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Edini muzej, ki se v
Sloveniji zmore financi-
rati zgolj z vstopnino, je
Kobariški muzej. Njegov
najbližji sledilec je idrijski
muzej, ki mu vstopnina
daje četrtino za delovanje
potrebnih sredstev.

Primer je edinstven tudi v
krogu 500 kilometrov, pravi di-
rektor muzej a Jože Serbec, ki s
prikazom bojev na soški fronti
vprvi svetovni vojni izpolnjuje
svoje mirovno poslanstvo. Ko-
bariški muzej je med desetimi
najbolj obiskanimi turističnimi
in med petimi najbolj obiskani-
mi kulturnimi znamenitostmi
v Sloveniji.

Muzej kot podjetje
Učinkovita povezava med

podjetništvom in kulturo se
je začela leta 1989 z zamislijo
Zdravka Likarj a, načelnika od-
delka za splošne upravne zade-
ve tedanje občine Tolmin, da bi
velikemu številu turistov, ki so
že tedaj potovali skozi zgornje
Posočje, prikazali dogodke, ki so
Kobarid neizbrisno postavili na
svetovni zgodovinski zemljevid.
Likarje povezal šest članov ko-
bariškega turističnega društva,
kije, čeprav je živelo le na pa-
pirju, organizacij sko omogočilo
nastanek muzej a. Iskanje zane-
sljivejše organizacijske oblike
seje končalo s sklenjeno štiri-
stransko pogodbo o ustanovitvi
neprofitne družbe z omejeno
odgovornostjo, ki se bo ukvar-
jala z muzejsko dejavnostjo.
Pogodbo so sklenili turistično
društvo kot prvi upravljavec,
ministrstvo za kulturo, goriški
muzej kot strokovni nadzornik
in po zakonu o gospodarskih
družbah novoustanovljena

družba z omejeno odgovor-
nostjo. Muzejska zbirka, ki jo
upravlja nova zasebna družba
in je deloma prišla iz depojev
goriškegamuzeja, deloma sojo
podarili zbiralci, nekaj pa so jo
»dala podstrešja«, je zaščiten
kulturni spomenik in ni last
muzeja.
Zmeda z imenom in
nedosegljiva muzejska mreža

Sprva je prihajalo tudi do
zmede z imenom. Muzej so
eni imenovali muzej soške
fronte, drugi muzej prve sve-
tovne vojne, najpogosteje pakar
kobariški muzej. Ker zakonske
prepovedi ni, so družbeniki le-
ta 1999 podjetje registrirali kot
Kobariški muzej.

Do leta 2008 sije Kobariški
muzej kljub visokim domačim
in tujim priznanjem neuspe-
šno prizadeval, da bi se uvrstil
v slovensko muzejsko mrežo.
Naj večj a ovira se je zdela prav
registracija podjetja po zako-
nu o gospodarskih družbah,
najpogostejši očitki, ki so jih
družbeniki poslušali pa, da
država že ne bo financirala
zasebnikov, pravi Serbec. Z
novo zakonodajo o kulturni
dediščini pa se je spremenilo
tudi to in Kobariški muzej je
lahko tudi uradno pridobil
status muzeja. Zdaj je v raz-
vid muzejev vpisan leto dni,
leto dni namreč traja posto-
pek preverjanja, ali muzej
izpolnjuje vse zahtevane ka-
drovske, strokovne, tehnične,
prostorske in druge zahteve.

Nov status, nove možnosti
Pridobljeni status pa bo

prinesel tudi nekaj ugodnosti
v finance podjetja. Dosedanje
vse bolj skopo projektno fi-
nanciranje bo zamenjalo pro-
gramsko financiranje. Kobari-
ški muzej je bil doslej uvrščen
med nevladne organizacije, ki

se ukvarjajo z varovanjem kul-
turne dediščine. Država mu je,
če je na razpisu uspel, pokrila
nekaj stroškov za postavitev
nove razstave. Toda sredstva
za te namene so se precej hi-
tro krčila, lani je bilo za vseh
80 prosilcev okrog 80 tisoč
evrov. »V tem pogledu nam
bo zdaj lažje. Država nam bo
sofinancirala prijavljeni pro-
gram, vprašanje je le, koliko
denarja bo še imela in ali se
bo držala pravil,« je nekoliko
skeptičen Serbec.

Kriza je oklestila obisk in
prihodke

Največ ljudi je muzej obi-
skalo leta 1994, in sicer okrog
89 tisoč, nato smo 12 let imeli
povprečno 60 tisoč obiskoval-
cev na leto, v treh letih gospo-
darske krize se obisk vrti okrog
50 tisoč na leto, pravi Serbec.
Sprva so prevladovali Slovenci,
zdaj sta med obiskovalci dve
tretjini tujcev. »Tudi po tem
smo med muzeji nekaj poseb-
nega,« razlaga direktor muze-
ja. »Zgodi se, da pride nekdo
iz severne Italije ali Nemčije
samo zato, da si ogleda muzej.
Obiskovalci muzej a so večino-
ma prehodni gostje, polovica
je vodenih skupin, druga po-
lovica so individualni obisko-
valci. Nadpovprečno veliko je
Izraelcev, obiskltalijanovpaje
kriza precej zmanjšala.« Vpliv
krize se pozna tudi v prihod-
kih muzejske trgovine, kije v
boljših letih prinašala tudi do
20 odstotkov prihodkov, zdaj
pa bolj ali manj sameva.

Kaj privablja obiskovalce
Najpomembnejši »izde-

lek« kobariškega muzeja je
stalna zbirka. To dopolnjujejo
občasne razstave, med temi
na primer tematske razstave
o narodih, ki so se bojevali na

soški fronti, leta 1993 je nastala
kobariška zgodovinska pot, za
tiste, ki si želijo doživeti več,
pripravijo oglede posameznih
delov soške fronte. Toda muzej,
ki z zgodbo, ki jo pripoveduje,
izpolnjuje predvsem svoje mi-
rovno poslanstvo, kot poudarj a
njegov direktor, poskuša ustreči
tudi tistim obiskovalcem, kijih
zanima bolj vojaška plat. »Zate,
to so večinoma voj aki iz različ-
nih držav, pa moramo imeti zelo
veliko znanja.«

Načela trženja
Prepoznavnost muzej a seve-

da ni prišla čez noč. Gradili sojo
leta. Nekaj sojo prinesle med-
narodne nagrade, imenovanje
za najboljši evropski muzej in
muzejska nagrada Sveta Evro-
pe za leto 1993. Pomembno je
dobro delo s tour operaterji in
mediji, pravi Serbec. Za nas je
pomembna pomoč Slovenske
turistične organizacije, ker
nas predstavlja na največjih
turističnih borzah, učinkovita
je spletna stran, ki smo jo pred
nedavnim prenovili. Pomembni
so promocijski obiski, učinko-
vite so objave reportaž v spe-
cializiranih turističnih revijah
in prilogah velikih dnevnikov,
pozna se umeščenost v svetov-
nih turističnih vodnikih, kot je
Lonelv Planet. Klasično ogla-
ševanje v medijih pa je za nas
neučinkovito, razlaga Serbec.
Od vsega začetka pa smo zelo
vpeti tudi v turistično ponud-
bo soške doline, imamo kartico
ugodnosti, ponudniki prenoči-
tvenih zmogljivosti lahko svo-
jim gostom ponudijo vstopnice
v muzej z določenim popustom.
Dohodkovno nepomembna
poteza povečuje zadovoljstvo
obiskovalcev, pravi direktor
muzeja. •
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KOBARIŠKI MUZEJ
� v tisočih EUR

Čisti prihodki
od prodaje Bilančni dobiček
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� Največ ljudi je muzej obiskalo leta 1994, ko jih je prišlo okrog 89 tisoč, v treh letih gospodarske krize
se obisk suče okrog 50 tisoč obiskovalcev na leto, pravi direktor Kobariškega muzeja Jože Serbec.
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