblikovanju muzejskih izobraževalnih programov. 

Avtorica opredeli marketinške pojme, vlogo muzejskih izobraževalnih programov, potrebo po 

uporabi marketinške miselnosti pri pripravi teh programov in orodja marketinškega spleta, pri 

čemer povzema model 8P-jev. Vse to aplicira na muzejske izobraževalne programe v 

Narodnem muzeju Slovenije. Prispevek zaključi s sklepom, da uporaba orodij brez sprejetja 

marketinške miselnosti v celotni organizaciji in brez poznavanja potreb občinstva ne 

zadostuje za oblikovanje izdelka, ki se bo sam prodajal. Pri tem kritično pripomni, da v 

Narodnem muzeju Slovenije svojih obiskovalcev ne poznajo dovolj, saj ne opravljajo takšnih 

raziskav. Ampak bistven korak ni marketinška raziskava, temveč upoštevanje njenih 

rezultatov in oblikovanje programov po meri obiskovalca. 

Naslednje leto je na zborovanju SMD v Bovcu bilo ponovno govora o muzejskem 

marketingu. Rovšnik (2009, 106–113) je v prispevku »Kdo so uporabniki muzejev in 

galerij?« poudaril predvsem pomembnost poznavanja svojih uporabnikov in izvajanja 

marketinških raziskav. Pri tem je pozval slovenske muzeje, da začnejo izvajati marketinške 

raziskave javnosti, kot jih že več let Mestni muzej Ljubljana, s pomočjo katerih pridobivajo 

pomembne in za muzej koristne informacije, kdo in zakaj (ne) obiskuje muzeje. 

Ena izmed osrednjih tem Muzeoforuma 2010 je bila ponovno muzejski marketing, kar očitno 

kaže na to, da se je marketing prijel tudi v slovenskih muzejih. Posvet z naslovom »Ali muzeji 

tržimo dobro ali slabo?« je gostil predavanja domačih in tujih strokovnjakov s področja 

muzeologije in marketinga, ki so razpravljali o razvoju in pojavnosti muzejskega marketinga 

ter o njegovem pomenu za slovenske muzeje. 

Oktobra 2013 je v Narodnem muzeju Slovenije potekala konferenca z naslovom »Upravljanje 

muzejev v času finančne krize: Iskanje trajnostnih rešitev za prihodnost muzejev«. Cilj 

konference, ki so jo organizirali Slovenski odbor ICOM-a, Narodni muzej Slovenije in 

KulturAgenda – Inštitut za muzeje, kulturne ustanove in javnost, je bil odkrivanje novih 

poslovnih modelov in ustvarjalnih pristopov k financiranju muzejev ter predstavitev novih 

načinov dobrega muzejskega managementa. 

Že omenjena Evalvacija slovenskih muzejev za obdobje 2006–2008 (1. del 2010, 95–102) je 

pokazala, da slovenski muzeji izvajajo dokaj razvite marketinške aktivnosti, čeprav imajo 

samo v dvajsetih odstotkih muzejev nekoga zaposlenega za marketing ali za odnose z 

javnostmi. To najbrž pomeni, da so za marketing in izdelavo gradiva odgovorni posamezni 

zaposleni. Vendar pa odsotnost podatkov o raziskavah obiskovalcev kaže na to, da večina 
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slovenskih muzejev uporablja razvita marketinška orodja, ne da bi bili zares seznanjeni s 

svojo javnostjo. Tudi sredstva, ki jih muzeji namenjajo za marketing, so na splošno zelo 

skromna, saj naj bi državni muzeji marketingu namenjali okrog 1,2 odstotka, regionalni pa le 

0,9 odstotka svojih proračunov. Podana priporočila slovenskim muzejem so na podlagi 

zbranih podatkov evalvacije naslednja: 

– muzeji naj bi redno izvajali raziskave obiskovalcev zaradi ocene strukture 

obiskovalcev in učinkov marketinga ter stopnje zadovoljstva obiskovalcev, 

– sredstva za marketing naj bi se povečala na vsaj tri do pet odstotkov proračuna, 

– vsaj v večini slovenskih muzejev naj bi uvedli delovno mesto poklicnega tržnika. 

Ali so slovenski muzeji sprejeli priporočila in jih začeli uresničevati v svojih organizacijah? 
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5 RAZISKAVA O VLOGI MARKETINGA V SLOVENSKIH MUZEJIH 

5.1 Metodologija 

Primarni podatki za raziskavo so bili zbrani z metodama polstrukturiranega intervjuja in 

anketnega vprašalnika, sekundarne podatke pa smo zbrali z metodo analize dokumentov. 

5.1.1 Polstrukturirani intervju 

V vsakem muzeju, izbranem v vzorec, smo opravili en individualni polstrukturirani intervju v 

času od septembra do novembra 2012 in od maja do junija 2013. Intervjuvanci so bili 

zaposleni, ki opravljajo službo stikov z javnostmi oziroma komuniciranja. V muzejih, kjer te 

službe oziroma delovnega mesta nimajo, smo intervjuvali direktorje muzejev. Skupaj je bilo 

opravljenih trinajst intervjujev. Potekali so v delovnem času, v povprečju od trideset minut do 

ene ure. Nekaj intervjujev smo opravili tudi prek elektronske pošte, saj se zaradi časovne 

omejenosti in oddaljenosti muzejev nismo uspeli uskladiti za srečanje. V intervjujih so nas 

najbolj zanimali sprejemanje in ukvarjanje z muzejskim marketingom ter načini, kako se v 

posameznem muzeju s tem soočajo. 

Primarne podatke, zbrane s polstrukturiranimi intervjuji, smo analizirali z metodo analize 

vsebine. Rezultati analize so predstavljeni kot odgovori na raziskovalna vprašanja. 

5.1.2 Anketni vprašalnik 

V vseh muzejih, izbranih v vzorec, smo izvedli tudi anketiranje obiskovalcev v času od maja 

do junija 2013. Anketni vprašalnik je nastal na podlagi anketnega vprašalnika Hoodove 

(1981), ki je za svojo doktorsko disertacijo izvedla obsežno raziskavo o neobiskovalcih 

muzejev, in na podlagi anketnega vprašalnika Slovenskega etnografskega muzeja za 

evalvacijo obiska in razstav SEM (2012). Ker je anketni vprašalnik zasnovan samo v 

slovenskem jeziku, so bili pri tem izključeni tuji obiskovalci. Pri anketiranju so nam pomagali 

muzejski delavci, ki so delili anketne vprašalnike obiskovalcem. Skupaj smo tako anketirali 

dvesto osemnajst obiskovalcev trinajstih muzejev v Sloveniji. 

Primarne podatke, zbrane z anketnim vprašalnikom, smo analizirali in statistično obdelali s 

statističnim programom SPSS. Uporabili smo t-test za neodvisne vzorce, enosmerno analizo 

variance ANOVA, korelacijo in multiplo linearno regresijsko analizo. Rezultati statistične 

analize so predstavljeni v obliki opisne statistike in preverjanja hipotez. 

5.1.3 Analiza dokumentov 

Kot tretjo metodo smo uporabili analizo dokumentov, pri čemer smo izhajali iz predpostavke, 

da je dokument vse, kar je napisano. Tako smo analizirali spletne strani izbranih muzejev, 

kataloge informacij javnega značaja in letna poročila tistih izbranih muzejev, ki imajo te 
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dokumente objavljene na svojih spletnih straneh. Podatki, zbrani z metodo analize 

dokumentov, so predstavljeni v Prilogi 5 kot predstavitev muzejev, izbranih v vzorec, in v 

okviru odgovorov na raziskovalna vprašanja. 

5.2 Predstavitev vzorcev 

V Razvid muzejev (2013), ki ga v 86. in 87. členu določa Zakon o varstvu kulturne dediščine 

(UL RS, št. 16/08), je vpisanih petdeset muzejev in galerij, ki opravljajo državno javno 

službo. K sodelovanju v raziskavi smo povabili vse muzeje, vpisane v Razvid muzejev. Od 

tega se je na sodelovanje odzvalo trinajst muzejev, ki smo jih vključili v raziskavo. Gre za 

izbiro neverjetnostnega praktičnega vzorca, ki vključuje posameznike oziroma organizacije, 

ki jih je najlažje pridobiti za sodelovanje (Tratnik 2002, 70). 

V vzorec izbrani muzeji, v katerih smo opravili polstrukturirane intervjuje z enim zaposlenim 

ter analizirali spletne strani in dostopne dokumente, so naslednji: 

– Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, 

– Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, 

– Slovenski etnografski muzej, Ljubljana, 

– Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana, 

– Tehniški muzej Slovenije, Ljubljana – Bistra, 

– Muzej novejše zgodovine Celje, 

– Muzej in galerije mesta Ljubljane, 

– Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica, 

– Dolenjski muzej Novo mesto, 

– Pokrajinski muzej Ptuj–Ormož, 

– Tolminski muzej, 

– Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana, 

– Kobariški muzej d.o.o. 

Dvanajst muzejev je javnih zavodov, od tega jih je šest državnih muzejev in šest pooblaščenih 

muzejev, en muzej pa je neprofitna družba z omejeno odgovornostjo. 

Za izvedbo anketiranja je bil izbran verjetnostni enostavni naključni vzorec, pri katerem ima 

vsak član populacije možnost, da je izbran (Tratnik 2002, 69). V proučevani populaciji 

obiskovalcev muzejev, izbranih z neverjetnostnim praktičnim vzorcem, je bilo anketiranih 

dvesto osemnajst obiskovalcev muzejev. 

5.3 Interpretacija zbranih podatkov 

5.3.1 Polstrukturirani intervju 

V nadaljevanju so predstavljena vprašanja, ki smo jih postavili intervjuvancem. Podani so tisti 

odgovori, ki so najbolj bistveni za raziskavo glede na zastavljena raziskovalna vprašanja ter 



59 

 

predstavljajo podlago za končne ugotovitve in priporočila. Pri posameznih odgovorih imena 

muzejev in intervjuvancev niso posebej izpostavljena. 

Ali ima muzej oddelek za marketing? Kako in kdo skrbi zanj? Kdo od zaposlenih se s tem 

ukvarja? 

V nobenem od muzejev, izbranih v vzorec, nimajo oddelka za marketing. Z marketingom se 

ukvarjajo v službah za odnose z javnostmi ali službah za komuniciranje in direktorji sami, ki 

opravljajo te naloge v sklopu drugih delovnih nalog, ki jih imajo.  

»Za marketing skrbi služba za komuniciranje in javne programe, in sicer pripravlja javne 

programe za otroke, mladino, odrasle, specializirano publiko in osebe s posebnimi potrebami, 

redno obvešča in komunicira s publiko oziroma obiskovalci in mediji o dogajanju v muzeju, 

komunicira z razstavljavci, drugimi muzeji in umetniki, skrbi za spletno stran muzeja, 

izdeluje, izvaja in organizira marketinške programe za razstave in dogodke v muzeju in izven 

njega, izdeluje analize obiskovalcev, letna poročila in evalvacije v muzeju, koordinira in 

pripravlja občasne razstave v muzeju, pripravlja medijske kampanje za razstave in dogodke v 

muzeju, oglašuje in organizira promocije.« 

»Dejavnosti marketinga se izvajajo v okviru komunikacijske službe. Na ravni celotnega 

muzeja je zaposlena ena oseba, ki se ukvarja s trženjem, s strokovno izobrazbo univerzitetni 

diplomirani politolog.« 

»Čeprav potrebe zagotovo so, muzej nima oddelka za marketing, saj za to ni kadrov, sredstev 

oziroma možnosti zaposlitve. V muzejih že več let ne moremo na novo zaposlovati, kar je tudi 

razlog, da ne moremo zaposliti več oseb, ki bi se ukvarjale z marketingom ali odnosi z 

javnostmi. Prišlo je tako daleč, da kljub kadrovski podhranjenosti ni zagotovljena niti nova 

zaposlitev za osebo, ki je šla v pokoj.« 

»Nimamo oddelka za marketing. S tem se nihče prav posebej ne ukvarja. Rekel bi, da imamo 

čisto vsi, tudi dežurni, to vlogo, da delamo tudi z obiskovalci – vključno z mano.« 

Kaj vam pomeni oziroma kako v vašem muzeju razumete muzejski marketing? 

Muzeji, izbrani v vzorec, razumejo muzejski marketing kot stike z javnostmi, predvsem z 

obiskovalci muzejev. Omenjajo tudi oglaševanje, prodajo in pridobivanje finančnih sredstev. 

Nekateri pa se temu terminu raje izogibajo, ker zveni preveč ekonomsko. To dejavnost 

jemljejo kot del drugih nalog in tega ne opredeljujejo posebej. Kar pa ne pomeni, da 

muzejskega marketinga ne izvajajo. 

»V našem muzeju razumemo marketing predvsem kot eno izmed orodij privabljanja gostov, 

pospeševanja prodaje artiklov v muzejski trgovini, pridobivanja sredstev itd.« 
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»Glede na to, da muzeji v osnovi nismo profitne organizacije, je cilj muzejskega marketinga 

povečati kakovost, dostopnost in odziv. Proizvod ali cilj je v primeru našega muzeja vplivanje 

na zavest javnosti, zlasti obiskovalcev, financerjev in sponzorjev. Končni cilj je torej učinek 

muzeja, vse drugo so pomembna sredstva, vmesni cilji – razstave, pedagoški programi, 

muzejske publikacije, urejene in dostopne zbirke, in ne nazadnje h končnemu cilju prispeva že 

samo počutje in udobje obiskovalcev, to je urejenost zgradbe, prostorov.« 

»Muzeološki okvir zadnjih dvajsetih let, znotraj katerega se je vztrajno razvijal muzejski 

marketing, je odsev potreb v muzejih, da služba znotraj muzeja, ki skrbi za marketing, 

postane komunikacijski kanal med institucijo in javnostjo. Muzejski marketing razumemo kot 

oglaševanje, promocijo, organizacijo in prodajo, ki skupaj pripomorejo k prepoznavnosti 

muzeja.« 

»Ne definiramo, mi pač to jemljemo kot stike z javnostjo. To je samoumevno. Da bi se šli PR-

službo in marketing posebej, pa ne, to človek vzame kot sestavni del in niti več ne razmišljaš 

o tem, kako bi to poimenoval. Tega pač ne poimenujemo. Če je to marketing, kar po 

ekonomski logiki je, potem je to marketing. Prav zato smo mi managerji in strokovni delavci 

– vse smo v eni osebi. Na koncu je bistvo vsega tega tudi na tem področju, da predstaviš in 

dobiš kakšen denar od sponzorjev, kar je danes najpomembneje – vedeti moraš, kaj prodajaš. 

Če nisi strokovni delavec, če ne veš, kaj ena razstava prinese in kaj pomeni ter kaj pomeni 

vsebina, jo boš težko prodal. Naš proizvod je razstava in to moraš prodati sponzorju, da jo 

lahko postaviš na nekem nivoju. Ko je vse to narejeno, pa jo moraš lansirati med ljudi, da jo 

pridejo pogledat. Ko v gospodarstvu proizvedeš neki proizvod, ki ga moraš prodati, najprej 

marketinško raziščeš trg, da ugotoviš, kam boš prodal, mi pa tega ne počnemo. Mi smo v prvi 

vrsti varuhi dediščine, ki skrbimo zanjo, in v drugi vrsti, da tisto, kar imamo, na neki način 

predstavimo ljudem, da vedo, od kod so, kaj so, zakaj so in kakšna je njihova dediščina. To je 

to! Vseeno je to malo drugače, kot če imaš neko firmo, ki proizvaja – takrat moraš prodati, da 

lahko plačaš delavce.« 

»Tudi muzeji se nahajamo v zelo dinamičnem družbenem, političnem in tudi tržnem okolju. 

Tu je naše delovanje neločljivo povezano z zadovoljevanjem vseh ciljev, zaradi katerih smo 

bili ustanovljeni in smo tudi financirani iz javnih sredstev, ter seveda družbenih potreb, a tudi 

z različnimi interesnimi skupinami in udeleženci, s katerimi vstopamo v različne odnose. In tu 

se vsak muzej sooča tudi s trgom in z različnimi ciljnimi skupinami, za katere in s katerimi 

razvija storitve, produkte in odnose. Hkrati marketing ne more obstajati zgolj sam zase, brez 

sodelovanja in prepletenosti z drugimi aktivnostmi muzeja. Vsako področje organizacije 

sporoča nekaj svojim javnostim: s programom in izborom programa, prostori, opremo, cenami 

vstopnic, dodatnimi ponudbami – vse to govori o organizaciji, njenih prioritetah in vrednosti 

organizacije oziroma celostnem izkustvu, ki ga bo imel obiskovalec v organizaciji. In če 

muzej razume funkcijo marketinga lahko ta pomaga povečati število obiskovalcev, graditi 
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odnose z različnimi deležniki, poviševati prihodke, graditi blagovno znamko, pripadnost in 

veliko več.« 

Ali opravljate marketinške raziskave, analize obiskovalcev? 

Muzeji, izbrani v vzorec, opravljajo analize obiskovalcev. Nekateri muzeji opravljajo tudi 

prave marketinške raziskave. Večinoma pa se tega ne lotevajo zaradi pomanjkanja časa, kadra 

in finančnih sredstev. 

»Enostavne analize izvajamo vsako leto in so deloma vključene v poslovno poročilo. Redno 

spremljamo statistiko naših obiskovalcev in tudi gibanje števila obiskovalcev po posameznih 

mesecih in posebnih dnevih – kulturni dnevi, prve nedelje v mesecu ipd. Spremljamo število 

obiskovalcev posamezne razstave, število obiskovalcev posameznega programa in strukturo 

obiskovalcev po kategorijah (osnovne šole, srednje šole, otroci, mladina, odrasli, turisti, 

družine) ter po kupljenih in brezplačnih vstopnicah. Poleg rednih analiz občasno ob večjih 

občasnih razstavah pripravimo evalvacijo razstave, pri kateri je pomembno merjenje učinka 

po posameznih elementih razstave in v celoti. Evalvacije izvajamo sami z anketiranjem 

obiskovalcev ali analizo obiska in povratnih informacij – vpis v vpisno knjigo, odzivi 

obiskovalcev ipd.« 

»Muzej izdeluje letna poročila, od leta 2004 celoletne analize obiskovalcev, v preteklem letu 

tudi evalvacijo obiska in razstav.« 

»Problem je v tem, da imamo manko kadra in potem s tem poskušamo, kolikor nam čas 

dopušča. Prek spleta smo te ankete delali, tako da smo tudi tako pridobili odziv.« 

»Da, opravljamo redne letne marketinške raziskave in tudi redne letne analize obiskovalcev. 

Marketinške raziskave opravljamo tudi za vsako večjo razstavo in sklope programov, kot so 

pedagoški, andragoški programi itd. Za vsak program in vsako večjo razstavo opravljamo 

redno tudi analizo obiskovalcev in merimo njihovo zadovoljstvo.« 

»Mi nimamo človeka, ki bi se ukvarjal z analizami. Jaz se s tem ukvarjam samo zato, da 

spremljam, kako se giba število obiskovalcev – šolskih, odraslih in tujcev.« 

»Seveda, kolikor le kot zelo majhna ekipa zmoremo. Redno izvajamo in spremljamo podatke 

iz ankete med domačimi in tujimi obiskovalci muzeja. Zbiramo podatke iz knjige vtisov. Na 

recepciji beležimo mnenja in predloge obiskovalcev ter jih poizkušamo tudi upoštevati. 

Spremljamo odzive na določene promocijske akcije, odzive medijev in različnih javnosti. Pri 

večjih projektih izvajamo evalvacije projektov in na podlagi predlogov pripravljamo 

izboljšave projektov. Prav tako spremljamo statistike in podatke o obiskovalcih spletnih 

strani, družbenih omrežij, odzive na razstave v tujini, mnenja in predloge partnerjev ali 

obiskovalcev. Vse to konec leta ali ob posebnih priložnostih združimo v interne analize in 

preglede, ki jih potem tudi predstavimo.« 
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»Izvajamo analize obiskovalcev – statistične zelo podrobno, da nato proučujemo gibanja. Za 

neposredne obdelave pa nismo dovolj močni, da bi lahko za to namenili neke večje količine 

denarja, ker ga nimamo.« 

Čemu posvečate največ pozornosti? 

Muzeji, izbrani v vzorec, so na to vprašanje podajali različne odgovore. Vsak izmed njih ima 

druge prioritete, zato je težko podati enoten odgovor na to vprašanje. 

»Temu, kdaj in kakšni dogodki/razstave najbolj zanimajo naše obiskovalce.« 

»Največ pozornosti namenjamo statistikam obiska, evalvacijam večjih razstavnih projektov, 

prav tako spremljamo in arhiviramo objave v medijih.« 

»Muzej se največ ukvarja z načrtovanjem in pripravo programov, s celostno podobo muzeja 

znotraj hiše in v medijih.« 

»Mislim, da največ pozornosti posvečamo komunikaciji z obiskovalci oziroma javnostmi.« 

»Veliko pozornosti posvečamo obiskovalcem, in sicer v smislu, da jim ne nudimo samo 

razstav, temveč tudi kakovostno izbiro programov – predavanja, delavnice, pogovore, javna 

vodstva.« 

»V muzeju posvečamo vsem marketinškim aktivnostim enako pozornost – od načrtovanja in 

raziskovanja do izvedbe in evalvacij.« 

»Kakovosti storitev.« 

»Na področju ponujanja naših razstav največ pozornosti namenjamo pedagoškim programom, 

torej obrazstavni dejavnosti. Pri našem marketingu je najboljše to, da imamo vse razstave 

načrtovane vnaprej, z natančno določenimi datumom, dnevom in uro otvoritve ter tudi z 

datumom zapiranja, če je razstava začasna. Razstave načrtujemo najmanj eno leto vnaprej, 

velike razstave tudi več let. In potem tudi obveščamo javnost o tem, kdaj bo kaj.« 

»Otroškim in mladinskim skupinam, ker so tudi naše ciljno občinstvo.« 

»Zaradi nizkih sredstev, ki jih imamo za projekte in marketing, se posvečamo predvsem 

nizkocenovnim oblikam promocije, kot so splet, družbena omrežja, partnerstva z 

organizacijami, društvi, posamezniki, mediji, podjetji.« 

»Čim več obiskovalcev na blagajni, saj je to naša prioriteta.« 

Na kakšne načine muzej trži svoje storitve? 
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Muzeji, izbrani v vzorec, so ob tem vprašanju govorili o promociji in oglaševanju muzejskih 

storitev. Veliko se poslužujejo brezplačnih načinov oglaševanja prek interneta. Oglasi v 

tradicionalnih medijih, kot so časopis, radio in televizija, veliko stanejo in nimajo želenega 

učinka, da bi na ta račun privabili v muzej več obiskovalcev. Sodelujejo tudi z drugimi 

sorodnimi institucijami in v povezavi s turističnimi organizacijami. 

»Naše najmočnejše orodje so družabni mediji, zloženke, ki jih pustimo na TIC-ih, spletni in 

tiskani brezplačni napovedniki ipd. Ob večjih razstavah gremo tudi v oglaševanje z jumbo 

plakati, radijskimi oglasi. Zaradi omejenih sredstev v kulturi vedno najbolj računamo na 

širjenje dobrega glasu o naših programih med našimi obiskovalci.« 

»Muzej trži svoje storitve z neposredno prodajo in v sodelovanju z drugimi po pogodbi – 

veleprodaja, to je zagotovljena prodaja publikacij po knjigarnah in knjižnicah, v sorodnih 

institucijah po pogodbi. Pri trženju svojih storitev nam je v pomoč promocijska dejavnost, 

prek katere opozarjamo javnost – redno obveščanje novinarjev in druge zainteresirane 

javnosti po elektronski in navadni pošti. Plačane objave predstavljajo manjši del promocijske 

dejavnosti, saj predstavljajo velik strošek. Za uspešno promocijo izkoriščamo zlasti 

brezplačne objave, internet, elektronsko in navadno pošto.« 

»Svoje storitve muzej trži s pomočjo promocije, prek osebnih stikov, stikov s partnerji 

muzeja, šolami in drugimi zavodi.« 

»Facebook, spletna stran in seznam elektronskih naslovov so nekateri od teh načinov. Tudi 

sami sodelujemo na sejmih, kot so Turizem in prosti čas, Znanstveni festival, Otroški bazar. 

Pozimi, ko je muzej zaprt, naša pedagoška služba hodi z delavnicami po šolah, knjižnicah, 

podjetjih. Poroke in muzejska trgovina so recimo tudi kanali za marketing. Pa tudi oddajanje 

prostorov in si potem izberejo še demonstracije, ki si jih pri nas ogledajo. Imamo zelo veliko 

dodatnega programa, zato to ni samo, da gre človek v muzej, temveč da tudi nekaj vidi.« 

»Muzej uporablja vse elemente trženjskega spleta, oglaševanje, odnose z javnostmi, 

neposredno trženje in pospeševanje prodaje.« 

»Največ pomeni spletna stran, potem prek novinarskih konferenc. Sklicujemo novinarske 

konference ob programu, ko je sprejet, ob poročilih, ob večjih projektih. Imamo tudi 

"prijatelje muzeja", ki imajo svoje letne izkaznice, imamo pa tudi mladinsko izkaznico, 

izkaznico za vrtce. Te izkaznice pomenijo, da so ljudje obveščeni o vseh dogodkih sproti, 

vnaprej, kar pomeni, da imajo prost vstop. To je ene vrste članarina, ki jo plačajo, in potem 

lahko pridejo na vse, kar se dogaja v muzeju – v muzeju so lahko vsak dan, lahko pridejo na 

vse delavnice, ki jih imamo okrog sto petdeset na leto. Vsak oglas v medijih, ki ga moraš 

plačati, je – če to pretvoriš v to, da bi na račun tistega prišli ljudje v muzej – vedno zguba. 

Zaradi oglasa v mediju pride zelo malo odstotkov obiskovalcev, prej recimo kakšen promil. 

Mi raje vlagamo v zloženke, v knjige, saj se nam to zdi veliko bolj primerno. Nekaj moraš 
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vlagati, saj ne, da ne, nekaj moraš, da si prisoten, da te ne pozabijo, ker če te ni v medijih, 

potem te ni. Ampak da bi mi nekaj na veliko vlagali, to pa ne.« 

»Muzej trži svoje izdelke prek spletnih strani, neposredne pošte, osebne promocije, skratka, 

poslužujemo se skoraj vseh elementov marketinškega spleta. Vendar je vse odvisno od 

proračuna, ki ga imamo na voljo za projekt.« 

»Eno so ti svetovni vodniki, kot sta Lonely Planet in Rough Guide, drugo je prospektni 

material. V principu mi oglasov ne plačujemo, to je namreč naslednji del. Mi pač ocenjujemo, 

da to ni smotrno. Nekaj izjem sicer je, in to so te specializirane turistične revije pri sosedih, ki 

obravnavajo Slovenijo. To so recimo Itinerary Travel, Life and Travel in Alpe Adria pri 

Avstrijcih. Tam vsako leto plačamo oglas, ki nas stane nekaj sto evrov. Sicer pa, če nas o tem 

povpraša kdor koli drug, recimo Delo ali Primorske novice, tega ne počnemo, ker nima 

učinka. Nam je v interesu, da ko sem prihajajo novinarji iz različnih držav in različnih hiš, da 

naredijo reportaže in napišejo članke, ki jih potem objavljajo – to je pomembna oblika 

promocije. Če ti prideš recimo v Daily Telegraph, v njihovo turistično prilogo, ali pa če prideš 

v Frankfurther Algemeine ali pa Couriere della Serra, je to pomembno, ker ima to svojo težo. 

En vidik te marketinške aktivnosti so zagotovo tudi visoki obiski, zato ker takrat pridejo 

zraven tudi mediji. Še ena oblika obdelave tega trga so naše razstave zunaj meja naše države.« 

Na kakšne načine privabljate obiskovalce? Kako vzdržujete stike z njimi? 

Najpogostejši načini komuniciranja z obiskovalci muzejev, izbranih v vzorec, potekajo prek 

družbenega omrežja Facebook, spletnih strani muzejev, seznama elektronskih naslovov in 

obveščanja po navadni pošti. 

»Stike z obiskovalci vzdržujemo prek obveščanja v medijih, neposrednega obveščanja 

(elektronska pošta, navadna pošta), izkoriščamo lastne medije (na internetnih straneh 

objavljamo mesečne programe), tiskamo mesečne programe in spremljamo vtise naših 

obiskovalcev (vpisna knjiga, odzivi na elektronska vabila). Povezujemo se s turističnimi in 

stanovskimi organizacijami, akcijsko pa se povezujemo tudi z drugimi organizacijami.« 

»Obiskovalce privabljamo z zanimivimi razstavami, s pestrim programom in tudi z možnostjo 

brezplačnega obiska muzeja – dnevi odprtih vrat. Med drugim pa jih privabljamo in z njimi 

vzdržujemo stike s promocijskimi karticami pred odprtji razstav, z rednim tedenskim 

obveščanjem po elektronski pošti, s pošiljanjem vabil na odprtja razstav, dogodke ob 

razstavah in druge prireditve po navadni in elektronski pošti, prek spletne strani, Facebooka in 

Twitterja.« 

 »Imamo tudi vsakoletno prednovoletno srečanje za "prijatelje muzeja". Povabimo njih, 

sponzorje in novinarje ter potem najaktualnejšo razstavo predstavimo in jim damo kako 

darilce za novo leto, na primer kakšno publikacijo.« 
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»Obiskovalce poskušamo tudi animirati, da se na muzej obračajo po informacije o dediščini. 

Trudimo se imeti dober odnos do obiskovalcev in se tudi odzivamo na njihove pobude. Z 

dobrim delom, ki se kaže tudi z našo odmevnostjo in prisotnostjo v medijih, jih tudi uspešno 

nagovarjamo o pomenu ohranjanja premične dediščine. Pogosto se zgodi, da nam naši 

obiskovalci tako zaupajo, da muzeju predajo v trajno last pomembno slikovno gradivo in 

različne družinske predmete. Sobodajalce v Posočju obveščamo o dogodkih v muzeju. Zanje 

smo tudi že organizirali vodene oglede muzeja in zbirk ter jim predstavili našo dejavnost, da 

lažje nagovorijo svoje goste in jih povabijo tudi k ogledu dediščine Posočja.« 

»Prvi del je intenzivno delo na blagajni. Drugi del je spletna stran. Velik pomen dajemo 

predvsem osebnemu stiku. Tretji del je prospektni material – posebej obravnavamo šole, 

agencije, novinarje, touroperaterje, stike s STO in z LTO. Tudi v tem smislu, če nam recimo 

goste, touroperaterje ali novinarje pošiljajo te organizacije, nekateri pa se javljajo tudi sami. 

Do njih imamo čisto individualni pristop – v principu smo zastonj servis. Tudi če je treba biti 

z njimi dan ali dva, pa tudi tri, če je tako pomembno – enostavno vemo, da je to investicija. 

Mislim, da se tudi po tem precej razlikujemo od drugih muzejev. Recimo relativno redki so 

muzeji, ki imajo besedila v štirih jezikih. Potem imamo film kot osnovno informacijo v osmih 

jezikih, kar pomeni, da smo slovenskemu, italijanskemu, angleškemu in nemškemu jeziku, ki 

naj bi zadoščali, dodali še madžarskega, češkega, španskega in francoskega. In potem imamo 

osnovno informacijo o hiši v precej več kot dvajsetih jezikih. Tako imamo tudi arabski, 

hebrejski, japonski, katalonski in baskovski jezik, s čimer smo prijazni tudi do manjših 

narodov. To nas stane veliko, ampak je to pozornost. Naši obiskovalci se vračajo. Prav zato je 

ta stik toliko poudarjen, saj ti ljudje potem postajajo naši ambasadorji. Ena od povratnih 

informacij je tudi knjiga gostov oziroma knjiga vtisov.« 

Kako motivirate osebje? Kako sprejemajo muzejski marketing (če ga)? 

Muzejski marketing se počasi uveljavlja tudi v muzejih v Sloveniji. Nekateri, predvsem 

mlajši, ga sprejemajo hitreje, drugi potrebujejo več časa. V veliki meri je to odvisno od 

politike, ki jo vodi direktor muzeja. Kjer je direktor naklonjen muzejskemu marketingu, tam 

tudi osebje vidi to kot pomemben element v delovanju muzeja. Tako nekaterih ni treba 

posebej motivirati, so pa na primer zelo dobrodošli javno nagrajevanje in pohvale. 

»Trudimo se, da je vloga osebja čim bolj vidna, da se tudi sami čutijo kot pomemben del 

zgodbe. Po odlično opravljenem delu skušamo osebje, če je le mogoče, nagraditi z javnim 

priznanjem. Na muzejski marketing se osebje navaja. Nekateri ga sprejemajo z veliko 

zadržanostjo, drugi se zavedajo, da je komunikacija dejavnosti izjemno pomembna.« 

»V muzeju ima vsak zaposleni svoj delokrog in s tem zadolžitve. Kolegi v muzeju sprejemajo 

in podpirajo muzejski marketing, marsikdaj se priključijo in pomagajo pri kakšni akciji, 

predvsem pa se zavedajo pomembnosti take službe v instituciji državnega pomena.« 



66 

 

»Mlajši to bolj normalno sprejemajo – eni to vzamejo kot nekaj najbolj normalnega, da to 

zahteva služba, drugi pa, ker so bili prej navajeni, da so tudi kaj sami počeli in bi še zdaj. 

Najbolje jih poskušaš motivirati tako, da rečeš, da potem njemu tega ne bo treba početi. 

Čeprav enim je pa en tak stik mogoče tudi malo v veselje.« 

»V muzeju marketing že kar nekaj časa velja za pomembno strateško funkcijo. Aktivnosti 

trženja so tako zapisane tudi v strateškem dokumentu muzeja. Motivacije za te aktivnosti tako 

ne manjka, saj se zavedamo, da je naše poslanstvo, da so naše javne storitve dostopne vsej 

javnosti.« 

»Pri nas smo povezani na ta način, da se točno ve, kaj kdo opravlja. Pri nas ni tako, da bi jaz 

nekomu naročil, da bo šel zdaj iskat sponzorje – to ne pride v poštev. Njegova naloga je, če je 

kustos, da pripravi razstavo tako, kot je treba in kot se zmenimo.« 

»Osebje se zaveda, da je tudi od njih odvisen odziv občinstva. Brez prijaznosti in odzivnosti 

se lahko kmalu skrha odnos z obiskovalcem. Osebje se sicer zaveda pomena marketinga, 

istočasno pa se zaveda tudi dejstva, da vsak v muzeju opravlja več del, ker organizacijsko 

glede na število zaposlenih drugače ni mogoče poslovati.« 

»Veliko dam na to, da so dosežki sodelavcev opaženi ali izpostavljeni. Namesto formalnega 

oziroma finančnega ali drugega nagrajevanja izpostavljamo priznanja, pohvale za ideje, 

dosežke sodelavcem za njihovo delo. Pomembno je zavedanje, da noben večji projekt ne more 

biti izveden ali uspešen, če zanj nismo vsi delali z enako zavzetostjo. Mislim, da je za 

motivacijo zelo pomembno tudi vzdrževanje pozitivne energije, dobrega delovnega ozračja, 

humorja, izpolnjevanje osebne motivacije posameznikov skozi projekte ali delo, visoke 

motiviranosti ekipe, pripravljenosti na pomoč in želje po dobrih projektih skozi uspešno 

timsko delo ter seveda krajša ali daljša neformalna druženja, izobraževanja, upoštevanje idej 

in predlogov sodelavcev. In intelektualna svoboda ter izzivi, da lahko tudi sam soustvarjaš 

aktivnosti muzeja. Z nižanjem javnih sredstev se pomena marketinga čedalje bolj zadevajo 

tudi drugi sodelavci in muzeji.« 

»Ni jih treba motivirati, ker so že motivirani. To mirne duše lahko rečem. Za njih je to 

privlačno delo, strokovna in drugačna rast. Tu je bistveno bolj fleksibilno kot kje drugje, 

kolikor pač jaz te sisteme poznam. Pri nas lahko praktično za vse rečem, da nihče ne hodi v 

službo, da vsi hodimo delat.« 

Ali je muzejski marketing pomemben element v delovanju muzeja ali se vam to zdi samo 

modna muha oziroma ena izmed nepomembnih stvari? 

Pri tem vprašanju so si vsi muzeji, izbrani v vzorec, enotni, da je muzejski marketing 

pomemben element, ker brez tega danes muzej ne more več funkcionirati tako, kot je včasih. 
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»Muzejski marketing je seveda pomemben vidik delovanja muzeja, sploh sedaj, ko moramo 

sredstva za delovanje vedno pogosteje iskati tudi zunaj in na neki način opravičevati svoj 

obstoj.« 

»Muzejski marketing je pomemben element v delovanju muzeja, ki bi ga morali v večji meri 

izkoristiti in za njegovo delovanje pridobiti ustreznejša sredstva.« 

»Muzej brez marketinga in delovanja službe za komuniciranje ne bi mogel delovati in se 

predstavljati v javnosti v takšnih okvirjih, kot se danes.« 

»Seveda, zdaj brez tega več ne gre. Tudi stik z obiskovalci poteka na ta način. Je pa zdaj 

vedno več kanalov. Včasih so bili radio, televizija, časopis, pa si že vse pokril. Zdaj je to 

praktično v ozadju, saj je toliko teh kanalov. Vse je tako razpršeno, da moraš delati na tem, da 

jih dosežeš. Imaš pa tudi različne ciljne skupine, različne interese, različne pristope. Tako da 

je zelo važno, da prideš do njih. Brez tega ne prideš več nikamor.« 

»Saj to je skoraj nujno. Dejstvo je, da lahko bi samo sedeli, saj stimulacije ni. Če hočeš nekaj 

več, je tistega denarja absolutno premalo in potem moraš denar zbirati. Pa še tako je, da v tej 

verigi moramo biti vsi za. Če razstava ni dobro narejena, je ne moreš prodati. En člen 

zmanjka, pa je vse narobe. Če čistilka dobro ne sčisti prostora, takoj dobiš kje kaj pod nos. 

Vsak člen je pomemben, od čistilke do mene. Vsak ima svojo vlogo, in če zdaj vzamemo 

marketing kot takšen, je v končni fazi tudi metla njegov sestavni del, ker če je umazano, 

potem je marketing nič.« 

»Vsekakor je to pomemben segment, vendar ima muzej v prvi vrsti nalogo varovati, ohranjati, 

raziskovati, predstavljati in popularizirati premično dediščino.« 

»Pomembno se mi zdi, da marketinga v muzejih ne razumemo samo kot vir dodatnih 

prihodkov ali zgolj servisno funkcijo, temveč kot resnično sodelovanje med različnimi 

oddelki, projekti in funkcijami, kajti brez sodelovanja in skupnega dela na projektih ni 

želenega uspeha.« 

Kako v muzeju pridobivate finančna sredstva za delovanje (javni razpisi, sponzorji)? 

Po ZVKD-1 država financira državne muzeje v celoti, pooblaščene muzeje pa največ do 

višine osemdeset odstotkov vseh stroškov delovanja muzeja. S tem naj bi bili pokriti stroški 

delovanja muzeja, zaposlenih in upravljanja. Ampak to ne zadostuje za pokritje vseh 

dejanskih stroškov, zato muzeji pridobivajo dodatna finančna sredstva na različnih javnih 

razpisih, prek sponzorjev in iz lastnega dohodka, ki ga predstavljajo vstopnine ter prodaja 

lastnih publikacij in dodatnih storitev muzeja. Na evropske razpise se v večji meri prijavljajo 

državni muzeji, pooblaščeni muzeji pa bolj v sodelovanju z drugimi, torej bolj kot partnerji 

pri posameznih projektih. Velika izjema je eden izmed muzejev, izbranih v vzorec, ki se je do 

nedavnega vzdrževal izključno z vstopninami. 
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»Muzej glavnino sredstev pridobiva na podlagi prijave na javni poziv. Najbolj si 

prizadevamo, da sredstva pridobivamo z izvajanjem osnovnih dejavnosti (vstopnine, prodane 

lastne publikacije, programi v sodelovanju z drugimi), saj s tem sočasno izvajamo svoje 

poslanstvo. Poleg tega se prijavljamo na javne razpise, državne in evropske, ki dopolnjujejo 

program dela.« 

»V osemdesetih odstotkih javni zavod financira država, preostala sredstva pa muzej pridobiva 

s pomočjo donatorjev, podpornikov muzeja, trženja svojih storitev, prek javnih razpisov in 

evropskih projektov.« 

»Proračun v celoti financira delovanje muzeja, zaposlene, upravljanje. Program prijavljamo, 

nato pa na podlagi tistega programa vsako leto dobimo sredstva, ampak tega seveda nikoli ni 

dovolj. V glavnem imamo to, kar da država, pa lastni dohodek, vstopnine, sponzorji in 

donacije.« 

»Država, občina, sami. Odstotki so približno šestdeset, dvajset, dvajset. Dvajset odstotkov 

moramo ustvariti sami, če hočemo program realizirati. Ta sredstva so predvsem od vstopnine, 

nekaj je od prodaje publikacij, čeprav je tega vsako leto manj, in nekaj od sponzorjev.« 

»Največji delež je še vedno od ustanovitelja, to je od Ministrstva za kulturo, nato je prihodek 

od najemnin in trženja prostorov. Velik delež pa predvsem ob večjih projektih pridobimo tudi 

od sponzorjev (medijski in finančni pokrovitelji) in donatorjev ter z razpisi, vstopninami, 

delavnicami, prodajo katalogov, vodenimi ogledi po razstavah in mestu, različnimi dogodki.« 

»Doslej, torej do letošnjega leta, redno poslovanje, to pomeni materialni stroški in plače 

izključno iz vstopnine.« 

Opredelite oziroma podajte svoje mnenje. 

Pri muzejih, izbranih v vzorec, je zaznati željo po izboljšanju muzejskega marketinga, kar 

posledično vodi do novih delovnih mest in dodatnih finančnih sredstev. Kljub temu so kar 

zadovoljni s tem, kako in kaj delajo, ter si želijo to obdržati tudi vnaprej. 

Ali bi želeli kaj spremeniti? 

»Predvsem bi bilo treba ločiti marketing od PR-ja in ta oddelek kadrovsko okrepiti, saj je 

trenutno na tem mestu zaposlena le ena oseba, ki skrbi tako za odnose z javnostmi kot za 

klasičen marketing.« 

»Želimo si novega delovnega mesta, ki bi omogočilo sodobnejši muzejski marketing, ali pa 

ustrezno več denarja za marketing. Prav tako si želimo evalvacij, ki bi presegale razstavne 

projekte, financiranje klippinga, posodobiti želimo najavo skupin z uporabo mobilnih 

aplikacij, povečati dostopnost do naših storitev z uporabo mobilnih aplikacij. Predvsem pa je 
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treba nujno izboljšati "ponudbo ugodja" in zagotoviti ustreznejše prostore tako za obiskovalce 

kot za zaposlene – ustrezna zgradba, prostori, normalna temperatura, ustrezne sanitarije, 

dostopnost za osebe s posebnimi potrebami.« 

»Več raziskav, ampak za to ponovno potrebuješ ljudi in denar. Mogoče bi tako včasih 

bistveno bolj usmerjeno šli v neko stvar, ker zdaj bolj tipamo in se učimo.« 

»Zaenkrat ne bi nič spreminjal, naj vsaj ostane tako, kot je, če pustimo finance ali pa situacijo, 

kakršna je trenutno v državi ali pa na splošno v svetu. Pa da nas pustijo delati.« 

»Želeli bi, da bi lahko ena oseba skrbela za promocijo in stike z javnostmi. Se pa zavedamo, 

da v sedanji situaciji, ko je prepovedano zaposlovanje ter je omejeno tudi študentsko delo in 

delo prek avtorskih pogodb, zaposleni strokovni delavci, ki opravljajo vrsto del in nalog, ne 

zmorejo opravljati nalog na marketinškem področju v taki meri, kot bi sicer želeli. Želeli bi si 

nekoliko več odziva s strani sobodajalcev in boljše promocije s strani lokalne turistične 

organizacije.« 

»Na ravni našega muzeja še več sodelovanja ter vključevanja marketinga in različnih 

oddelkov že na začetku snovanja razstav in drugih dogodkov. Veliko pa lahko naredimo še na 

področju družbenih omrežij, spletne prodaje, članstva, EU-razpisov. Želimo še dodatno 

pomoč za pridobivanje dodatnih sredstev, PR, saj menim, da se lahko ta sredstva tako ali 

drugače, odvisno od ciljev, povrnejo. Nameniti bi morali večjo pozornost sodelovanju in 

udejstvovanju obiskovalcev, delu na neobiskovalcih muzeja in sodelovanju z lokalno 

skupnostjo. Na ravni države pa bi bili nujni redno izobraževanje na področju marketinga in 

kulturnega managementa, močnejše povezovanje ter spodbujanje povezovanja med različnimi 

organizacijami in gospodarstvom, kot je to praksa v tujini.« 

Kaj želite obdržati? 

»Kljub finančni krizi želimo obdržati brezplačne storitve za skupine otrok in mladostnikov 

(brezplačna vodstva in brezplačni delovni listi za šolske in srednješolske skupine) ter za 

odrasle obiskovalce (brezplačna predavanja), saj z njimi povečujemo kakovost končnega cilja, 

ki je vpliv na obiskovalce. Iz istega razloga želimo obdržati tudi ustaljene možnosti za 

brezplačni obisk muzeja ter dostopno ceno svojih storitev in izdelkov, katerih osnovni cilj ni 

profit, temveč popularizacija kulturne dediščine.« 

»Dobra praksa na področju marketinga v našem muzeju je prav ta elektronska komunikacija 

in zdi se mi, da res dobro teče. Celo dobro je, da hočejo ljudje te informacije dobiti sami. 

Redkokdo se odjavi – včasih sicer se, ampak res zelo redko. To je tudi neke vrste povratna 

informacija, da se prijavijo. Poskušamo biti obzirni in ljudi ne zasipamo s preveč 

informacijami, ker vidim, da čim jih je preveč in jih nekaj dni skupaj pošiljaš, potem se 
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zagotovo kdo odjavi. Tako da je pri tem pošiljanju neka kultura. To pa deluje tudi pri 

novinarjih.« 

»Vse standarde delovanja, tudi na področju marketinga, ki smo jih uspeli doseči v zadnjih 

desetih letih.« 

»Kolektivni duh, to bi priporočil. Če so znotraj hiše tabori, potem ni dobrih rezultatov. 

Pomembno je zaupanje.« 

»Energijo ekipe sodelavcev, s katerimi sodelujem, željo po dobrih projektih, zadovoljstvu 

obiskovalcev, dober odnos s partnerji in sponzorji. Smo dobra ekipa z željo in voljo po 

izvajanju dobrih projektov.« 

Česa se vam zdi, da ni treba spreminjati? 

»Vedno smo lahko boljši, edina stalnica so spremembe. Ne glede na to smo v popularizaciji in 

trženju delavnic dobri. Potruditi bi se morali z objavo lastne hvale.« 

»Spreminjati se moramo vedno, ker se moramo prilagajati ljudem, novim komunikacijskim 

kanalom, tako da so neke spremembe vsekakor potrebne. Se mi zdi, da smo s tem, kar zdaj 

delamo, kar nekako zadovoljni – tako s programi kot s kanali, ki jih uporabljamo.« 

»Vedno je treba stvari izboljševati, prilagajati, torej tudi spreminjati. Ko enkrat rečeš, da ni 

treba več nič spreminjati, potem veš, da si zaspal. Izpostavila bi dober odnos s partnerji, delo s 

tujimi mediji in uspešnost v tujini.« 

5.3.2 Anketni vprašalnik 

V nadaljevanju je predstavljena opisna statistika anketnega vprašalnika, na katerega je 

odgovarjalo dvesto osemnajst obiskovalcev trinajstih slovenskih muzejev. Frekvenčne 

porazdelitve za posamezna vprašanja so predstavljene v Prilogi 6.  

Splošni podatki 

Med anketiranimi obiskovalci muzejev prevladujejo ženske (60,6 odstotka). 

Glede na starost smo anketirance razvrstili v štiri starostna obdobja (na osnovi psihofizične 

razdelitve): mladostništvo (do osemnajst let), zgodnja odraslost (od devetnajst do štirideset 

let), srednja odraslost (od enainštirideset do petinšestdeset let) in obdobje zrelosti 

(šestinšestdeset let in več). Med anketiranimi obiskovalci muzejev prevladujejo osebe iz 

obdobja zgodnje odraslosti (50,5 odstotka), sledijo osebe iz obdobja srednje odraslosti (29,8 

odstotka), najmanj pa je oseb iz obdobij zrelosti (6,9 odstotka) in mladostništva (12,8 

odstotka). 
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Glede na izobrazbo je med anketiranimi obiskovalci muzejev točno polovica univerzitetno 

izobraženih (50,0 odstotka). Sledijo anketiranci s srednješolsko izobrazbo (28,9 odstotka), 

najmanj pa je anketirancev z magisterijem in doktoratom (7,8 odstotka) ter z osnovnošolsko 

izobrazbo (13,3 odstotka). 

Glede na delovni status je med anketiranimi obiskovalci muzejev največ zaposlenih (53,7 

odstotka). Sledijo jim šolajoči se anketiranci (25,7 odstotka) in upokojenci (14,2 odstotka), 

najmanj pa je brezposelnih (6,4 odstotka). 

Glede na statistično regijo prebivališča anketiranih obiskovalcev muzejev jih največ prihaja iz 

Osrednjeslovenske regije (38,1 odstotka). Sledijo jim anketiranci iz Jugovzhodne Slovenije 

(14,7 odstotka), Savinjske (13,8 odstotka), Goriške (11,9 odstotka), Podravske (10,1 

odstotka), Gorenjske (4,6 odstotka), Notranjsko-kraške (3,2 odstotka), Obalno-kraške (1,4 

odstotka) in Pomurske regije (0,9 odstotka), najmanj pa jih je iz Koroške (0,5 odstotka), 

Zasavske (0,5 odstotka) in Spodnjeposavske regije (0,5 odstotka). 

Obisk muzeja 

Muzej je prvič obiskalo manj kot tretjina anketiranih obiskovalcev muzejev (29,4 odstotka). 

Na odločitev anketiranih obiskovalcev za obisk muzeja so v povprečju najbolj vplivali trije 

dejavniki, in sicer splošno zanimanje kaj muzej ponuja (Mean = 3,51), ogled določene 

razstave (Mean = 3,26) in radovednost (Mean = 3,20). Najmanj je vplival obisk knjižnice 

(Mean = 1,22). Anketiranci so posamezni dejavnik vpliva ocenjevali po Likertovi lestvici, pri 

čemer ocena 1 pomeni "ni vpliva", 2 "majhen vpliv", 3 "delni vpliv", 4 "velik vpliv" in 5 "zelo 

velik vpliv". 

Več kot polovica anketiranih obiskovalcev muzejev je bilo v muzeju eno do dve uri (62,8 

odstotka). 

Več kot tretjina anketiranih obiskovalcev muzejev je muzej obiskala z družino (37,2 

odstotka), najmanj pa jih je muzej obiskalo samih (15,6 odstotka). 

Polovica anketiranih obiskovalcev muzejev se je v muzej pripeljala z osebnim avtomobilom 

(50,5 odstotka), najmanj pa jih je prišlo s kolesom oziroma motorjem (3,7 odstotka). 

Anketirani obiskovalci muzejev so obisk v povprečju ocenili kot zelo dober (Mean = 4,56), 

saj jih je več kot polovica podala oceno pet (58,7 odstotka). 

Anketirani obiskovalci muzejev so bili v povprečju najbolj zadovoljni s prijaznostjo osebja 

(Mean = 4,56). Temu sledita zanimivost razstav (Mean = 4,52) ter čistoča in urejenost muzeja 

(Mean = 4,46). Najmanj so bili zadovoljni s ponudbo muzejske kavarne (Mean = 2,31). Vzrok 

temu je tudi dejstvo, da v večini muzejev nimajo muzejske kavarne, zato pri tem dejavniku 
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najpogosteje ni odgovora, kar posledično izkazuje nezadovoljstvo. Anketiranci so 

zadovoljstvo s posameznim dejavnikom ocenjevali po Likertovi lestvici, pri čemer ocena 1 

pomeni "zelo nezadovoljen", 2 "nezadovoljen", 3 "delno zadovoljen", 4 "zadovoljen" in 5 

"zelo zadovoljen". 

Anketiranim obiskovalcem muzejev sta bila v povprečju najbolj všeč zanimiva razstava 

(Mean = 4,43) in prijetno vzdušje v muzeju (Mean = 4,22). Najmanj jim je bil všeč prost 

vstop (Mean = 2,56). Vzrok temu je tudi dejstvo, da v času izvajanja ankete ni bilo prostega 

vstopa v muzeje, zato pri tem dejavniku najpogosteje ni odgovora, kar posledično izkazuje 

nevšečnost. Anketiranci so stopnjo všečnosti obiska ocenjevali po Likertovi lestvici, pri čemer 

ocena 1 pomeni "sploh mi ni všeč", 2 "ni mi všeč", 3 "delno mi je všeč", 4 "všeč mi je" in 5 

"zelo mi je všeč".  

Anketirani obiskovalci muzejev bi si v povprečju najraje ponovno želeli videti razstavo  

(Mean = 4,12), najmanj pa si želijo ponovno obiskati muzejsko trgovino in kavarno (Mean = 

2,49). Anketiranci so stopnjo strinjanja ocenjevali po Likertovi lestvici, pri čemer ocena 1 

pomeni "se sploh ne strinjam", 2 "se ne strinjam", 3 "delno se strinjam", 4 "se strinjam" in 5 

"zelo se strinjam". 

Muzejskih aktivnosti oziroma dodatne muzejske ponudbe se je v zadnjih dvanajstih mesecih 

udeležilo nekaj manj kot polovica anketiranih obiskovalcev muzejev (46,3 odstotka). Največ 

anketirancev se je udeležilo vodenih ogledov razstave (47,5 odstotka). 

Informacije o muzeju so anketirani obiskovalci muzejev najpogosteje dobili od drugih (25,7 

odstotka) in na spletnih straneh muzejev (21,9 odstotka). 

Po mnenju anketiranih obiskovalcev muzejev bi se v povprečju lahko v muzeju izboljšala 

obveščanje javnosti o dogajanju v muzeju (Mean = 2,76) in razumljivost smeri ogleda (Mean 

= 2,52). Najbolj pa so zadovoljni s prijaznostjo osebja (Mean = 1,76) ter s čistočo in 

urejenostjo (Mean = 1,72), kar potrjuje ugotovitve vprašanja 12 o zadovoljstvu z naštetimi 

dejavniki ob obisku muzeja. Anketiranci so stopnjo strinjanja ocenjevali po Likertovi lestvici, 

pri čemer ocena 1 pomeni "se sploh ne strinjam", 2 "se ne strinjam", 3 "delno se strinjam", 4 

"se strinjam" in 5 "zelo se strinjam". 

Večina anketiranih obiskovalcev muzejev ni članov muzeja (95,0 odstotka). 
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6 UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 

6.1 Ugotovitve glede na zastavljena raziskovalna vprašanja 

Raziskovalno vprašanje 1: Kako muzeji v Sloveniji razumejo marketing? 

Muzejski marketing predstavlja graditev odnosa med muzejem in muzejsko javnostjo. Je 

managerski proces, ki potrjuje poslanstvo muzeja ali galerije, in je tako odgovoren za 

učinkovito identifikacijo, predvidevanje in zadovoljitev potreb njegovih uporabnikov, 

družbenikov in drugih udeležencev (Combe McLean 1994, 247; McLean 1997, 1, 47). 

Slovenski muzeji razumejo marketing predvsem kot stike z javnostmi, v prvi vrsti z 

obiskovalci, ter oglaševanje, prodajo in pridobivanje finančnih sredstev. Muzejski marketing 

predstavlja vse, kar pripomore k prepoznavnosti muzeja, in je eno izmed orodij privabljanja 

obiskovalcev. Je odsev potreb muzeja, da služba za marketing postane komunikacijski kanal 

med muzejem in javnostmi. Cilj muzejskega marketinga je povečati kakovost, dostopnost in 

odzivnost. Razstave, pedagoški programi, muzejske publikacije, urejene in dostopne zbirke, 

urejenost zgradbe, prostorov, ki vplivajo na počutje in udobje obiskovalcev, so sredstva 

oziroma vmesni cilji za dosego končnega cilja. Hkrati pa muzejski marketing ne more 

obstajati sam zase, temveč je pomembno sodelovanje med vsemi muzejskimi aktivnostmi. 

V nekaterih slovenskih muzejih se izrazu marketing raje izogibajo, ker po njihovem mnenju 

zveni preveč ekonomsko in ne spada v muzejsko okolje. Muzej je v prvi vrsti varuh dediščine, 

katerega namen je, da to dediščino predstavi ljudem. To pa ne pomeni, da muzejskega 

marketinga ne izvajajo, temveč ga preprosto jemljejo kot del drugih nalog in tega ne 

opredeljujejo posebej. Proizvod muzeja je razstava, ki jo je najprej treba prodati sponzorju, da 

se jo sploh lahko postavi na ogled, potem pa jo je treba prodati še obiskovalcem, da muzej 

obiščejo. 

Raziskovalno vprašanje 2: Kako je razvit muzejski marketing v Sloveniji? 

Muzejski marketing mora postati ena izmed pomembnejših dejavnosti slovenskih muzejev na 

prehodu v tretje tisočletje, saj se bodo muzeji morali potrjevati, dokazovati in tekmovati med 

sabo, pa tudi skupaj v primerjavi z drugimi kulturnimi dejavnostmi, in tako opravičiti svoj 

obstoj (Čeplak 1993, 26–29). Delo v muzeju in marketing sta še pred slabim desetletjem za 

mnoge muzejske delavce pomenila nezdružljiva pojma ter so razmišljanja o muzejskem 

marketingu naletela na ostre kritike. Kljub vsemu pa se je marketing uveljavil kot pomemben 

del nalog in prizadevanj tudi v slovenskih muzejih, saj od začetka devetdesetih let pa do 

preloma tisočletja vsekakor prevladajo stališča o potrebnosti muzejskega marketinga (Hudales 

2003, 39, 51). 

Glede na rezultat prvega raziskovalnega vprašanja o razumevanju muzejskega marketinga 

logično sledi tudi dejstvo, da v slovenskih muzejih nimajo posebnega oddelka oziroma službe 
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za marketing, temveč se ta izvaja v okviru službe za stike z javnostmi. Čeprav je v 

organizacijski strukturi nekaterih muzejev zaslediti, da je oddelek za marketing predviden kot 

samostojna enota, pa ta dejansko ne obstaja v taki obliki. Tako se z marketingom ukvarjajo v 

glavnem v službi za odnose z javnostmi ali v službi za komuniciranje ali pa direktorji sami v 

sklopu drugih delovnih nalog, ki jih imajo. Se pa intervjuvanci v izbranih muzejih strinjajo, da 

je oddelek za marketing potreben, saj bi se tako lahko bolj usmerjeno ukvarjali z 

marketingom. Zaznati je tudi željo, da je treba muzejski marketing ločiti od službe za stike z 

javnostmi. 

Slovenski muzeji opravljajo vsakoletne analize obiskovalcev, ki so del poslovnega poročila. 

Nekateri muzeji delajo zelo natančne analize po mesecih, posameznih skupinah, posameznih 

razstavah in programih. Nekateri izvajajo tudi marketinške raziskave, vendar v takšnem 

obsegu in kolikor pač lahko glede na pomanjkanje časa, kadra in finančnih sredstev. Tudi to je 

povezano z dejstvom, da muzeji nimajo posebnega oddelka za marketing, ki bi lahko izvajal 

takšne raziskave in podrobne analize. 

Muzejski marketing se v muzejih v Sloveniji počasi uveljavlja. Hitreje ga sprejemajo 

predvsem mlajši uslužbenci muzejev, medtem ko se pri starejši generaciji uvaja nekoliko 

počasneje in z večjo zadržanostjo. Kljub temu pa se zavedajo, da je danes tudi ta dejavnost v 

muzeju pomembna, saj je njihovo poslanstvo, da so njihove storitve dostopne vsej javnosti. Z 

nižanjem javnih sredstev se čedalje bolj zavedajo pomena muzejskega marketinga. Slovenski 

muzeji se pri tem trudijo, da je vloga osebja čim bolj vidna. Vsak od zaposlenih ima svojo 

vlogo in naloge, ki se jih zavedajo in jih morajo dobro opraviti, sicer marketing ni uspešen. 

Muzejski marketing je pomemben element, brez katerega muzeji ne morejo več funkcionirati 

kot včasih. »Zdaj brez tega več ne gre,« je izjavil eden izmed intervjuvancev. Vzrok temu je 

tudi dejstvo, da morajo slovenski muzeji danes sredstva za delovanje vedno pogosteje iskati 

tudi zunaj ter na neki način opravičevati svoj obstoj in služenje javnosti. Treba pa je razumeti, 

da muzejski marketing poleg dodatnega vira financiranja predstavlja tudi celostno 

sodelovanje. 

Raziskovalno vprašanje 3: Katera marketinška orodja uporabljajo muzeji v Sloveniji? 

Marketinški splet je kombinacija elementov, potrebnih za načrtovanje in izvedbo popolnega 

marketinga (Jančič 1990, 91; Jefkins 1993, 37). Komercialni kontekst, v okviru katerega je 

bila marketinška teorija oblikovana, je popolnoma drugačen od muzejskega, zato se tudi 

marketinškega spleta 4P-jev ne da kar enostavno prenesti v muzejsko okolje (Ambrose in 

Paine 1993, 26–28; Čeplak 1993, 28; Grzinčič 1998, 13). V muzejih je treba razviti takšen 

marketing, ki bo povečal dohodek in število obiskovalcev ter istočasno pomagal uresničiti 

poslanstvo muzeja. V ta namen je bil razvit muzejem posebej prirejen marketinški model, ki 

izhaja iz petih dejavnikov – muzejska zbirka, muzejska stavba, osebje, organizacijski 

mehanizmi in javnost, ki se med sabo povezujejo v strukturiran okvir, prirejen posebej za 
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muzejsko okolje (Combe McLean 1994, 236; Grzinčič 1998, 14; McLean 1995, 39–41). Kot 

del marketinškega spleta se je oblikoval tudi marketinški komunikacijski splet, ki je v muzejih 

sestavljen iz oglaševanja, odnosov z javnostmi, neposrednega marketinga, različnih načinov 

prodaje in interneta kot načina komuniciranja (Mork 2011, 103). 

Muzejska zbirka je pogoj za obstoj muzeja, saj brez nje muzej nima smisla. Načini 

predstavitev se med muzeji razlikujejo, ampak v groben lahko ločimo dva tipa, ki sta: 

zgodovinska predstavitev po kronološkem zaporedju in predstavitev po družbenih kategorijah. 

Muzejske razstave popestrijo krajši dokumentarni filmi, multimedije, zasloni na dotik ipd. 

Obiskovalci lahko v muzejski trgovini kupijo replike najbolj značilnih oziroma prepoznavnih 

predmetov iz muzejske zbirke, dokumentarne filme in publikacije. 

Muzeji oziroma njihovi razstavni prostori se običajno nahajajo v starih zgodovinskih stavbah, 

ki prvotno niso bile namenjene muzeju – na primer gradovi, palače, rezidence plemstva itd. 

Nekateri državni muzeji so muzejsko stavbo obnovili oziroma ob stari zgradili modernejšo 

prav za namene razstavne dejavnosti. S tem muzeji poskušajo razbiti stereotip o muzejih kot 

palačah in jih bolj približati občinstvu. V Ljubljani se tako oblikuje tudi muzejska četrt. 

Vloga direktorja muzeja je ključna, saj mu položaj omogoča oblikovanje muzejske politike. 

Če je direktor marketinško naravnan in temu predan, potem je tudi osebje bolj motivirano. V 

muzejih v Sloveniji je zaznati, da so nekateri muzeji bolj na strani marketinga kot drugi, kar je 

dejansko odvisno od direktorja. Če zelo posplošimo, lahko glede na opravljene intervjuje 

podamo mnenje, da so državni muzeji z daljšo zgodovino bolj pristaši muzejskega marketinga 

in ga tudi osebje lažje sprejema. Na drugi strani pa so pooblaščeni muzeji, nekdaj imenovani 

pokrajinski muzeji, še vedno bolj konservativni in se marketingu ne posvečajo veliko. Ko 

govorimo o osebju, so to čisto vsi zaposleni v muzeju. Prav zato so vsi uslužbenci podrejeni 

marketinškim zakonom in se morajo zavedati, zakaj je občinstvo za muzej pomembno. »Vsak 

člen je pomemben, od čistilke do mene. Če razstava ni dobro narejena, je ne moreš prodati. 

Tudi če čistilka dobro ne sčisti prostora, takoj dobiš kje kaj pod nos,« je izjavil direktor enega 

od izbranih muzejev. Muzeji se torej zavedajo, da je celotno osebje pomembno. Zaposlene je 

treba motivirati, da bodo vsi prispevali za dobro muzeja in obiskovalcev. 

Muzeji morajo graditi na dobrem odnosu s financerji, vplivnimi organi, ustanovitelji in 

drugimi sorodnimi ustanovami. Slovenski muzeji se povezujejo s turistično-informacijskimi 

centri (TIC), lokalnimi turističnimi organizacijami (LTO) in Slovensko turistično organizacijo 

(STO), s katerimi se tudi predstavljajo na sejmih doma in v tujini. V sodelovanju z drugimi 

muzeji in sorodnimi organizacijami se prijavljajo na razpise, ampak večinoma kot partnerji in 

ne kot nosilci projektov. 

Komuniciranje z občinstvom v veliki meri poteka prek brezplačnih elektronskih medijev, kot 

so spletne strani, tedensko obveščanje prek elektronske pošte (seznami elektronskih 

naslovov), družbenih omrežij (Facebook, Twitter). Oglasov večinoma ne plačujejo, ker se je 
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izkazalo, da se to ne obrestuje, zato mediji, kot so radio, televizija in časopis, niso več toliko 

aktualni. Nekateri muzeji privabljajo obiskovalce tudi tako, da nudijo prost vstop, na primer 

zadnjo nedeljo v mesecu, ob svetovnem dnevu muzejev (18. maj), na Ta veseli dan kulture (3. 

december), z vseslovensko akcijo Poletna muzejska noč (15. junij) ipd. »Obiskovalci, ki se 

vračajo, postajajo naši ambasadorji,« je izjavil eden izmed intervjuvancev, zato je stik z 

občinstvom zelo pomemben. Tako obiskovalci postanejo sestavni del marketinškega procesa, 

saj s sabo pripeljejo nove obiskovalce. Zvesti obiskovalci so pomembni za privabljanje novih 

obiskovalcev. V nekaterih muzejih imajo tudi članske izkaznice, katerih imetniki imajo ob 

plačilu letne članarine prost vstop v muzej in na vse muzejske aktivnosti. Samo za njih 

organizirajo tudi posebne dogodke, ki so namenjeni izključno članom – na primer 

prednovoletna srečanja. Tudi to je eden izmed načinov vzdrževanja stikov z občinstvom. 

Muzeji se zavedajo, da je treba z obiskovalci vzpostaviti primeren odnos in ga potem tudi 

vzdrževati. 

Marketinški komunikacijski splet v slovenskih muzejih sestavljajo oglaševanje, odnosi z 

javnostmi, neposredni marketing in v veliki meri internet kot eden izmed glavnih kanalov 

komuniciranja z javnostjo. V okviru oglaševanja slovenski muzeji v večji meri uporabljajo 

brezplačno oglaševanje, kot so spletni in tiskani napovedniki družabnih dogodkov, oglasi v 

turističnih katalogih ipd. Plačljivi oglasi predstavljajo manjši del oglaševanja. Muzeji se jih 

poslužujejo le ob večjih razstavah oziroma projektih, saj predstavljajo velik finančni zalogaj. 

V okviru odnosov z javnostjo vzdržujejo stike z mediji, pošiljajo vabila, pripravljajo 

novinarske konference. Slovenski muzeji se veliko poslužujejo neposrednega marketinga. 

Vzpostavljene imajo baze obiskovalcev oziroma potencialnih obiskovalcev, ki jim pošiljajo 

vabila, tedenske ali mesečne novice ipd. Uveljavlja se tudi članstvo v muzejih, v okviru 

katerega so člani deležni določenih ugodnosti. Veliko pa muzeji dajo tudi na širjenje dobrega 

glasu. Na tem mestu gre poudariti še vse večjo uporabo družbenih omrežij, kot so Facebook, 

Twitter, Youtube in Videolectures, ter spletnih strani muzejev, ki so skorajda ključne pri 

predstavljanju muzejev širši javnosti. Prevladujejo torej brezplačni komunikacijski kanali, 

prek katerih slovenski muzeji komunicirajo z javnostjo. 

6.2 Ugotovitve glede na zastavljene hipoteze 

Hipoteza 1: Pri odločitvi za obisk muzeja ni razlik glede na spol, starost, izobrazbo in delovni 

status obiskovalcev. 

Za ugotavljanje pomembnosti razlik med spoloma glede na odločitev za obisk muzeja smo 

uporabili t-test za neodvisne vzorce, s katerim preverjamo, ali je povprečna vrednost iste 

spremenljivke v eni skupini enot različna od povprečne vrednosti v drugi skupini enot 

(Kropivnik, Kogovšek in Gnidovec 2006, 47). Izpisi statistične analize so v Prilogi 7. 

T-test neodvisnih vzorcev je pokazal, da se ženske od moških glede na dejavnike, ki so 

vplivali na odločitev za obisk muzeja, razlikujejo samo pri dejavniku ogled muzeja z otroki. 
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Povprečna vrednost vpliva pri ženskah je 2,39, pri moških pa 1,69. Razlike so statistično 

pomembne na 95-odstotni stopnji zaupanja. 

Za ugotavljanje pomembnosti razlik med starostnimi skupinami, izobrazbenimi skupinami in 

delovnim statusom glede na odločitev za obisk muzeja smo uporabili enosmerno analizo 

variance. Za razliko od t-testa za neodvisne vzorce, s katerim lahko preverjamo značilnost 

razlik med povprečji le v dveh skupinah, lahko z analizo variance preverjamo značilnost 

razlik med povprečji na populaciji v več skupinah (Kropivnik, Kogovšek in Gnidovec 2006, 

53). S post-hoc analizo smo ugotavljali statistično pomembne razlike med posameznimi 

skupinami podatkov. Izpisi statistične analize so v Prilogi 7. 

Enosmerna analiza variance je pokazala, da se posamezne starostne skupine glede na 

dejavnike, ki so vplivali na odločitev za obisk muzeja, statistično značilno razlikujejo pri 

naslednjih dejavnikih: 

– radovednost (F = 5,190, Sig. = 0,002): statistično pomembne razlike so se pojavile 

med skupinami mladostništvo (Mean = 3,54) in srednja odraslost (Mean = 2,65), 

mladostništvo in zrelost (Mean = 2,53), zgodnja odraslost (Mean = 3,53) in srednja 

odraslost ter zgodnja odraslost in zrelost; 

– zabava (F = 4,690, Sig.= 0,003): statistično pomembne razlike so se pojavile med 

skupinami mladostništvo (Mean = 3,32) in srednja odraslost (Mean = 2,28), 

mladostništvo in zrelost (Mean = 2,13), zgodnja odraslost (Mean = 2,98) in srednja 

odraslost ter zgodnja odraslost in zrelost; 

– ogled muzeja s skupino (F = 5,225, Sig. = 0,002): statistično pomembne razlike so se 

pojavile med skupinami mladostništvo (Mean = 3,36) in zgodnja odraslost (Mean = 

1,93) ter mladostništvo in srednja odraslost (Mean = 2,29). 

Enosmerna analiza variance je pokazala, da se posamezne izobrazbene skupine glede na 

dejavnike, ki so vplivali na odločitev za obisk muzeja, statistično značilno razlikujejo pri 

naslednjih dejavnikih: 

– splošno zanimanje, kaj ta muzej ponuja (F = 3,012, Sig. = 0,031): statistično 

pomembne razlike so se pojavile med skupinami osnovna šola (Mean = 3,21) in 

srednja šola (Mean = 3,97) ter srednja šola in univerzitetna izobrazba (Mean = 3,31); 

– radovednost (F = 5,106, Sig. = 0,002): statistično pomembne razlike so se pojavile 

med skupinami srednja šola (Mean = 3,78) in univerzitetna izobrazba (Mean = 2,79); 

– zabava (F = 5,727, Sig. = 0,001): statistično pomembne razlike so se pojavile med 

skupinami osnovna šola (Mean = 3,21) in univerzitetna izobrazba (Mean = 2,39), 

osnovna šola in podiplomska izobrazba (Mean = 2,29), srednja šola (Mean = 3,30) in 

univerzitetna izobrazba ter srednja šola in podiplomska izobrazba; 

– ogled muzeja s skupino (F = 4,677, Sig. = 0,003): statistično pomembne razlike so se 

pojavile med skupinami osnovna šola (Mean = 3,24) in srednja šola (Mean = 1,87), 
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osnovna šola in univerzitetna izobrazba (Mean = 2,32) ter osnovna šola in 

podiplomska izobrazba (Mean = 1,71); 

– obisk knjižnice (F = 3,848, Sig. = 0,010): statistično pomembne razlike so se pojavile 

med skupinami osnovna šola (Mean = 1,41) in univerzitetna izobrazba (Mean = 1,01) 

ter srednja šola (Mean = 1,51) in univerzitetna izobrazba. 

Enosmerna analiza variance je pokazala, da se posamezne skupine po delovnem statusu glede 

na dejavnike, ki so vplivali na odločitev za obisk muzeja, statistično značilno razlikujejo pri 

naslednjih dejavnikih: 

– radovednost (F = 6,864, Sig. = 0,000): statistično pomembne razlike so se pojavile 

med skupinami šolajoči se (Mean = 3,77) in zaposleni (Mean = 3,13), šolajoči se in 

upokojenci (Mean = 2,19), zaposleni in upokojenci ter brezposelni (Mean = 3,71) in 

upokojenci; 

– zabava (F = 5,078, Sig. = 0,002): statistično pomembne razlike so se pojavile med 

skupinami šolajoči se (Mean = 3,25) in zaposleni (Mean = 2,63), šolajoči se in 

upokojenci (Mean = 2,03) ter brezposelni (Mean = 3,43) in upokojenci; 

– ogled muzeja z otroki (F = 6,357, Sig. = 0,000): statistično pomembne razlike so se 

pojavile med skupinami šolajoči se (Mean = 1,50) in zaposleni (Mean = 2,58) ter 

zaposleni in upokojenci (Mean = 1,52); 

– obisk knjižnice (F = 4,570, Sig. = 0,004): statistično pomembne razlike so se pojavile 

med skupinami šolajoči se (Mean = 1,50) in zaposleni (Mean = 1,14), šolajoči se in 

upokojenci (Mean = 0,48), zaposleni in brezposelni (Mean = 1,71) ter brezposelni in 

upokojenci. 

Hipoteza 1 je delno potrjena. Razlike v odločitvi za obisk muzeja glede na spol obiskovalcev 

obstajajo pri dejavniku vpliva ogled muzeja z otroki. Razlike v odločitvi za obisk muzeja 

glede na starost obiskovalcev obstajajo pri dejavnikih vpliva radovednost, zabava in ogled 

muzeja s skupino. Razlike v odločitvi za obisk muzeja glede na izobrazbo obiskovalcev 

obstajajo pri dejavnikih vpliva splošno zanimanje, kaj muzej ponuja, radovednost, zabava, 

ogled muzeja s skupino in obisk knjižnice. Razlike v odločitvi za obisk muzeja glede na 

delovni status obiskovalcev obstajajo pri dejavnikih vpliva radovednost, zabava, ogled muzeja 

z otroki in obisk knjižnice. 

Hipoteza 2: Oceni obiska muzeja in zadovoljstva njegovih obiskovalcev z dejavniki 

muzejskega marketinškega spleta sta statistično značilno povezani z željo po ponovnem 

obisku muzeja. 

Za ugotavljanje statistično značilne povezanosti ocen obiska muzeja in zadovoljstva 

obiskovalcev muzeja z željo po ponovnem obisku muzeja smo uporabili Pearsonov koeficient 

korelacije, ki je mera linearne povezanosti med dvema numeričnima normalno 

porazdeljenima spremenljivkama in meri moč linearne povezanosti med dvema 
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spremenljivkama (Šuster Erjavec in Južnik Rotar 2013, 83). Izpisi statistične analize so v 

Prilogi 8. 

Med oceno obiska muzeja in željo po ponovnem obisku muzeja ne obstaja statistično 

pomembna povezanost, razen pri želji po ponovnem ogledu razstave. To pomeni, da bi 

obiskovalci, ki so obisk muzeja ocenili visoko, ponovno želeli videti razstavo. Povezanost je 

šibka (r = 0,245, Sig = 0,000), vendar statistično pomembna.  

Med zadovoljstvom obiskovalcev muzeja z dejavniki muzejskega marketinškega spleta in 

željo po ponovnem obisku muzeja obstaja statistično pomembna povezanost. Zadovoljni 

obiskovalci bi najbolj želeli ponovno videti vsebine za otroke (r = 0,416, Sig. = 0,000) ter 

muzejsko trgovino in kavarno (r = 0,404, Sig. = 0,000), kjer sta povezanosti srednje močni in 

statistično pomembni. Šibka, ampak statistično pomembna povezanost pa obstaja pri želji po 

ponovnem obisku delavnic (r = 0,251, Sig. = 0,000), predavanj (r = 0,247, Sig. = 0,000) in 

razstave (r = 0,185, Sig. = 0,006). Povezanost je značilna pri 1-odstotni stopnji tveganja. 

Hipoteza 2 je delno potrjena. Statistično značilna povezanost v celoti obstaja pri povezanosti 

med zadovoljstvom obiskovalcev muzeja z dejavniki muzejskega marketinškega spleta in 

željo po ponovnem obisku muzeja. Statistično značilna povezanost med oceno obiska muzeja 

in željo po ponovnem obisku muzeja obstaja le pri želji po ponovnem ogledu razstave. 

Hipoteza 3: Dejavniki muzejskega marketinškega spleta statistično značilno vplivajo na oceno 

obiska muzeja. 

Za ugotavljanje vpliva dejavnikov muzejskega marketinškega spleta na oceno obiska muzeja 

smo uporabili multiplo linearno regresijsko analizo, s katero proučujemo linearni vpliv več 

neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko (Šuster Erjavec in Južnik Rotar 2013, 

162). Neodvisne spremenljivke predstavljajo dejavniki muzejskega marketinškega spleta, 

odvisna spremenljivka pa je ocena obiska muzeja. Uporabili smo metodo stepwise, ki glede na 

statistične kriterije vključuje in izključuje predvidene neodvisne spremenljivke v in iz modela, 

dokler ne izbere kombinacije neodvisnih spremenljivk, ki najbolj vplivajo na odvisno 

spremenljivko (Kropivnik, Kogovšek in Gnidovec 2006, 84). Izpisi statistične analize so v 

Prilogi 9. 

Najpomembnejša neodvisna spremenljivka, vključena v model je zanimivost razstav. Multipli 

korelacijski koeficient je 0,382, kar predstavlja nizko odvisnost. Multipli determinacijski 

koeficient je 0,146, popravljeni pa 0,142, kar pomeni, da je petnajst odstotkov variabilnosti 

ocene obiska muzeja pojasnjene z linearno odvisnostjo od dejavnika zanimivost razstave, ki 

ima najpomembnejši vpliv na oceno obiska muzeja. Regresijski model je statistično značilen 

(F = 36,995, Sig. = 0,000). Vrednost koeficienta Beta je 0,382 in je statistično značilen (t = 

6,082, Sig. = 0,000). 
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Druga neodvisna spremenljivka, vključena v model, je označenost dostopa do muzeja. 

Multipli korelacijski koeficient je 0,413, kar predstavlja srednje visoko odvisnost. Multipli 

determinacijski koeficient je 0,170, popravljeni pa 0,163, kar pomeni, da je šestnajst 

odstotkov variabilnosti ocene obiska muzeja pojasnjene z linearno odvisnostjo od dejavnika 

označenost dostopa do muzeja. Regresijski model je statistično značilen (F = 22,071, Sig. = 

0,000). Vrednost koeficienta Beta je 0,164 in je statistično značilen (t = 2,500, Sig. = 0,013). 

Iz modela so bile izključene druge neodvisne spremenljivke, ker je njihov vpliv statistično 

nepomemben (Sig. ≥ 0,05). 

Hipoteza 3 je delno potrjena. Na oceno obiska muzeja imata izmed desetih dejavnikov 

muzejskega marketinškega spleta statistično značilen vpliv le dva, in sicer zanimivost razstav 

in označenost dostopa do muzeja. 

6.3 Priporočila 

Kljub temu da se muzejski marketing uveljavlja tudi v slovenskih muzejih, je treba na tem 

področju še marsikaj spremeniti, če se muzeji želijo marketinško razvijati in usmerjati. 

Treba je ločiti službo za stike z javnostmi od muzejskega marketinga. To pomeni oblikovanje 

samostojnega oddelka za marketing. Nekateri muzeji sicer že imajo predvideno službo za 

marketing v svojih organizacijskih strukturah, vendar ta v praksi dejansko ne obstaja v takšni 

obliki. Z novo službo, ki bi se ukvarjala izključno z muzejskim marketingom, bi se odprla tudi 

nova delovna mesta, za kar pa so seveda potrebna dodatna finančna sredstva. 

Javnost je središče muzeja in marketinga. Če želijo muzeji podrobneje spoznati svojo javnost, 

so nujne marketinške raziskave. Samo analize obiska niso dovolj, potrebne so temeljite 

marketinške analize. Če bi muzeji imeli samostojne oddelke za marketing, bi lahko izvajali 

tudi takšne obsežnejše marketinške raziskave, kar pa ponovno kliče po dodatnih finančnih 

sredstvih. 

Za uspešen muzejski marketing je potrebno sodelovanje celotnega muzejskega osebja. 

Ključna je vloga direktorja, ki mu položaj omogoča oblikovanje politike muzeja. Če je 

direktor naklonjen muzejskemu marketingu, potem je tudi osebje lažje motivirati. Njihov 

odnos do muzejskega marketinga je pozitiven in to sprejemajo kot eno izmed muzejskih 

dejavnosti, ki so potrebne za uspešno delovanje muzeja. 

Predvsem pa naj se muzeji učijo eden od drugega ter se med sabo povezujejo in sodelujejo. 

Lažje je prenesti dobre prakse iz muzejev, ki delujejo na istem slovenskem tržišču, kot iz 

tujega okolja. Slovensko tržišče ni veliko, zato je sodelovanje med muzeji in podobnimi 

kulturnimi ustanovami skorajda nujno za uspešen marketing. 
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Pričujoča raziskava o vlogi muzejskega marketinga v slovenskih muzejih je le iztočnica za 

nadaljnje raziskovanje tega področja. Dobro bi bilo izvesti podrobnejšo analizo, ki bi 

vključevala več muzejev, saj bi tako lažje podali ugotovitve, posplošene za celotno slovensko 

muzejsko okolje. 
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7 SKLEP 

Namen magistrske naloge je bil raziskati vlogo marketinga v slovenskih muzejih. Zanimalo 

nas je, kako slovenski muzeji razumejo marketing, kako je ta razvit v Sloveniji in katere 

marketinške instrumente uporabljajo slovenski muzeji. Na podlagi analize teoretičnih izhodišč 

o muzejskem marketingu smo izvedli analizo stanja na področju muzejskega marketinga v 

Sloveniji. 

Glavno poslanstvo muzejev je služiti javnosti. Če želijo svojemu poslanstvu uspešno slediti, 

morajo ponuditi takšne aktivnosti, ki bodo privabile nove obiskovalce in ohranile že obstoječe 

obiskovalce muzejev. Ključnega pomena je prepoznati ciljne skupine obiskovalcev. V poplavi 

prostočasne ponudbe je danes muzejska javnost veliko zahtevnejša, zato je mnogo bolj kot 

včasih pomembno poznati okolje, v katerem delujejo. Muzeji, ki bodo uspešno tekmovali in 

sodelovali z drugimi prostočasnimi aktivnostmi, bodo dosegli svoje poslanstvo. Vsesplošna 

kriza je oklestila tudi javno financiranje muzejev, zato so na neki način prisiljeni iskati nove 

načine in finančna sredstva. Marketing ponuja muzejem orodja za uspešno izvajanje svojega 

poslanstva. 

Za uspešen muzejski marketing je pomembno, da se celotno muzejsko osebje zaveda vloge 

marketinga in ga sprejmejo kot eno izmed muzejskih nalog. Motiviranost osebja pa je odvisna 

od direktorjeve naklonjenosti marketingu. 

Muzejski marketing je v Sloveniji začel dobivati vidnejšo vlogo na prehodu v tretje tisočletje, 

ko se je začelo zmanjševati javno financiranje muzejev. Ugotovili so, da je treba klasične 

muzejske funkcije zbiranja, varovanja, dokumentiranja, raziskovanja in razstavljanja 

podkrepiti z novimi znanji. 

Empirična raziskava, v katero je bilo vključenih trinajst slovenskih muzejev, vpisanih v 

Razvid muzejev, je pokazala, da se vloga muzejskega marketinga v Sloveniji krepi. Slovenski 

muzeji se zavedajo, da marketing pripomore k prepoznavnosti muzeja in je ključen za 

privabljanje javnosti. Čeprav te dejavnosti v nekaterih muzejih ne imenujejo marketing, pa 

vseeno izvajajo aktivnosti, ki imajo vse značilnosti marketinške aktivnosti. 

Muzeji marketing jemljejo kot del drugih muzejskih nalog. Izvajajo ga v glavnem v službi za 

odnose z javnostmi ali pa kar direktorji sami. Muzejski marketing se torej v slovenskih 

muzejih počasi uveljavlja. Predvsem mlajši ga hitreje in lažje sprejemajo kot starejši muzejski 

uslužbenci. Dejstvo je, da morajo danes tudi slovenski muzeji sredstva za delovanje iskati v 

drugih virih in ne čakajo samo na državno podporo. To jih je spodbudilo, da so uvideli, da je 

muzejski marketing pomemben element, brez katerega ne morejo več funkcionirati tako, kot 

so včasih. Lewis (1992, 149; 1994, 218) je na vprašanje, zakaj bi muzeji morali vključiti 

marketing v svoje delovanje, odgovoril: »Preprosto zato, ker je to pametna odločitev.« 
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Priloga 1 

Razvid muzejev 
na podlagi 87. in 140. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08; ZVKD-1) 

Ime javnega zavoda      Naslov      Status 
1. Narodni muzej Slovenije     Prešernova cesta 20, 1000 LJUBLJANA   vpisan v razvid 
2. Prirodoslovni muzej Slovenije     Prešernova cesta 20, 1000 LJUBLJANA   vpisan v razvid 

3. Slovenski etnografski muzej    Metelkova 2, 1000 LJUBLJANA    vpisan v razvid 
4. Muzej novejše zgodovine Slovenije     Celovška cesta 23, 1000 LJUBLJANA    vpisan v razvid 
5. Slovenski gledališki muzej    Mestni trg 17, 1000 LJUBLJANA    vpisan v razvid 

6. Slovenska kinoteka      Miklošičeva cesta 38, 1000 LJUBLJANA   vpisan v razvid 
7. Tehniški muzej Slovenije     Parmova ulica 33, 1000 LJUBLJANA    vpisan v razvid 

8. Muzej krščanstva na Slovenskem     Stična 17, 1295 IVANČNA GORICA    vpisan v razvid 
9. Slovenski šolski muzej      Plečnikov trg 1, 1000 LJUBLJANA    vpisan v razvid 
10. Muzej športa     Kopitarjeva ulica 2–4, 1000 LJUBLJANA   vpisan v razvid 

11. Vojaški muzej Slovenske vojske     Engelsova 15, 2000 MARIBOR   vpisan v razvid 
12. Narodna galerija      Puharjeva ulica 9, 1000 LJUBLJANA    vpisan v razvid 
13. Moderna galerija      Tomšičeva ulica 14, 1000 LJUBLJANA   vpisan v razvid 

14. Posavski muzej Brežice     Cesta prvih borcev 1, 8250 BREŽICE    vpisan v razvid 
15. Pokrajinski muzej Celje     Trg celjskih knezov 8, 3000 CELJE    vpisan v razvid 

16. Muzej novejše zgodovine Celje     Prešernova ulica 17, 3000 CELJE    vpisan v razvid 
17. Mestni muzej Idrija – Muzej za Idrijsko in Cerkljansko  Prelovčeva ulica 9, 5280 IDRIJA    vpisan v razvid 
18. Gornjesavski muzej Jesenice     Cesta Franceta Prešerna 45, 4270 JESENICE   vpisan v razvid 

19. Medobčinski muzej Kamnik     Muzejska pot 3, 1240 KAMNIK    vpisan v razvid 
20. Pokrajinski muzej Kočevje     Prešernova ulica 11, 1330 KOČEVJE    vpisan v razvid 
21. Pokrajinski muzej Koper     Kidričeva ulica 19, 6000 KOPER    vpisan v razvid 

22. Gorenjski muzej      Tomšičeva 44, 4000 KRANJ    vpisan v razvid 
23. Muzej in galerije mesta Ljubljane     Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA    vpisan v razvid 

24. Muzej narodne osvoboditve Maribor    Ulica heroja Tomšiča 5, 2000 MARIBOR                        vpisan v razvid 
25. Pokrajinski muzej Maribor     Grajska ulica 2, 2000 MARIBOR   vpisan v razvid 
26. Belokranjski muzej Metlika     Trg svobode 4, 8330 METLIKA    vpisan v razvid 

27. Pokrajinski muzej Murska Sobota     Trubarjev drevored 4, 9000 MURSKA SOBOTA  vpisan v razvid 
28. Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica    Grajska cesta 1, 5000 NOVA GORICA    vpisan v razvid 
29. Dolenjski muzej Novo mesto     Muzejska 7, 8000 NOVO MESTO    vpisan v razvid 

30. Pomorski muzej Sergej Mašera Piran    Cankarjevo nabrežje 3, 6330 PIRAN   vpisan v razvid 
31. OE Notranjski muzej Postojna Zavoda Znanje Postojna   Kolodvorska cesta 3, 6230 POSTOJNA    vpisan v razvid 

32. Pokrajinski muzej Ptuj–Ormož     Muzejski trg 1, 2250 PTUJ    vpisan v razvid 
33. Muzeji radovljiške občine Radovljica    Linhartov trg 1, 4240 RADOVLJICA    vpisan v razvid 
34. OE Muzej Ribnica in OE Galerija Miklova hiša Rokodelskega   Cesta na Ugar 6, 1310 RIBNICA    vpisan v razvid 

35. Koroški pokrajinski muzej     Glavni trg 24, 2380 SLOVENJ GRADEC   vpisan v razvid 
36. Loški muzej Škofja Loka     Grajska pot 13, 4220 ŠKOFJA LOKA    vpisan v razvid 
37. Tolminski muzej      Mestni trg 4, 5220 TOLMIN    vpisan v razvid 

38. Zasavski muzej Trbovlje     Ulica 1. junija 15, 1420 TRBOVLJE    vpisan v razvid 
39. Tržiški muzej      Muzejska ulica 11, 4290 TRŽIČ    vpisan v razvid 
40. Javni zavod Muzej Velenje    Ljubljanska cesta 54, 3320 VELENJE    vpisan v razvid 

41. Pilonova galerija Ajdovščina     Prešernova 3, 5270 AJDOVŠČINA    vpisan v razvid 
42. Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki    Grajska 45, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI   vpisan v razvid 

43. Muzej za arhitekturo in oblikovanje     Pot na Fužine 2, 1000 LJUBLJANA    vpisan v razvid 
44. Mednarodni grafični likovni center     Pod turnom 3, 1000 LJUBLJANA    vpisan v razvid 
45. Umetnostna galerija Maribor     Strossmayerjeva ulica 6, 2000 MARIBOR   vpisan v razvid 

46. Galerija Murska Sobota     Kocljeva ulica 7, 9000 MURSKA SOBOTA   vpisan v razvid 
47. Obalne galerije Piran/Gallerie costiere Piran    Tartinijev trg 3, 6330 PIRAN    vpisan v razvid 
48. Koroška galerija likovnih umetnosti     Glavni trg 24, 2380 SLOVENJ GRADEC   vpisan v razvid 

49. Kobariški muzej d.o.o.     Gregorčičeva 10, 5220 KOBARID    vpisan v razvid 
50. Galerija-Muzej Lendava/Lendvai Galeria-Musaeum   Banffyjev trg – Banffy ter 1, 9220 Lendava/Lendva   vpisan v razvid 
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Priloga 3 

POLSTRUKTURIRANI INTERVJU 

Kraj:  

Datum in čas:  

Intervjuvanec:  

1. Ali ima muzej oddelek za marketing? Kako in kdo skrbi zanj? Kdo od zaposlenih se s 

tem ukvarja? 

2. Kaj vam pomeni oziroma kako v vašem muzeju razumete muzejski marketing? 

3. Ali opravljate marketinške raziskave, analize obiskovalcev? 

4. Čemu posvečate največ pozornosti? 

5. Na kakšne načine muzej trži svoje storitve? 

6. Na kakšne načine privabljate obiskovalce? Kako vzdržujete stike z njimi? 

7. Kako motivirate osebje? Kako sprejemajo muzejski marketing (če ga)? 

8. Ali je muzejski marketing pomemben element v delovanju muzeja ali se vam to zdi 

samo modna muha oziroma ena izmed nepomembnih stvari? 

9. Kako v muzeju pridobivate finančna sredstva za delovanje (javni razpisi, sponzorji)? 

10. Opredelite oziroma podajte svoje mnenje: 

– Ali bi želeli kaj spremeniti? 

– Kaj želite obdržati? 

– Česa se vam zdi, da ni treba spreminjati? 

 



 

 

 

Priloga 4 

ANKETNI VPRAŠALNIK O OBISKU MUZEJA 

 

Spoštovani! 

Sem Petra Rojc Parditey, študentka magistrskega študijskega programa Management na 

Fakulteti za management v Kopru. Pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Vloga 

marketinga v slovenskih muzejih – študija primera dobrih praks muzejskega marketinga. V 

okviru raziskave izvajam anketo, ki je pred vami. V veliko pomoč mi bo, če si boste vzeli 

nekaj minut časa in izpolnili anketni vprašalnik. Zbrani podatki bodo uporabljeni izključno za 

namene magistrske naloge.  

Anketa je anonimna. Že vnaprej se vam za pomoč najlepše zahvaljujem. 

 

S spoštovanjem, 

Petra Rojc Parditey       Nova Gorica, maj 2013 

 

___________________________________________________________________________ 

I. SPLOŠNI PODATKI 

1. Spol:     M Ž 

2. Starost: __________ 

3. Zaključena izobrazba: osnovnošolska srednješolska univerzitetna magisterij doktorat 

4. Delovni status: osnovnošolec   dijak   študent   zaposleni   brezposeln   upokojenec 

5. Kraj (občina) bivanja:________________________________________________ 

 

II. OBISK MUZEJA 

6. Ali je to vaš prvi obisk tega muzeja? 

Da. 

Ne. 
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7. Kaj je vplivalo na vašo odločitev za današnji obisk muzeja? (Obkrožite stopnjo 

vpliva na lestvici od 1 – ni vpliva do 5 – zelo velik vpliv.) 

 Ni vpliva Majhen vpliv Delni vpliv Velik vpliv 
Zelo velik 

vpliv 

Splošno zanimanje, kaj ta 

muzej ponuja 
1 2 3 4 5 

Ogled določene razstave 1 2 3 4 5 

Radovednost 1 2 3 4 5 

Zabava 1 2 3 4 5 

Nekaj za dušo 1 2 3 4 5 

Ogled muzeja s skupino 1 2 3 4 5 

Ogled muzeja z otroki 1 2 3 4 5 

Obisk knjižnice 1 2 3 4 5 

Ogled današnjega 

dogodka/prireditve v muzeju 
1 2 3 4 5 

 

8. Koliko časa ste bili danes v muzeju? 

a) Manj kot 1 uro. 

b) 1–2 uri. 

c) 2–3 ure. 

d) Več kot 3 ure. 

9. S kom ste danes prišli v muzej? 

a) Sam/-a. 

b) Z družino. 

c) S prijatelji. 

d) Z organizirano skupino. 

e) Drugo: __________________________________________________________________ 

10. Kako ste danes prišli v muzej? 

a) Z osebnim avtomobilom. 

b) Z javnim prevozom.  

c) S kolesom/motorjem. 

d) Peš. 

e) Drugo: __________________________________________________________________ 

11. Kako bi ocenili današnji obisk muzeja? (Označite stopnjo na lestvici od 1 – zelo 

slabo do 5 – zelo dobro.) 

Zelo slabo Slabo Srednje dobro Dobro Zelo dobro 

1 2 3 4 5 
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12. Kako ste bili zadovoljni z naštetimi dejavniki ob današnjem obisku muzeja? 

(Označite stopnjo zadovoljstva na lestvici od 1 – zelo nezadovoljen do 5 – zelo 

zadovoljen.) 

 
Zelo 

nezadovoljen 
Nezadovoljen 

Delno 

zadovoljen 
Zadovoljen 

Zelo 

zadovoljen 

Zanimivost razstav 1 2 3 4 5 

Razumljivost smeri ogleda 1 2 3 4 5 

Vidnost in razumljivost besedil 1 2 3 4 5 

Vsebine za otroke 1 2 3 4 5 

Označenost dostopa do muzeja 1 2 3 4 5 

Dostop za gibalno ovirane 1 2 3 4 5 

Prijaznost osebja 1 2 3 4 5 

Ponudba muzejske trgovine 1 2 3 4 5 

Ponudba muzejske kavarne 1 2 3 4 5 

Čistoča in urejenost muzeja 1 2 3 4 5 

 

13. Kaj vam je bilo najbolj všeč pri današnjem obisku muzeja? (Označite stopnjo 

všečnosti na lestvici od 1 – sploh mi ni všeč do 5 – zelo mi je všeč.) 

 
Sploh mi ni 

všeč 
Ni mi všeč 

Delno mi je 

všeč 
Všeč mi je  

Zelo mi je 

všeč 

Zanimiva razstava 1 2 3 4 5 

Prijetno vzdušje v muzeju 1 2 3 4 5 

Vedno kaj novega na ogled 1 2 3 4 5 

Prost vstop 1 2 3 4 5 

Prijeten kraj za preživljanje 

prostega časa 
1 2 3 4 5 

 

14. Kaj bi si želeli ponovno videti/obiskati v tem muzeju? (Označite stopnjo 

strinjanja na lestvici od 1 – se sploh ne strinjam do 5 – zelo se strinjam.) 

 
Se sploh ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 
Se strinjam 

Zelo se 

strinjam 

Razstavo 1 2 3 4 5 

Predavanja 1 2 3 4 5 

Delavnice 1 2 3 4 5 

Muzejsko trgovino/kavarno 1 2 3 4 5 

Vsebine za otroke 1 2 3 4 5 

 

15. Ste se v zadnjih dvanajstih mesecih udeležili katere od muzejskih aktivnosti 

oziroma dodatne muzejske ponudbe? (Možnih je več odgovorov.) 

Da: a) vodeni ogled razstave 

b) predavanja 

c) delavnice 
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d) obisk kavarne 

e) drugo: ____________________________________________________________ 

16. Kje ste dobili informacije o muzeju? (Možnih je več odgovorov.) 

a) Na radiu. 

b) Na televiziji. 

c) V časopisu. 

d) Na javnem plakatu. 

e) Na spletni strani muzeja. 

f) Na družbenem omrežju Facebook. 

g) V elektronski pošti. 

h) Od drugih – prijateljev, znancev, sorodnikov. 

i) Ob prihodu v muzej. 

j) V turistično-informacijskem centru. 

k) Drugo: _________________________________________________________________ 

17. Kaj bi se po vašem mnenju lahko v muzeju izboljšalo? (Označite stopnjo 

strinjanja na lestvici od 1 – se sploh ne strinjam do 5 – zelo se strinjam.) 

 
Se sploh ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 
Se strinjam 

Zelo se 

strinjam 

Privlačnost in interpretacija razstav 1 2 3 4 5 

Razumljivost smeri ogleda 1 2 3 4 5 

Vidnost in razumljivost besedil 1 2 3 4 5 

Vsebine za otroke 1 2 3 4 5 

Označenost dostopa do muzeja 1 2 3 4 5 

Dostop za gibalno ovirane osebe 1 2 3 4 5 

Prijaznost osebja 1 2 3 4 5 

Dodatna muzejska ponudba 1 2 3 4 5 

Obveščanje javnosti o dogajanju v 

muzeju 
1 2 3 4 5 

Čistoča in urejenost muzeja 1 2 3 4 5 

 

18. Ali ste član tega muzeja? 

Da. 

Ne. 

 

 

Najlepša hvala za sodelovanje! 
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Naziv    NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (NMS) 

Naslov    Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana 

Ustanovitelj/vrsta muzeja Republika Slovenija/državni muzej 

Muzejska stavba NMS – Prešernova: palača sredi Ljubljane, ki je bila za javnost 

odprta leta 1880 kot prvo izključno kulturi namenjeno poslopje 

NMS – Metelkova: nova muzejska stavba v novem kulturnem 

središču Ljubljane, na muzejski ploščadi Metelkova 

Dislocirane enote  Muzej Grad Snežnik, Kozarišče – Stari trg pri Ložu 

Blejski grad, Bled 

Arheološki park Hrušica, Gostilna Stara pošta 

Organizacijska struktura strokovni program (arheološki oddelek, oddelek za zgodovino in 

uporabno umetnost, numizmatični kabinet, knjižnica, grafični 

kabinet, oddelek za konzerviranje in restavriranje, strokovne 

službe), administrativne in tehnične službe (služba za stike z 

javnostmi in promocijo, splošnokadrovska služba, finančno-

računovodska služba, tehnično-vzdrževalna služba, varnostno-

vratarska služba) 

Financiranje  državni proračun, proračun samoupravnih lokalnih skupnosti, 

prodaja blaga in storitev na trgu, vstopnine, donacije, darila, 

drugi viri v skladu z zakonom, prijatelji muzeja 

Dodatna ponudba  muzejska trgovina, strokovna vodstva po razstavah, predavanja, 

ustvarjalne in izobraževalne delavnice, rojstnodnevna 

praznovanja, oddajanje prostorov za poslovne in družabne 

dogodke 

Oglaševanje  plačani oglasi v tiskanih in spletnih medijih, plakatiranje, 

radijski oglasi, promocijsko gradivo v muzejih, hotelih, TIC-ih, 

knjižnicah 

Odnosi z javnostmi  sodelovanje z mediji, napovedniki kulturnih dogodkov 

Neposredni marketing e-novice, pošiljanje vabil po navadni in elektronski pošti, 

posebej obveščanje osnovnih in srednjih šol 

Spletna stran   http://www.nms.si/ 

Družbena omrežja  https://www.facebook.com/NarodniMuzejSlovenije  

https://twitter.com/NarodniMuzejSLO 

Članstvo v muzeju  / 
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Naziv    PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE (PMS) 

Naslov    Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana 

Ustanovitelj/vrsta muzeja Republika Slovenija/državni muzej 

Muzejska stavba palača sredi Ljubljane, ki je bila za javnost odprta leta 1880 kot 

prvo izključno kulturi namenjeno poslopje pri nas – stavba, s 

katero upravlja NMS 

Dislocirane enote Alpski botanični vrt Juliana v Trenti 

Organizacijska struktura uprava, kustodiat za botaniko, kustodiat za geologijo, kustodiat 

za nevretenčarje, kustodiat za vretenčarje, tehnična služba, 

oddelek za stike z javnostmi, specialna knjižnica 

Financiranje  državni proračun, proračun samoupravnih lokalnih skupnosti, 

prodaja blaga in storitev na trgu, vstopnine, donacije, darila, 

drugi viri v skladu z zakonom 

Dodatna ponudba  muzejska trgovina, strokovna vodstva po razstavah, predavanja, 

ustvarjalne in izobraževalne delavnice 

Oglaševanje  / 

Odnosi z javnostmi  sodelovanje z mediji, napovedniki kulturnih dogodkov 

Neposredni marketing e-novice 

Spletna stran   http://www.pms-lj.si/si/ 

Družbena omrežja  http://videolectures.net/pms/ 

Članstvo v muzeju  / 
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Naziv    SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ (SEM) 

Naslov    Metelkova ulica 2, 1000 Ljubljana 

Ustanovitelj/vrsta muzeja Republika Slovenija/državni muzej 

Muzejska stavba nova razstavna hiša v novem kulturnem središču Ljubljane, na 

muzejski ploščadi Metelkova 

Dislocirane enote  / 

Organizacijska struktura področje muzejskih zbirk (oddelek kustodiatov, oddelek za 

dokumentacijo, muzejska knjižnica, oddelek za konserviranje in 

restavriranje), področje muzejskih programov (služba za 

komuniciranje, pedagoško-andragoška služba, služba za 

elektronske medije), področje muzejskih splošnih zadev (služba 

za pravne, kadrovske in splošne zadeve, finančno-računovodska 

služba, tehnično-vzdrževalna služba) 

Financiranje  državni proračun, proračun samoupravnih lokalnih skupnosti, 

prodaja blaga in storitev na trgu, vstopnine, donacije, darila, 

drugi viri v skladu z zakonom, muzejski sklad 

Dodatna ponudba  muzejska trgovina, muzejska kavarna, strokovna vodstva po 

razstavah, predavanja, ustvarjalne in izobraževalne delavnice, 

rojstnodnevna praznovanja, druženja ob klepetu, oddajanje 

prostorov za poslovne in družabne dogodke 

Oglaševanje zunanje oglaševanje, radijski oglasi, radijske oddaje, časopisni 

oglasi 

Odnosi z javnostmi  sodelovanje z mediji, napovedniki kulturnih dogodkov 

Neposredni marketing e-novice, pošiljanje vabil po navadni in elektronski pošti 

Spletna stran   http://www.etno-muzej.si/  

Družbena omrežja https://www.facebook.com/pages/Slovenski-etnografski-

muzej/175231497182   

https://twitter.com/SEM_MUZEJ 

http://www.youtube.com/user/etnomuzej  

Članstvo v muzeju  / 
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Naziv    MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE (MNZS) 

Naslov    Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana 

Ustanovitelj/vrsta muzeja Republika Slovenija/državni muzej 

Muzejska stavba Cekinov grad sredi parka Tivoli 

Dislocirane enote  Enota Brestanica – Grad Rajhenburg 

Organizacijska struktura vodstvo in uprava, muzejska služba za komuniciranje, oddelki 

(kustodiat, pedagoški oddelek, fototeka, muzejska knjižnica, 

oddelek za oblikovanje, oddelek za konserviranje in 

restavriranje, tehničnovzdrževalni oddelek) 

Financiranje  državni proračun, proračun samoupravnih lokalnih skupnosti, 

prodaja blaga in storitev na trgu, vstopnine, donacije, darila, 

drugi viri v skladu z zakonom 

Dodatna ponudba  muzejska trgovina, strokovna vodstva po razstavah, predavanja, 

ustvarjalne in izobraževalne delavnice, oddajanje prostorov za 

poroke, poslovne in družabne dogodke 

Oglaševanje / 

Odnosi z javnostmi  sodelovanje z mediji, napovedniki kulturnih dogodkov 

Neposredni marketing / 

Spletna stran   http://www.muzej-nz.si/sl/   

Družbena omrežja https://www.facebook.com/muzejnzslo    

https://twitter.com/MuzejNZS 

http://instagram.com/muzejnzs#  

http://pinterest.com/muzejnzs/followers/  

Članstvo v muzeju  / 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 5 

Naziv    TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE (TMS) 

Naslov    Bistra 6, 1353 Borovnica 

Ustanovitelj/vrsta muzeja Republika Slovenija/državni muzej 

Muzejska stavba nekdanji kartuzijanski samostan Grad Bistra 

Dislocirane enote  Muzej pošte in telekomunikacij, Polhov Gradec 

Bogenšperk 

Soteska, Straža 

Organizacijska struktura uprava, oddelki (strojni, elektro, prometni, gradbeni, metalurški, 

tekstilni, kmetijske mehanizacije, gozdarski, lesarski, lovski, 

ribiški, poštni in telekomunikacijski, astronomski, geodetski, 

gasilski) in dislocirane zbirke (usnjarska, grafična, lovska, 

ogledni depo), splošne službe (računovodstvo z blagajno, 

trženje, raziskovalna dejavnost, INDOK-dejavnost, pedagoško-

andragoška dejavnost, restavratorsko-tehniška dejavnost, 

arhitekturno projektiranje in oblikovanje, gostinsko-prodajna 

dejavnost) 

Financiranje  državni proračun, proračun samoupravnih lokalnih skupnosti, 

prodaja blaga in storitev na trgu, vstopnine, donacije, darila, 

drugi viri v skladu z zakonom 

Dodatna ponudba  muzejska trgovina, strokovna vodstva po razstavah, predavanja, 

ustvarjalne in izobraževalne delavnice, demonstracije, oddajanje 

prostorov za poslovne in družabne dogodke 

Oglaševanje / 

Odnosi z javnostmi  sodelovanje z mediji, napovedniki kulturnih dogodkov 

Neposredni marketing e-novice 

Spletna stran   http://www.tms.si/  

Družbena omrežja https://www.facebook.com/pages/Tehni%C5%A1ki-muzej-

Slovenije/273233764122    

https://twitter.com/TehniskimuzejSl  

Članstvo v muzeju  Prijatelj TMS 

 

 

 



 

 

 

Priloga 5 

Naziv    MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE (MNZC) 

Naslov    Prešernova ulica 17, 3000 Celje 

Ustanovitelj/vrsta muzeja Mestna občina Celje/pooblaščeni muzej 

Muzejska stavba poslopje nekdanjega celjskega magistrata 

Dislocirane enote  Stekleni fotografski atelje Josipa Pelikana, Celje 

 Stari pisker, Celje 

Organizacijska struktura sekretariat skupnih služb, strokovnoraziskovalna dejavnost, 

komunikacijske in pedagoške dejavnosti 

Financiranje  državni proračun, proračun samoupravnih lokalnih skupnosti, 

prodaja blaga in storitev na trgu, vstopnine, donacije, darila, 

drugi viri v skladu z zakonom 

Dodatna ponudba  muzejska trgovina, muzejska kavarna, strokovna vodstva po 

razstavah, predavanja, ustvarjalne in izobraževalne delavnice, 

rojstnodnevna praznovanja, otroški muzej, demonstracije 

Oglaševanje  tiskani in spletni mediji 

Odnosi z javnostmi  sodelovanje z mediji – objave v medijih, novinarske konference 

Neposredni marketing e-novice, pošiljanje vabil po navadni in elektronski pošti 

Spletna stran   http://www.muzej-nz-ce.si/  

Družbena omrežja https://www.facebook.com/pages/Muzej-novej%C5%A1e-

zgodovine-Celje/67759783728    

https://twitter.com/mnzcelje   

Članstvo v muzeju  / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 5 

Naziv    MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANE (MGML) 

Naslov    Gosposka ulica 15, 1000 Ljubljana 

Ustanovitelj/vrsta muzeja Mestna občina Ljubljana/pooblaščeni muzej 

Muzejska stavba Turjaška palača – Mestni muzej in stavba na Mestnem trgu 5, ki 

jo je v 16. stoletju zgradil grof Lanthieri – Mestna galerija 

Dislocirane enote Galerija Jakopič, Ljubljana 

Galerija Vžigalica, Ljubljana 

Bežigrajska galerija 1 in 2, Ljubljana 

Kulturni center Tobačna 001, Ljubljana 

Plečnikova zbirka, Ljubljana 

Organizacijska struktura uprava, kustodiati, sodobna umetnost, komunikacijska služba, 

konservatorska služba, dokumentacijska služba, tehnična služba 

Financiranje  državni proračun, proračun samoupravnih lokalnih skupnosti, 

prodaja blaga in storitev na trgu, vstopnine, donacije, darila, 

drugi viri v skladu z zakonom 

Dodatna ponudba  muzejska trgovina, muzejska kavarna, strokovna vodstva po 

razstavah, predavanja, ustvarjalne in izobraževalne delavnice, 

rojstnodnevna praznovanja, oddajanje prostorov za poslovne in 

družabne dogodke 

Oglaševanje  tiskani in spletni mediji 

Odnosi z javnostmi  sodelovanje z mediji, napovedniki kulturnih dogodkov  

Neposredni marketing e-novice 

Spletna stran   http://www.mgml.si/   

Družbena omrežja https://www.facebook.com/pages/Muzej-in-galerije-mesta-

Ljubljane/123191654959  

 https://twitter.com/MGMLj  

Članstvo v muzeju  / 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 5 

Naziv    GORIŠKI MUZEJ KROMBERK 

Naslov    Grajska cesta 1, 5000 Nova Gorica 

Ustanovitelj/vrsta muzeja Mestna občina Nova Gorica/pooblaščeni muzej 

Muzejska stavba Grad Kromberk 

Dislocirane enote Muzejska zbirka Ajdovščina 

Muzejska zbirka Kolodvor, Nova Gorica 

Stražarski stolp, Vrtojba 

Grad Dobrovo 

Spominska soba Alojza Gradnika Medana 

Organizacijska struktura direktor, splošne službe, službe kustosov, konservatorsko-

restavratorske službe, dokumentacijska služba, knjižničarska 

služba, depojska služba, službe za odnose z javnostjo 

Financiranje  državni proračun, proračun ustanovitelja, proračun drugih 

lokalnih skupnosti, javni razpisi, prodaja blaga in storitev na 

trgu, vstopnine, donacije, darila, drugi viri v skladu z zakonom 

Dodatna ponudba strokovna vodstva po razstavah, predavanja, ustvarjalne in 

izobraževalne delavnice 

Oglaševanje  / 

Odnosi z javnostmi  sodelovanje z mediji, napovedniki kulturnih dogodkov  

Neposredni marketing pošiljanje vabil po navadni in elektronski pošti 

Spletna stran   http://www.goriskimuzej.si/   

Družbena omrežja / 

Članstvo v muzeju  / 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 5 

Naziv    DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO (DMNM) 

Naslov    Muzejska ulica 7, 8000 Novo mesto 

Ustanovitelj/vrsta muzeja Mestna občina Novo mesto/pooblaščeni muzej 

Muzejska stavba muzejski kompleks štirih stavb – najstarejša stavba je Križatija, 

ki je bila letna rezidenca križarskega reda; stavbo uprave so 

namensko zgradili leta 1979 s samoprispevkom 

Dislocirane enote  Jakčev dom, Novo mesto 

Kočevski rog – Baza 20 

Organizacijska struktura strokovni program (kustodiati, konservatorsko restavratorska 

služba, dokumentacijska služba, pedagoška služba, dislocirane 

enote), administrativne in tehnične službe (tajništvo, 

računovodstvo, tehnično-vzdrževalna služba, receptorska 

služba) 

Financiranje  državni proračun, proračun ustanovitelja, proračun drugih 

samoupravnih lokalnih skupnosti, prodaja blaga in storitev na 

trgu, vstopnine, donacije, darila, drugi viri v skladu z zakonom 

Dodatna ponudba  muzejska trgovina, strokovna vodstva po razstavah, predavanja, 

ustvarjalne in izobraževalne delavnice 

Oglaševanje / 

Odnosi z javnostmi  sodelovanje z mediji, napovedniki kulturnih dogodkov 

Neposredni marketing pošiljanje vabil po navadni in elektronski pošti 

Spletna stran   http://www.dolmuzej.com/si/   

Družbena omrežja https://www.facebook.com/pages/Dolenjski-muzej-Novo-

mesto/160301777376917    

Članstvo v muzeju  Prijatelji Dolenjskega muzeja 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 5 

Naziv    POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ ORMOŽ (PMPO) 

Naslov    Muzejski trg 1, 2250 Ptuj 

Ustanovitelj/vrsta muzeja Mestna občina Ptuj in Občina Ormož/pooblaščeni muzej 

Muzejska stavba Ptujski grad 

Dislocirane enote Mitreja, Spodnja Hajdina in Zgornji Breg 

Povodnov muzej, Ptuj 

Rimska peč, Ptuj 

Miheličeva galerija, Ptuj 

Stari zapori, Ptuj 

Grad Ormož 

Grajska pristava Ormož  

Grad Velika Nedelja 

Organizacijska struktura uprava, oddelki (arheološki, etnološki, kulturnozgodovinski, 

zgodovinski, konservatorsko-restavratorski, pedagoška služba), 

 Miheličeva galerija, muzejska knjižnica, OE Ormož 

Financiranje  državni proračun, proračun ustanovitelja, proračun drugih 

samoupravnih lokalnih skupnosti, prodaja blaga in storitev na 

trgu, vstopnine, donacije, darila, drugi viri v skladu z zakonom 

Dodatna ponudba  muzejska trgovina, strokovna vodstva po razstavah, predavanja, 

ustvarjalne in izobraževalne delavnice, oddajanje prostorov za 

poroke, poslovne in družabne dogodke 

Oglaševanje / 

Odnosi z javnostmi  sodelovanje z mediji, napovedniki kulturnih dogodkov 

Neposredni marketing e-novice 

Spletna stran   http://pmpo.si/    

Družbena omrežja https://sl-si.facebook.com/pokrajinski.muzej.ptuj.ormoz     

Članstvo v muzeju  Društvo prijateljev PMPO 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 5 

Naziv    TOLMINSKI MUZEJ 

Naslov    Mestni trg 4, 5220 Tolmin 

Ustanovitelj/vrsta muzeja Občina Tolmin/pooblaščeni muzej 

Muzejska stavba Coroninijeva graščina 

Dislocirane enote Rojstna hiša Simona Gregorčiča, Vrsno 

  Kosmačeva domačija, Slap ob Idrijci 

 Arheološki muzej, Most na Soči 

  Stergulčeva hiša, Bovec 

 Domačija Simona Rutarja, Krn 

Organizacijska struktura / 

Financiranje  državni proračun, proračun ustanovitelja, proračun drugih 

samoupravnih lokalnih skupnosti, prodaja blaga in storitev na 

trgu, vstopnine, donacije, darila, drugi viri v skladu z zakonom 

Dodatna ponudba  muzejska trgovina, strokovna vodstva po razstavah, predavanja, 

ustvarjalne in izobraževalne delavnice 

Oglaševanje / 

Odnosi z javnostmi  sodelovanje z mediji, napovedniki kulturnih dogodkov 

Neposredni marketing e-novice 

Spletna stran   http://www.tol-muzej.si/     

Družbena omrežja https://www.facebook.com/pages/Tolminski-

muzej/58291247120  

Članstvo v muzeju  / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 5 

Naziv    MUZEJ ZA ARHITEKTURO IN OBLIKOVANJE (MAO) 

Naslov    Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana 

Ustanovitelj/vrsta muzeja Republika Slovenija/državni muzej 

Muzejska stavba Grad Fužine 

Dislocirane enote  / 

Organizacijska struktura uprava, enota administracija, enota zbirke in dogodki (oddelek 

za arhitekturo, oddelek za oblikovanje, oddelek za fotografijo, 

oddelek za dogodke), enota muzejski servis (trženje, vstopnine 

in trgovina, knjižnica, oddelek za izobraževanje, tehnične 

službe) 

Financiranje  državni proračun, proračun samoupravnih lokalnih skupnosti, 

prodaja blaga in storitev na trgu, vstopnine, donacije, darila, 

drugi viri v skladu z zakonom 

Dodatna ponudba  muzejska trgovina, strokovna vodstva po razstavah, predavanja, 

ustvarjalne in izobraževalne delavnice, rojstnodnevna 

praznovanja, oddajanje prostorov za poroke, poslovne in 

družabne dogodke 

Oglaševanje  medijski pokrovitelji, promocijske zloženke, zunanje označitve 

Odnosi z javnostmi  sodelovanje z mediji – novinarske konference, napovedniki 

kulturnih dogodkov 

Neposredni marketing e-novice, pošiljanje vabil po navadni in elektronski pošti 

Spletna stran   http://www.mao.si/   

http://www.bio.si/  

http://www.silentrevolutions.si/  

Družbena omrežja  https://www.facebook.com/muzej.za.arhitekturo.in.oblikovanje   

https://twitter.com/MAO_Slovenia  

http://www.youtube.com/user/MuseumArchitecture  

http://www.flickr.com/photos/54395392@N06/  

http://videolectures.net/mao/  

Članstvo v muzeju  Klub prijateljev MAO 

 

 

 



 

 

 

Priloga 5 

Naziv    KOBARIŠKI MUZEJ D.O.O. 

Naslov    Gregorčičeva ulica 10, 5222 Kobarid 

Ustanovitelj/vrsta muzeja neprofitna družba z omejeno odgovornostjo – štiristranska  

pogodba o ustanovitvi med Turističnim društvom Kobarid 

(prvotni upravljavec), Kobariškim muzejem d.o.o. (sedanji 

upravljavec), Ministrstvom za kulturo, Goriškim muzejem 

(strokovna matična institucija) 

Muzejska stavba Mašerova hiša iz 18. stoletja 

Dislocirane enote  / 

Organizacijska struktura strokovni del, poslovni del 

Financiranje  vstopnina, projekti, programi 

Dodatna ponudba  muzejska trgovina, strokovna vodstva po razstavah, vodenje po 

Soški fronti, predavanja 

Oglaševanje  / 

Odnosi z javnostmi  / 

Neposredni marketing spletna knjiga vtisov 

Spletna stran   http://www.kobariski-muzej.si/   

Družbena omrežja   / 

Članstvo v muzeju  / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 6 

1. Spol 

 Frequency Percent 

Valid M 86 39,4 

Ž 132 60,6 

Total 218 100,0 

 
2. Starostne skupine 

 Frequency Percent 

Valid mladostništvo 28 12,8 

zg. odraslost (19–40) 110 50,5 

sr. odraslost (41–65) 65 29,8 

zrelost (66 in več) 15 6,9 

Total 218 100,0 

 
3. Izobrazbene skupine 

 Frequency Percent 

Valid osnovna šola 29 13,3 

srednja šola 63 28,9 

univerzitetna 109 50,0 

mag. in doktorat 17 7,8 

Total 218 100,0 

 
4. Delovni status 

 Frequency Percent 

Valid šolajoči 56 25,7 

zaposleni 117 53,7 

brezposelni 14 6,4 

upokojenci 31 14,2 

Total 218 100,0 

 
5. Regija 

 Frequency Percent 

Valid Pomurska 2 ,9 

Podravska 22 10,1 

Koroška 1 ,5 

Savinjska 30 13,8 

Zasavska 1 ,5 

Spodnjeposavska 1 ,5 

Jugovzhodna Slovenija 32 14,7 

Osrednjeslovenska 83 38,1 

Gorenjska 10 4,6 

Notranjsko-kraška 7 3,2 

Goriška 26 11,9 

Obalno-kraška 3 1,4 

Total 218 100,0 



 

 

 

Priloga 6 

6. Ali je to vaš prvi obisk tega muzeja? 

 Frequency Percent 

Valid da 64 29,4 

ne 154 70,6 

Total 218 100,0 

 
7. Kaj je vplivalo na vašo odločitev za današnji obisk muzeja? 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Splošno zanimanje, kaj ta 
muzej ponuja 

218 0 5 3,51 1,519 

Ogled določene razstave 218 0 5 3,26 1,731 

Radovednost 218 0 5 3,20 1,680 

Zabava 218 0 5 2,76 1,624 

Nekaj za dušo 218 0 5 2,64 1,601 

Ogled muzeja s skupino 218 0 5 2,27 1,794 

Ogled muzeja z otroki 218 0 5 2,11 1,811 

Obisk knjižnice 218 0 5 1,22 1,002 

Ogled današnjega dogodka, 
prireditve v muzeju 

218 0 5 2,03 1,636 

 
8. Koliko časa ste bili danes v muzeju? 

 Frequency Percent 

Valid manj kot 1 uro 25 11,5 

1–2 uri 137 62,8 

2–3 ure 43 19,7 

več kot 3 ure 13 6,0 

Total 218 100,0 

 
9. S kom ste danes prišli v muzej? 

 Frequency Percent 

Valid sam/-a 34 15,6 

z družino 81 37,2 

s prijatelji 56 25,7 

z organizirano skupino 47 21,6 

Total 218 100,0 

 
10. Kako ste danes prišli v muzej? 

 Frequency Percent 

Valid z osebnim avtomobilom 110 50,5 

z javnim prevozom 50 22,9 

s kolesom/motorjem 8 3,7 

peš 50 22,9 

Total 218 100,0 

 
11. Kako bi ocenili današnji obisk muzeja? 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 218 3 5 4,56 ,559 

 
 
 
 
 



 

 

 

Priloga 6 

12. Kako ste bili zadovoljni z naštetimi dejavniki ob današnjem obisku muzeja? 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Zanimivost razstav 218 0 5 4,52 ,653 

Razumljivost smeri ogleda 218 0 5 4,07 1,069 

Vidnost in razumljivost 
besedil 

218 0 5 4,11 1,040 

Vsebine za otroke 218 0 5 3,22 1,728 

Označenost dostopa do 
muzeja 

218 0 5 3,72 1,287 

Dostop za gibalno ovirane 218 0 5 2,83 1,820 

Prijaznost osebja 218 0 5 4,56 ,997 

Ponudba muzejske trgovine 218 0 6 3,31 1,766 

Ponudba muzejske kavarne 218 0 5 2,31 1,971 

Čistoča in urejenost muzeja 218 0 5 4,46 ,989 

 
13. Kaj vam je bilo najbolj všeč pri današnjem obisku muzeja? 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Zanimiva razstava 218 0 5 4,43 ,939 

Prijetno vzdušje v muzeju 218 0 5 4,22 1,150 

Vedno kaj novega na ogled 218 0 5 3,64 1,534 

Prost vstop 218 0 5 2,56 2,105 

Prijeten kraj za preživljanje 
prostega časa 

218 0 5 3,67 1,560 

 
14. Kaj bi si želeli ponovno videti/obiskati v tem muzeju? 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Razstavo 218 0 5 4,12 1,197 

Predavanja 218 0 5 3,15 1,712 

Delavnice 218 0 5 3,07 1,832 

Muzejsko trgovino, kavarno 218 0 5 2,49 1,789 

Vsebine za otroke 218 0 5 2,88 1,928 

 
15. Ste se v zadnjih dvanajstih mesecih udeležili katere od 
muzejskih aktivnosti oziroma dodatne muzejske ponudbe? 

 Frequency Percent 

Valid ne 117 53,7 

 da 101 46,3 

   

Total 218 100,0 

 
Responses 

N Percent 

$vpr15
a
 vodeni ogled razstave 67 47,5 % 

predavanja 26 18,4 % 

delavnice 25 17,7 % 

obisk kavarne 16 11,3 % 

drugo 7 5,0 % 

Total 141 100,0 % 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Priloga 6 

16. Kje ste dobili informacije o muzeju? 

 
Responses 

N Percent 

$vpr16
a
 radio 23 5,5 % 

televizija 27 6,4 % 

časopis 48 11,4 % 

javni plakati 22 5,2 % 

spletna stran muzeja 92 21,9 % 

Facebook 22 5,2 % 

elektronska pošta 23 5,5 % 

drugi so mi povedali 108 25,7 % 

ob prihodu v muzej 27 6,4 % 

TIC 17 4,0 % 

drugo 11 2,6 % 

Total 420 100,0 % 

 
17. Kaj bi se po vašem mnenju lahko v muzeju izboljšalo? 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Privlačnost in interpretacija 
razstav 

218 0 5 2,44 1,439 

Razumljivost smeri ogleda 218 0 5 2,52 1,516 

Vidnost in razumljivost 
besedil 

218 0 5 2,35 1,443 

Vsebine za otroke 218 0 5 2,16 1,483 

Označenost dostopa do 
muzeja 

218 0 5 2,48 1,453 

Dostop za gibalno ovirane 
osebe 

218 0 5 2,46 1,770 

Prijaznost osebja 218 0 5 1,76 1,397 

Dodatna muzejska ponudba 218 0 5 2,49 1,444 

Obveščanje javnosti o 
dogajanju v muzeju 

218 0 5 2,76 1,484 

Čistoča in urejenost muzeja 218 0 5 1,72 1,299 

 
18. Ali ste član tega muzeja? 

 Frequency Percent 
Valid da 11 5,0 

ne 207 95,0 

Total 218 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 7 

Opisna statistika za skupini moških in žensk glede na odločitev za obisk muzeja 

 Spol N Mean Std. Deviation 

Splošno zanimanje, kaj ta 
muzej ponuja 

M 86 3,59 1,490 

Ž 132 3,45 1,540 

Ogled določene razstave M 86 3,21 1,763 

Ž 132 3,30 1,715 

Radovednost M 86 3,41 1,724 

Ž 132 3,06 1,643 

Zabava M 86 2,91 1,635 

Ž 132 2,66 1,615 

Nekaj za dušo M 86 2,79 1,639 

Ž 132 2,55 1,574 

Ogled muzeja s skupino M 86 2,03 1,627 

Ž 132 2,42 1,886 

Ogled muzeja z otroki M 86 1,69 1,513 

Ž 132 2,39 1,937 

Obisk knjižnice M 86 1,33 1,100 

Ž 132 1,16 ,931 

Ogled današnjega dogodka, 
prireditve v muzeju 

M 86 2,01 1,583 

Ž 132 2,05 1,675 

 
T-test neodvisnih vzorcev – spol 

 
Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

 
F Sig. 

t 
df 

Sig. (2-
tailed) 

Splošno zanimanje, kaj 
ta muzej ponuja 

Equal variances assumed ,075 ,784 ,657 216 ,512 

Equal variances not assumed   ,662 186,016 ,509 

Ogled določene 
razstave 

Equal variances assumed ,178 ,673 -,358 216 ,720 

Equal variances not assumed   -,356 178,195 ,722 

Radovednost Equal variances assumed ,374 ,541 1,492 216 ,137 

Equal variances not assumed   1,477 175,435 ,142 

Zabava Equal variances assumed ,014 ,907 1,102 216 ,272 

Equal variances not assumed   1,099 180,159 ,273 

Nekaj za dušo Equal variances assumed ,094 ,760 1,106 216 ,270 

Equal variances not assumed   1,097 176,556 ,274 

Ogled muzeja s skupino Equal variances assumed 13,359 ,000 -1,540 216 ,125 

Equal variances not assumed   -1,589 199,715 ,114 

Ogled muzeja z otroki Equal variances assumed 30,473 ,000 -2,836 216 ,005 

Equal variances not assumed   -2,986 208,892 ,003 

Obisk knjižnice Equal variances assumed 3,097 ,080 1,200 216 ,231 

Equal variances not assumed   1,159 160,253 ,248 

Ogled današnjega 
dogodka, prireditve v 
muzeju 

Equal variances assumed 2,196 ,140 -,149 216 ,882 

Equal variances not assumed   -,151 189,022 ,880 

 
Opisna statistika za starostne skupine glede na odločitev za obisk muzeja 

 
N Mean Std. Deviation 

Splošno zanimanje, kaj ta 
muzej ponuja 

mladostništvo 28 3,32 1,442 

zg. odraslost (19–40) 110 3,72 1,279 

sr. odraslost (41–65) 65 3,32 1,821 

zrelost (66 in več) 15 3,13 1,767 

Total 218 3,51 1,519 
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Ogled določene razstave mladostništvo 28 3,00 1,563 

zg. odraslost (19–40) 110 3,47 1,578 

sr. odraslost (41–65) 65 2,92 1,995 

zrelost (66 in več) 15 3,67 1,718 

Total 218 3,26 1,731 

Radovednost mladostništvo 28 3,54 1,374 

zg. odraslost (19–40) 110 3,53 1,438 

sr. odraslost (41–65) 65 2,65 1,916 

zrelost (66 in več) 15 2,53 2,066 

Total 218 3,20 1,680 

Zabava mladostništvo 28 3,32 1,307 

zg. odraslost (19–40) 110 2,98 1,421 

sr. odraslost (41–65) 65 2,28 1,824 

zrelost (66 in več) 15 2,13 2,031 

Total 218 2,76 1,624 

Nekaj za dušo mladostništvo 28 2,39 1,370 

zg. odraslost (19–40) 110 2,73 1,401 

sr. odraslost (41–65) 65 2,55 1,929 

zrelost (66 in več) 15 2,87 1,885 

Total 218 2,64 1,601 
Ogled muzeja s skupino mladostništvo 28 3,36 1,830 

zg. odraslost (19–40) 110 1,93 1,595 

sr. odraslost (41–65) 65 2,29 1,877 

zrelost (66 in več) 15 2,60 2,028 

Total 218 2,27 1,794 

Ogled muzeja z otroki mladostništvo 28 1,71 1,436 

zg. odraslost (19–40) 110 2,23 1,743 

sr. odraslost (41–65) 65 2,32 2,070 

zrelost (66 in več) 15 1,07 1,335 

Total 218 2,11 1,811 

Obisk knjižnice mladostništvo 28 1,46 1,261 

zg. odraslost (19–40) 110 1,33 ,825 

sr. odraslost (41–65) 65 1,02 1,125 

zrelost (66 in več) 15 ,93 ,961 

Total 218 1,22 1,002 

Ogled današnjega dogodka, 
prireditve v muzeju 

mladostništvo 28 2,04 1,774 

zg. odraslost (19–40) 110 2,01 1,511 

sr. odraslost (41–65) 65 2,15 1,770 

zrelost (66 in več) 15 1,67 1,759 

Total 218 2,03 1,636 
 
Enosmerna analiza variance ANOVA – starostne skupine 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Splošno zanimanje, 
kaj ta muzej ponuja 

Between Groups 10,162 3 3,387 1,478 ,221 

Within Groups 490,319 214 2,291   
Total 500,482 217    

Ogled določene 
razstave 

Between Groups 16,729 3 5,576 1,884 ,133 

Within Groups 633,367 214 2,960   
Total 650,096 217    

Radovednost Between Groups 41,541 3 13,847 5,190 ,002 

Within Groups 570,977 214 2,668   
Total 612,518 217    

Zabava Between Groups 35,295 3 11,765 4,690 ,003 

Within Groups 536,819 214 2,509   
Total 572,115 217    
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Nekaj za dušo Between Groups 3,800 3 1,267 ,491 ,689 

Within Groups 552,292 214 2,581   
Total 556,092 217    

Ogled muzeja s 
skupino 

Between Groups 47,676 3 15,892 5,225 ,002 

Within Groups 650,893 214 3,042   
Total 698,569 217    

Ogled muzeja z otroki Between Groups 25,177 3 8,392 2,617 ,052 

Within Groups 686,181 214 3,206   
Total 711,358 217    

Obisk knjižnice Between Groups 6,886 3 2,295 2,327 ,076 

Within Groups 211,100 214 ,986   
Total 217,986 217    

Ogled današnjega 
dogodka, prireditve v 
muzeju 

Between Groups 3,025 3 1,008 ,374 ,772 

Within Groups 577,750 214 2,700   
Total 580,775 217    

 
ANOVA – post hoc – starostne skupine 

Dependent Variable (I) starostne skupine (J) starostne skupine Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

Radovednost mladostništvo 
d
i
m
e
n
s
i
o
n
3 

zg. odraslost (19–40) ,008 ,346 ,981 

sr. odraslost (41–65) ,890
*
 ,369 ,017 

zrelost (66 in več) 1,002 ,523 ,056 

zg. odraslost (19–40) 
d
i
m
e
n
s
i
o
n
3 

mladostništvo -,008 ,346 ,981 

sr. odraslost (41–65) ,881
*
 ,256 ,001 

zrelost (66 in več) ,994
*
 ,450 ,028 

sr. odraslost (41–65) 
d
i
m
e
n
s
i
o
n
3 

mladostništvo -,890
*
 ,369 ,017 

zg. odraslost (19–40) -,881
*
 ,256 ,001 

zrelost (66 in več) ,113 ,468 ,810 

zrelost (66 in več) 
d
i
m
e
n
s
i
o
n
3 

mladostništvo -1,002 ,523 ,056 

zg. odraslost (19–40) -,994
*
 ,450 ,028 

sr. odraslost (41–65) -,113 ,468 ,810 

Zabava mladostništvo 
d
i
m
e
n
s
i
o
n
3 

zg. odraslost (19–40) ,340 ,335 ,312 

sr. odraslost (41–65) 1,045
*
 ,358 ,004 

zrelost (66 in več) 1,188
*
 ,507 ,020 

zg. odraslost (19–40) 
d
i
m
e
n
s
i
o
n
3 

mladostništvo -,340 ,335 ,312 

sr. odraslost (41–65) ,705
*
 ,248 ,005 

zrelost (66 in več) ,848 ,436 ,053 

sr. odraslost (41–65) 
d
i
m
e
n
s
i
o
n
3 

mladostništvo -1,045
*
 ,358 ,004 

zg. odraslost (19–40) -,705
*
 ,248 ,005 

zrelost (66 in več) ,144 ,454 ,752 

zrelost (66 in več) 
d
i
m
e
n
s
i
o
n
3 

mladostništvo -1,188
*
 ,507 ,020 

zg. odraslost (19–40) -,848 ,436 ,053 

sr. odraslost (41–65) -,144 ,454 ,752 
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Ogled muzeja s 
skupino 

mladostništvo 
d
i
m
e
n
s
i
o
n
3 

zg. odraslost (19–40) 1,430
*
 ,369 ,000 

sr. odraslost (41–65) 1,065
*
 ,394 ,007 

zrelost (66 in več) ,757 ,558 ,176 

zg. odraslost (19–40) 
d
i
m
e
n
s
i
o
n
3 

mladostništvo -1,430
*
 ,369 ,000 

sr. odraslost (41–65) -,365 ,273 ,182 

zrelost (66 in več) -,673 ,480 ,163 

sr. odraslost (41–65) 
d
i
m
e
n
s
i
o
n
3 

mladostništvo -1,065
*
 ,394 ,007 

zg. odraslost (19–40) ,365 ,273 ,182 

zrelost (66 in več) -,308 ,500 ,539 

zrelost (66 in več) 
d
i
m
e
n
s
i
o
n
3 

mladostništvo -,757 ,558 ,176 

zg. odraslost (19–40) ,673 ,480 ,163 

sr. odraslost (41–65) ,308 ,500 ,539 

 

Opisna statistika za izobrazbene skupine glede na odločitev za obisk muzeja 

 
N Mean Std. Deviation 

Splošno zanimanje, kaj ta 
muzej ponuja 

osnovna šola 29 3,21 1,544 

srednja šola 63 3,97 ,933 

univerzitetna 109 3,31 1,698 

mag. in doktorat 17 3,59 1,734 

Total 218 3,51 1,519 

Ogled določene razstave osnovna šola 29 2,90 1,633 

srednja šola 63 3,57 1,583 

univerzitetna 109 3,13 1,764 

mag. in doktorat 17 3,59 2,093 

Total 218 3,26 1,731 
Radovednost osnovna šola 29 3,41 1,500 

srednja šola 63 3,78 1,539 

univerzitetna 109 2,79 1,711 

mag. in doktorat 17 3,29 1,687 

Total 218 3,20 1,680 

Zabava osnovna šola 29 3,21 1,424 

srednja šola 63 3,30 1,499 

univerzitetna 109 2,39 1,650 

mag. in doktorat 17 2,29 1,572 

Total 218 2,76 1,624 

Nekaj za dušo osnovna šola 29 2,45 1,378 

srednja šola 63 2,92 1,599 

univerzitetna 109 2,56 1,630 

mag. in doktorat 17 2,47 1,772 

Total 218 2,64 1,601 

Ogled muzeja s skupino osnovna šola 29 3,24 1,902 

srednja šola 63 1,87 1,420 

univerzitetna 109 2,32 1,890 

mag. in doktorat 17 1,71 1,649 

Total 218 2,27 1,794 

Ogled muzeja z otroki osnovna šola 29 1,79 1,473 

srednja šola 63 2,40 1,709 

univerzitetna 109 2,06 1,929 

mag. in doktorat 17 1,94 1,919 

Total 218 2,11 1,811 
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Obisk knjižnice osnovna šola 29 1,41 1,268 

srednja šola 63 1,51 1,076 

univerzitetna 109 1,01 ,822 

mag. in doktorat 17 1,24 1,033 

Total 218 1,22 1,002 

Ogled današnjega dogodka, 
prireditve v muzeju 

osnovna šola 29 1,97 1,783 

srednja šola 63 2,27 1,547 

univerzitetna 109 1,84 1,617 

mag. in doktorat 17 2,47 1,772 

Total 218 2,03 1,636 

 
Enosmerna analiza variance ANOVA – izobrazbene skupine 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Splošno zanimanje, kaj ta 
muzej ponuja 

Between Groups 20,274 3 6,758 3,012 ,031 

Within Groups 480,207 214 2,244   
Total 500,482 217    

Ogled določene razstave Between Groups 13,659 3 4,553 1,531 ,207 

Within Groups 636,438 214 2,974   
Total 650,096 217    

Radovednost Between Groups 40,919 3 13,640 5,106 ,002 

Within Groups 571,600 214 2,671   
Total 612,518 217    

Zabava Between Groups 42,520 3 14,173 5,727 ,001 

Within Groups 529,595 214 2,475   
Total 572,115 217    

Nekaj za dušo Between Groups 7,218 3 2,406 ,938 ,423 

Within Groups 548,873 214 2,565   
Total 556,092 217    

Ogled muzeja s skupino Between Groups 42,983 3 14,328 4,677 ,003 

Within Groups 655,585 214 3,063   
Total 698,569 217    

Ogled muzeja z otroki Between Groups 8,909 3 2,970 ,905 ,440 

Within Groups 702,449 214 3,282   
Total 711,358 217    

Obisk knjižnice Between Groups 11,156 3 3,719 3,848 ,010 

Within Groups 206,830 214 ,966   
Total 217,986 217    

Ogled današnjega dogodka, 
prireditve v muzeju 

Between Groups 10,813 3 3,604 1,353 ,258 

Within Groups 569,962 214 2,663   
Total 580,775 217    
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ANOVA – post hoc – izobrazbene skupine 

Dependent 
Variable 

(I) Izobrazba (J) Izobrazba Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

Splošno zanimanje, kaj 
ta muzej ponuja 

osnovna šola srednja šola -,761
*
 ,336 ,025 

univerzitetna -,105 ,313 ,738 

mag. in 
doktorat 

-,381 ,458 ,406 

srednja šola osnovna šola ,761
*
 ,336 ,025 

univerzitetna ,656
*
 ,237 ,006 

mag. in 
doktorat 

,380 ,409 ,354 

univerzitetna osnovna šola ,105 ,313 ,738 

srednja šola -,656
*
 ,237 ,006 

mag. in 
doktorat 

-,276 ,391 ,480 

mag. in doktorat osnovna šola ,381 ,458 ,406 

srednja šola -,380 ,409 ,354 

univerzitetna ,276 ,391 ,480 

Radovednost osnovna šola srednja šola -,364 ,367 ,322 

univerzitetna ,625 ,341 ,069 

mag. in 
doktorat 

,120 ,499 ,811 

srednja šola osnovna šola ,364 ,367 ,322 

univerzitetna ,989
*
 ,259 ,000 

mag. in 
doktorat 

,484 ,447 ,280 

univerzitetna osnovna šola -,625 ,341 ,069 

srednja šola -,989
*
 ,259 ,000 

mag. in 
doktorat 

-,505 ,426 ,237 

mag. in doktorat osnovna šola -,120 ,499 ,811 

srednja šola -,484 ,447 ,280 

univerzitetna ,505 ,426 ,237 

Zabava osnovna šola srednja šola -,095 ,353 ,789 

univerzitetna ,812
*
 ,329 ,014 

mag. in 
doktorat 

,913 ,481 ,059 

srednja šola osnovna šola ,095 ,353 ,789 

univerzitetna ,907
*
 ,249 ,000 

mag. in 
doktorat 

1,007
*
 ,430 ,020 

univerzitetna osnovna šola -,812
*
 ,329 ,014 

srednja šola -,907
*
 ,249 ,000 

mag. in 
doktorat 

,100 ,410 ,807 

mag. in doktorat osnovna šola -,913 ,481 ,059 

srednja šola -1,007
*
 ,430 ,020 

univerzitetna -,100 ,410 ,807 
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Ogled muzeja s skupino osnovna šola srednja šola 1,368
*
 ,393 ,001 

univerzitetna ,920
*
 ,366 ,013 

mag in 
doktorat 

1,535
*
 ,535 ,004 

srednja šola osnovna šola -1,368
*
 ,393 ,001 

univerzitetna -,448 ,277 ,107 

mag. in 
doktorat 

,167 ,478 ,727 

univerzitetna osnovna šola -,920
*
 ,366 ,013 

srednja šola ,448 ,277 ,107 

mag. in 
doktorat 

,615 ,456 ,179 

mag. in doktorat osnovna šola -1,535
*
 ,535 ,004 

srednja šola -,167 ,478 ,727 

univerzitetna -,615 ,456 ,179 

Obisk knjižnice osnovna šola srednja šola -,094 ,221 ,670 

univerzitetna ,405 ,205 ,050 

mag in doktorat ,178 ,300 ,553 

srednja šola osnovna šola ,094 ,221 ,670 

univerzitetna ,499
*
 ,156 ,002 

mag. in 
doktorat 

,273 ,269 ,311 

univerzitetna osnovna šola -,405 ,205 ,050 

srednja šola -,499
*
 ,156 ,002 

mag. in 
doktorat 

-,226 ,256 ,379 

mag. in doktorat osnovna šola -,178 ,300 ,553 

srednja šola -,273 ,269 ,311 

univerzitetna ,226 ,256 ,379 

 
Opisna statistika za skupine po delovnem statusu glede na odločitev za obisk muzeja 

 
N Mean 

Std. 
Deviation 

Splošno zanimanje, kaj ta 
muzej ponuja 

šolajoči 56 3,55 1,190 

zaposleni 117 3,51 1,606 

brezposelni 14 4,00 ,961 

upokojenci 31 3,19 1,869 

Total 218 3,51 1,519 

Ogled določene razstave šolajoči 56 3,50 1,502 

zaposleni 117 3,17 1,816 

brezposelni 14 3,50 1,286 

upokojenci 31 3,06 1,965 

Total 218 3,26 1,731 

Radovednost šolajoči 56 3,77 1,206 

zaposleni 117 3,13 1,715 

brezposelni 14 3,71 1,069 

upokojenci 31 2,19 2,024 

Total 218 3,20 1,680 
Zabava šolajoči 56 3,25 1,254 

zaposleni 117 2,63 1,679 

brezposelni 14 3,43 ,938 

upokojenci 31 2,03 1,906 

Total 218 2,76 1,624 
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Nekaj za dušo šolajoči 56 2,70 1,374 

zaposleni 117 2,52 1,617 

brezposelni 14 3,50 1,345 

upokojenci 31 2,61 1,944 

Total 218 2,64 1,601 

Ogled muzeja s skupino šolajoči 56 2,38 1,795 

zaposleni 117 2,20 1,777 

brezposelni 14 1,86 1,351 

upokojenci 31 2,52 2,047 

Total 218 2,27 1,794 

Ogled muzeja z otroki šolajoči 56 1,50 1,206 

zaposleni 117 2,58 1,975 

brezposelni 14 1,93 1,492 

upokojenci 31 1,52 1,749 

Total 218 2,11 1,811 

Obisk knjižnice šolajoči 56 1,50 1,079 

zaposleni 117 1,14 ,928 

brezposelni 14 1,71 ,994 

upokojenci 31 ,84 ,969 

Total 218 1,22 1,002 

Ogled današnjega dogodka, 
prireditve v muzeju 

šolajoči 56 2,11 1,603 

zaposleni 117 2,05 1,634 

brezposelni 14 2,07 1,385 

upokojenci 31 1,81 1,851 

Total 218 2,03 1,636 

 
Enosmerna analiza variance ANOVA – delovni status 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Splošno zanimanje, kaj ta 
muzej ponuja 

Between Groups 6,573 3 2,191 ,949 ,418 

Within Groups 493,909 214 2,308   
Total 500,482 217    

Ogled določene razstave Between Groups 6,144 3 2,048 ,681 ,565 

Within Groups 643,952 214 3,009   
Total 650,096 217    

Radovednost Between Groups 53,763 3 17,921 6,864 ,000 

Within Groups 558,755 214 2,611   
Total 612,518 217    

Zabava Between Groups 38,022 3 12,674 5,078 ,002 

Within Groups 534,093 214 2,496   
Total 572,115 217    

Nekaj za dušo Between Groups 12,201 3 4,067 1,600 ,190 

Within Groups 543,891 214 2,542   
Total 556,092 217    

Ogled muzeja s skupino Between Groups 5,509 3 1,836 ,567 ,637 

Within Groups 693,060 214 3,239   
Total 698,569 217    

Ogled muzeja z otroki Between Groups 58,209 3 19,403 6,357 ,000 

Within Groups 653,149 214 3,052   
Total 711,358 217    

Obisk knjižnice Between Groups 13,124 3 4,375 4,570 ,004 

Within Groups 204,863 214 ,957   
Total 217,986 217    
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Ogled današnjega dogodka, 
prireditve v muzeju 

Between Groups 1,958 3 ,653 ,241 ,867 

Within Groups 578,817 214 2,705   
Total 580,775 217    

 
ANOVA – post hoc – delovni status 

Dependent Variable (I) zaposlitveni 
status 

(J) zaposlitveni 
status 

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

Radovednost 

 

šolajoči 

 

zaposleni ,640
*
 ,263 ,016 

brezposelni ,054 ,483 ,912 

upokojenci 1,574
*
 ,362 ,000 

zaposleni 

 

šolajoči -,640
*
 ,263 ,016 

brezposelni -,586 ,457 ,201 

upokojenci ,935
*
 ,326 ,005 

brezposelni 

 

šolajoči -,054 ,483 ,912 

zaposleni ,586 ,457 ,201 

upokojenci 1,521
*
 ,520 ,004 

upokojenci 

 

šolajoči -1,574
*
 ,362 ,000 

zaposleni -,935
*
 ,326 ,005 

brezposelni -1,521
*
 ,520 ,004 

Zabava 

 

šolajoči 

 

zaposleni ,618
*
 ,257 ,017 

brezposelni -,179 ,472 ,706 

upokojenci 1,218
*
 ,354 ,001 

zaposleni 

 

šolajoči -,618
*
 ,257 ,017 

brezposelni -,796 ,447 ,076 

upokojenci ,600 ,319 ,061 

brezposelni 

 

šolajoči ,179 ,472 ,706 

zaposleni ,796 ,447 ,076 

upokojenci 1,396
*
 ,509 ,007 

upokojenci 

 

šolajoči -1,218
*
 ,354 ,001 

zaposleni -,600 ,319 ,061 

brezposelni -1,396
*
 ,509 ,007 

Ogled muzeja z otroki 

 

šolajoči 

 

zaposleni -1,081
*
 ,284 ,000 

brezposelni -,429 ,522 ,413 

upokojenci -,016 ,391 ,967 

zaposleni 

 

šolajoči 1,081
*
 ,284 ,000 

brezposelni ,653 ,494 ,188 

upokojenci 1,065
*
 ,353 ,003 

brezposelni 

 

šolajoči ,429 ,522 ,413 

zaposleni -,653 ,494 ,188 

upokojenci ,412 ,563 ,464 

upokojenci 

 

šolajoči ,016 ,391 ,967 

zaposleni -1,065
*
 ,353 ,003 

brezposelni -,412 ,563 ,464 
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Obisk knjižnice 

 

šolajoči 

 

zaposleni ,363
*
 ,159 ,023 

brezposelni -,214 ,292 ,464 

upokojenci ,661
*
 ,219 ,003 

zaposleni 

 

šolajoči -,363
*
 ,159 ,023 

brezposelni -,578
*
 ,277 ,038 

upokojenci ,298 ,198 ,133 

brezposelni 

 

šolajoči ,214 ,292 ,464 

zaposleni ,578
*
 ,277 ,038 

upokojenci ,876
*
 ,315 ,006 

upokojenci 

 

šolajoči -,661
*
 ,219 ,003 

zaposleni -,298 ,198 ,133 

brezposelni -,876
*
 ,315 ,006 
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Kako bi ocenili 
današnji obisk 

muzeja? 
Splošno 

zadovoljstvo 

Razstava Pearson Correlation ,245
**
 ,185

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,006 

N 218 218 

Predavanja Pearson Correlation -,002 ,247
**
 

Sig. (2-tailed) ,982 ,000 

N 218 218 

Delavnice Pearson Correlation ,125 ,251
**
 

Sig. (2-tailed) ,066 ,000 

N 218 218 
Muzejska trgovina, 
kavarna 

Pearson Correlation ,042 ,404
**
 

Sig. (2-tailed) ,535 ,000 

N 218 218 

Vsebine za otroke Pearson Correlation ,096 ,416
**
 

Sig. (2-tailed) ,158 ,000 

N 218 218 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 9 

Vključene neodvisne spremenljivke 

Model Variables Entered Variables Removed Method 
d
i
m
e
n
s
i
o
n
0 

1 zanimivost razstav  Stepwise (Criteria: 
Probability-of-F-to-enter 
<= ,050, Probability-of-F-
to-remove >= ,100). 

2 označenost dostopa do 
muzeja 

 Stepwise (Criteria: 
Probability-of-F-to-enter 
<= ,050, Probability-of-F-
to-remove >= ,100). 

 
Regresijski koeficienti 

Model 
R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 
Estimate 

d
i
m
e
n
s
i
o
n
0 

1 ,382
a
 ,146 ,142 ,518 

2 ,413
b
 ,170 ,163 ,512 

a. Predictors: (Constant), zanimivost razstav 
b. Predictors: (Constant), zanimivost razstav, označenost dostopa do muzeja 

 
Analiza variance ANOVA 

Model Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 9,920 1 9,920 36,995 ,000
a
 

Residual 57,919 216 ,268   

Total 67,839 217    

2 Regression 11,556 2 5,778 22,071 ,000
b
 

Residual 56,284 215 ,262   

Total 67,839 217    

a. Predictors: (Constant), zanimivost razstav 
b. Predictors: (Constant), zanimivost razstav, označenost dostopa do muzeja 

 
Koeficienti 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,075 ,246  12,505 ,000 

zanimivost razstav ,328 ,054 ,382 6,082 ,000 

2 (Constant) 3,015 ,244  12,352 ,000 

zanimivost razstav ,282 ,056 ,329 5,013 ,000 

označenost dostopa do muzeja ,071 ,029 ,164 2,500 ,013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Priloga 9 

Izključene neodvisne spremenljivke 

Model 

Beta In t Sig. 

1 razumljivost smeri ogleda ,072
a
 1,079 ,282 

vidnost in razumljivost besedil ,099
a
 1,496 ,136 

vsebine za otroke ,059
a
 ,931 ,353 

označenost dostopa do muzeja ,164
a
 2,500 ,013 

dostop za gibalno ovirane ,039
a
 ,617 ,538 

prijaznost osebja ,018
a
 ,269 ,788 

ponudba muzejske trgovine ,064
a
 ,998 ,319 

ponudba muzejske kavarne ,116
a
 1,840 ,067 

čistoča in urejenost muzeja ,119
a
 1,789 ,075 

2 razumljivost smeri ogleda -,009
b
 -,114 ,910 

vidnost in razumljivost besedil ,022
b
 ,284 ,776 

vsebine za otroke ,013
b
 ,194 ,846 

dostop za gibalno ovirane -,009
b
 -,142 ,887 

prijaznost osebja -,027
b
 -,395 ,693 

ponudba muzejske trgovine ,023
b
 ,357 ,721 

ponudba muzejske kavarne ,078
b
 1,197 ,233 

čistoča in urejenost muzeja ,074
b
 1,074 ,284 

a. Predictors in the Model: (Constant), zanimivost razstav 
b. Predictors in the Model: (Constant), zanimivost razstav, označenost dostopa do muzeja 

 


