
 

 
OBČINA POSTOJNA 

 
 

Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/09 in 53/09), 
Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) ter na predlog Komisije za 
priznanja in nazive Občine Postojna, je Občinski svet na svoji 29. seji, dne 12.4.2018 
sprejel Sklep, da naziv 

 
 

»ZLATO PRIZNANJE«  
občine Postojna za leto 2018  

 
prejme 

 

ZAVOD ZNANJE 
POSTOJNA, javni zavod, OE 
Notranjski muzej Postojna 

 

za sedemdesetletno ohranjanje kulturne 
in naravne dediščine, slovenskega naroda 

ter promocijo občine Postojna  
 



 

Obrazložitev: 
 
Sedemdesetletno delo v muzeju in za muzej se zrcali v številnih, tudi interdisciplinarnih 

raziskavah, zbiranju in strokovni obdelavi gradiva, skrbi za ohranjenost predmetov, bogati 

razstavni in izdajateljski dejavnosti ter raznoliki ponudbi, namenjeni različnim generacijam 

obiskovalcev. Prirejajo strokovna predavanja in projekcije filmov, občasno strokovna 

srečanja in okrogle mize, skrbijo tudi za vodenje posebnih skupin in posameznikov po 

stalni in občasnih razstavah. Posamezni kustosi delujejo tudi kot mentorji. Študentom v 

okviru njihove študijske prakse predstavijo različne plati muzejskega dela in jih vpeljejo v 

»skrivnosti« poklica kustosa. Vsi oddelki so tesno povezani tudi z različnimi lokalnimi 

društvi, s skupinami, z zavodi in s podjetji v okolju, v katerem muzej deluje. Sodelovanje z 

njimi se zrcali v izvedbi različnih skupnih projektov oziroma dogodkov. V sodelovanju z 

lokalnimi mediji sproti obveščajo javnost o posameznih dogodkih, ki jih muzej pripravlja, 

oziroma o vsebinah, vezanih na dogajanje v naši okolici v preteklosti. V ozadju te 

raznovrstne dejavnosti in rezultatov so vsi zaposleni. Njihova želja in cilj sta jasna – kar 

najširšemu krogu obiskovalcev omogočiti dostop do vsebin, s katerimi se ukvarjajo, in do 

zbirk, za katere skrbijo. Danes je muzej s svojimi šestimi oddelki – arheološkim, biološkim, 

etnološkim, konservatorsko-restavratorskim, pedagoškim in zgodovinskim, tudi 

pooblaščeni muzej. To pomeni, da je vpisan v razvid. Država je muzej – kot edini muzej na 

Notranjskem – pooblastila, da opravlja pomembne in odgovorne naloge ohranjanja 

kulturne in naravne dediščine, pomembne za prepoznavnost preteklosti, sedanjosti in 

prihodnosti slovenskega naroda. Svoje naloge izvaja na območju šestih notranjskih občin. 

Muzealci so hkrati zavezani k spoštovanju določbe mednarodnega združenja muzejev s 

sedežem v Parizu, zapisane v kodeksu muzejske etike. 

 

 
Številka: 030-3 /2018 (400-02) 

 
ŽUPAN OBČINE POSTOJNA 

Postojna, 23. april 2018 
 

Igor Marentič 
 

 


