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Upravljanje s kulturnimi spomeniki v lasti Republike Slovenije 

Povzetek 
 
Naloga predstavlja upravljanje kulturnih spomenikov v lasti RS, ki so na podlagi 
Zakona o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini prešli v last Republike 
Slovenije in ki jih skladno z ZLKSDL upravlja Ministrstvo za kulturo. Z ZLKSDL je 
država leta 1999 postala lastnica 43 kulturnih spomenikov državnega pomena, med 
katerimi je bilo 30 gradov, dvorcev ali graščin. Temeljni cilj naloge je pregledati 
področje upravljanja kulturnih spomenikov  v lasti RS v Sloveniji in predlagati 
upravljavski model za upravljanje enega od kulturnih spomenikov v lasti RS. V nalogi 
sta preverjani dve hipotezi, in sicer »najprimernejša pravno organizacijska oblika za 
upravljanje kulturnega spomenika v lasti RS je pravna oseba javnega prava« in »za 
obnovo in vzdrževanje kulturnih spomenikov v lasti RS je potrebna pomoč javnega 
financiranja«. Kulturni spomeniki v lasti RS so na začetku naloge predstavljeni v 
povezavi s pravnimi predpisi in zakonodajo s področja varstva kulturne dediščine ter 
organizacijo službe na področju varstva kulturne dediščine, pa tudi v povezavi z 
denacionalizacijo in javno kulturno infrastrukturo, s katerima so povezani. Osrednji del 
naloge je pregled stanja kulturnih spomenikov v lasti RS, ki je predstavljen z 
raziskavami o stanju in upravljanju kulturnih spomenikov v lasti RS. Raziskava o stanju 
kulturnih spomenikov predstavlja kulturne spomenike glede na ohranjenost, fizično 
ogroženost, trenutne najemnike in namembnost. Raziskava o upravljanju na podlagi 
odgovorov na vprašalnike razkriva mnenja trenutnih upravljavcev – javnih zavodov – o 
upravljanju kulturnih spomenikov in mnenja lokalnih skupnosti o upravljanju kulturnih 
spomenikov v njihovi občini, in sicer tistih lokalnih skupnosti, ki so nedavno postale 
lastnice spomenikov, ki so bili pred tem v lasti RS, in tistih, na območju katerih so 
prazni kulturni spomeniki v lasti RS. Sledita opis upravljanja kulturnih spomenikov v 
lasti RS in njegova organizacija. Predstavljeni so tudi trenutni upravljavci posameznih 
spomenikov, vključno z organizacijo službe znotraj Ministrstva za kulturo. Pregled 
financiranja spomenikov v lasti RS obsega opis financiranja obnove, vzdrževanja in 
izvajanja dejavnosti v kulturnih spomenikih ter vključuje opis finančnih virov in prikaz 
sredstev, ki so bila namenjena za obnovo in vzdrževanje kulturnih spomenikov od leta 
1999 do leta 2014. S predstavitvijo postopkov oddaje spomenikov v upravljanje, 
uporabo in najem so predstavljene možnosti neodplačne oddaje v upravljanje in uporabo 
ter omenjene težave na tem področju, vključno s predlogi možnih rešitev. S preučitvijo 
statusnopravnih oblik oseb javnega in zasebnega prava in ustrezne zakonodaje je 
oblikovan predlog statusnopravnih oblik možnih upravljavcev kulturnih spomenikov v 
lasti RS. Ob študiju dveh primerov upravljanja kulturnih spomenikov v lasti države v 
Sloveniji, gradu Ptuj in muzeja na prostem v Rogatcu, ki ju upravljata javna zavoda, in 
študiju dveh primerov upravljanja kulturnih spomenikov v lasti države v tujini, gradu 
Schönbrunn in gradu Versailles, od katerih enega upravlja družba z omejeno 
odgovornostjo drugega pa javna ustanova, bodo ugotovitve aplicirane na enega od 
kulturnih spomenikov v lasti države v Sloveniji in na koncu predlagan model za 
upravljanje kulturnega spomenika v lasti RS, dvorca Dornava. 
 

Ključne besede: kulturna dediščina, kulturni spomeniki, menedžment, 
zakonodaja, primeri dobre prakse, Slovenija, Evropa, gradovi, dvorci, graščine 
 
 
 



 4

Management of Cultural Monuments owned by the Republic of Slovenia 
 
Abstract  
 
The thesis presents the management of cultural monuments owned by the Republic of 
Slovenia (RS). These monuments became the property of the Republic of Slovenia 
subject to Act on Privatisation of Cultural Monuments in Social Ownership (ZLKSDL), 
and in accordance with the provisions of this Act they are managed by the Ministry of 
Culture. By way of ZLKSDL, the state became the owner of 43 cultural monuments in 
1999, among them 30 castles, manors or mansions. The main objective of the thesis is 
to present an overview of management of cultural monuments owned by RS in 
Slovenia, and propose a management model for one of the cultural monuments owned 
by RS. It aims to verify two hypotheses, namely "the most appropriate legal form of 
organization for the management of a cultural monument owned by RS is a legal person 
of public law" and "public financing is a necessary prerequisite for the renovation and 
maintenance of cultural monuments owned by RS". Initially, cultural monuments 
owned by RS are presented in relation to the legislation governing the protection of 
cultural heritage and to the organization of services in the field of cultural heritage 
protection, as well as in relation to privatization and public cultural infrastructure to 
which they are associated. The core part of the thesis is a review of the state of cultural 
monuments owned by RS, based on research into their state and management. The 
research into the state of cultural monuments sets out cultural monuments according to 
their conservation level, physical endangerment, current tenants and intended use. The 
research into the management is based on questionnaire replies and gives the opinions 
of current tenants, i.e. public institutions, regarding the management of cultural 
monuments, as well as views of local communities regarding the management of 
cultural monuments in their municipalities, specifically municipalities that only recently 
became owners of cultural monuments previously owned by RS, and municipalities 
where cultural monuments owned by RS are empty. Further text describes the 
organisation of management of cultural monuments owned by RS, and presents current 
managers of individual monuments, including the organisation of the management 
service within the Ministry of Culture. A review of financing of monuments owned by 
RS includes a presentation of financing of renovations, maintenance and activities in 
cultural monuments, and a description of financial resources and funds intended for the 
renovation and maintenance of cultural monuments in the period from 1999 to 2014. 
The thesis also presents the procedures for granting management, use and hiring 
concessions and in this context also the possibilities for hiring and use of monuments 
free of charge, problems in this area, as well as possible solutions. An examination into 
legal forms of entities governed by public and private law and related legislation is 
followed by a proposal for the adequate legal form of possible managers of cultural 
monuments owned by RS. Following two case studies on the management of state-
owned cultural monuments in Slovenia, namely the Ptuj Castle and the Rogatec Open-
Air Museum which are both managed by public establishments, and two case studies on 
the management of state-owned cultural monuments abroad, namely Schönbrunn and 
Versailles castles where the first is managed by a limited liability company and the 
second by a public establishment, the findings will be applied to one of Slovenian state-
owned cultural monuments, while at the end a management model will be proposed for 
one of the cultural monuments owned by RS, namely the Dornava manor.  
 
Key words: cultural heritage, cultural monuments, management, legislation, good 
practice, Slovenia, Europe, castles, manors and mansions



  

5 

KAZALO 

1 UVOD ..................................................................................................................................................... 8 1.1 OPREDELITEV PREDMETA RAZISKOVANJA IN PROBLEM ZASTAVLJENE NALOGE .............................. 8 1.2 CILJI ............................................................................................................................................................. 11 1.3 HIPOTEZE ................................................................................................................................................... 12 1.4 METODOLOGIJA DELA IN STRUKTURA ANALIZE ................................................................................... 12 

2 OPREDELITEV POJMOV ................................................................................................................ 13 2.1 PRAVNO VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE ............................................................................................ 13 

2.1.1 Ustavna in zakonska načela pravnega varstva ........................................................................ 13 

2.1.2 Mednarodno pravno varstvo ............................................................................................................. 14 

2.1.3 Konvencija o varstvu svetovne kulturne dediščine ................................................................. 15 2.2 ORGANIZACIJA VARSTVA NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE ......................................................... 16 2.3 DEDIŠČINA ................................................................................................................................................. 17 2.4 KULTURNI SPOMENIK ............................................................................................................................... 18 2.5 KULTURNI SPOMENIK V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE ....................................................................... 20 2.6 POJEM UPRAVLJANJA IN Z NJIM POVEZANI POJMI ................................................................................. 21 2.7 PROBLEM DENACIONALIZACIJE KULTURNIH SPOMENIKOV V LASTI RS ........................................... 25 2.8 JAVNA INFRASTRUKTURA NA PODROČJU KULTURE IN KULTURNI SPOMENIKI V LASTI RS ............ 27 

3 KULTURNI SPOMENIKI V LASTI RS ........................................................................................... 29 3.1 IZHODIŠČA ZA PODRŽAVLJANJE KULTURNIH SPOMENIKOV ................................................................ 29 3.2 SEZNAM OBJEKTOV ................................................................................................................................... 32 3.3 SPOMENIKI V LASTI RS V REGISTRU KULTURNE DEDIŠČINE .............................................................. 33 

4 RAZISKAVA O STANJU KULTURNIH SPOMENIKOV V LASTI RS ....................................... 37 4.1 METODE RAZISKAVE IN SEZNAM SPOMENIKOV, KI SO PREDMET RAZISKAVE .................................. 37 4.2 ZGODOVINSKI VPLIVI NA STANJE GRADOV IN DVORCEV ...................................................................... 39 4.3 OHRANJENOST ........................................................................................................................................... 42 4.4 FIZIČNA OGROŽENOST .............................................................................................................................. 44 4.5 NAJEMNIKI (STATUSNOPRAVNE OBLIKE TRENUTNIH NAJEMNIKOV) ............................................... 46 4.6 NAMEMBNOST ........................................................................................................................................... 48 4.7 SKLEP ANALIZE .......................................................................................................................................... 50 

5 RAZISKAVA NA TEMO UPRAVLJANJA KULTURNIH SPOMENIKOV V LASTI RS .......... 51 5.1 METODA RAZISKAVE ................................................................................................................................ 51 5.2 VPRAŠALNIK ZA UPRAVLJAVCE – OBČINSKE JAVNE ZAVODE .............................................................. 51 



 6

5.3 VPRAŠALNIK ZA LOKALNE SKUPNOSTI, KI SO POSTALE LASTNICE NEKDANJIH KULTURNIH SPOMENIKOV V LASTI RS ......................................................................................................................................... 55 5.4 VPRAŠALNIK ZA LOKALNE SKUPNOSTI, V OBMOČJU KATERIH SO KULTURNI SPOMENIKI, KI SO PRAZNI ALI SO V UPORABI BREZ PRAVNE PODLAGE ............................................................................................ 58 5.5 SKLEPNA ANALIZA ODGOVOROV NA VPRAŠALNIKE ............................................................................. 62 

6 UPRAVLJANJE .................................................................................................................................. 64 6.1 ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA KULTURNIH SPOMENIKOV V LASTI RS ............................................... 66 

6.1.1 Upravljavci in najemniki spomenikov ........................................................................................... 67 6.1.1.1 Javni zavod ................................................................................................................................................................. 68 6.1.1.2 Zasebna pridobitna organizacija ...................................................................................................................... 69 6.1.1.3 Država .......................................................................................................................................................................... 70 6.2 FINANCIRANJE SPOMENIKOV V LASTI RS .............................................................................................. 76 6.3 POSTOPKI ODDAJE KULTURNEGA SPOMENIKA V LASTI RS V UPRAVLJANJE, UPORABO IN NAJEM PO OBSTOJEČI ZAKONODAJI ........................................................................................................................................... 81 

6.3.1 Zakon o varstvu kulturne dediščine ............................................................................................... 82 

6.3.2 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo ............................................................... 83 

6.3.3 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ............. 84 6.4 MOŽNOST ODTUJITVE KULTURNIH SPOMENIKOV V LASTI RS ........................................................... 87 6.5 STATUSNOPRAVNE OBLIKE MOŽNIH UPRAVLJAVCEV .......................................................................... 88 

6.5.1 Javni zavod ................................................................................................................................................. 89 

6.5.2 Režijski obrat ............................................................................................................................................ 93 

6.5.3 Zasebne pridobitne organizacije ..................................................................................................... 94 

6.5.4 Javno-zasebno partnerstvo ................................................................................................................. 94 

6.5.5 Družba z omejeno odgovornostjo .................................................................................................... 99 

6.5.6 Delniška družba .................................................................................................................................... 100 

6.5.7 Podjetnik .................................................................................................................................................. 100 6.6 PRIMERI UPRAVLJANJA KULTURNIH SPOMENIKOV V LASTI DRŽAVE V SLOVENIJI ....................... 103 

6.6.1 Grad Ptuj .................................................................................................................................................. 103 

6.6.2 Muzej na prostem Rogatec .............................................................................................................. 108 6.7 PRIMERI UPRAVLJANJA KULTURNIH SPOMENIKOV V LASTI DRŽAVE V TUJINI .............................. 112 

6.7.1 Grad Schönbrunn ................................................................................................................................. 113 

6.7.2 Grad Versailles....................................................................................................................................... 119 

7 REZULTATI ..................................................................................................................................... 123 7.1 PREVERJANJE HIPOTEZ ......................................................................................................................... 123 7.2 PREDLOG MODELA UPRAVLJANJA ZA KULTURNI SPOMENIK V LASTI RS ....................................... 126 

8 SKLEP ............................................................................................................................................... 130 



  

7 

9 LITERATURA ................................................................................................................................. 133 

PRILOGE ................................................................................................................................................... 141 PRILOGA A - VPRAŠALNIK ZA UPRAVLJAVCE - JAVNE ZAVODE V USTANOVITELJSTVU  LOKALNIH SKUPNOSTI, KI UPRAVLJAJO S KULTURNIMI SPOMENIKI V LASTI RS .............................................................. 141 PRILOGA B - VPRAŠALNIK ZA OBČINE, KI JIM JE BIL PRENESEN V LAST KULTURNI SPOMENIK, KI JE BIL PRED TEM V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE ........................................................................................................ 144 PRILOGA C - VPRAŠALNIK ZA LOKALNE SKUPNOSTI, V KATERIH SO KULTURNI SPOMENIKI V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE, KI SO PRAZNI IN NIMAJO DOLOČENEGA NEPOSREDNEGA UPRAVLJAVCA ............. 146 PRILOGA Č - ORGANIGRAM DRUŽBE GRAD SCHÖNBRUNN, DRUŽBE ZA KULTURO IN UPRAVLJANJE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO (SCHLOSS SCHÖNBRUNN KULTUR- UND BETRIEBSGES.M.B.H.) .................. 148 PRILOGA D -  ORGANIGRAM USTANOVE PALAČA, MUZEJ IN POSESTVO VERSAILLES (ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU CHÂTEAU, DU MUSÉE ET DU DOMAINE NATIONAL DE VERSAILLES) .......................................... 149 

 



 8

1 UVOD 

1.1 Opredelitev predmeta raziskovanja in problem zastavljene naloge 

Predmet raziskovanja je upravljanje kulturnih spomenikov državnega pomena, ki so na 

podlagi Zakona o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (ZLKSDL, Ur. l. 

RS, št. 89/99, 107/99-popr.) prešli v last Republike Slovenije. Z ZLKDSL je bilo 

podržavljenih 43 kulturnih spomenikov državnega pomena, predvsem gradov in drugih 

pomembnih kulturnih spomenikov, ki jih skladno s 4. členom ZLKSDL upravlja 

Ministrstvo za kulturo neposredno oziroma prek ustrezno usposobljenega zunanjega 

izvajalca. Gre za nov obseg nalog in finančnih obveznosti, ki jih je s sprejetjem zakona 

sprejela država in za katere se je v letih izkazalo, da presegajo predvidene finančne in 

organizacijske okvire.  

 

Kulturni spomeniki, ki so bili z ZLKSDL podržavljeni, so kulturni spomeniki, ki so bili kot 

družbena lastnina v sredstvih podjetij in drugih pravnih oseb na dan 23. 8. 1996, ko je bil 

objavljen sklep Vlade RS, ki je določil, kateri spomeniki so postali s 23. 3. 1996 last 

Republike Slovenije. Spomeniki iz sklepa, ki so bili pred sprejetjem ZLKSDL leta 1999 

razglašeni za kulturne spomenike državnega pomena, so na podlagi ZLKSDL postali last 

države, spomeniki, razglašeni za kulturne spomenike lokalnega pomena in so bili družbena 

lastnina v sredstvih podjetij in drugih pravnih oseb, pa so postali last občin.  

 

Za upravljanje spomenikov v lasti države je bil najprej pooblaščen organ v sestavi 

Ministrstva za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, ki naj bi se v šestih mesecih od 

uveljavitve ZLKSDL kadrovsko in opremno usposobil za to delo (Predlog ZLKSDL 1999, 

16). Za 43 objektov je bila leta 1999 opravljena okvirna ocena stroškov celovite obnove, 

vzdrževanja, pričakovanih sovlaganj in lastnih prihodkov iz postopne revitalizacije, to je 

njihove aktivne poslovne izrabe. Za vsak objekt posebej naj bi bila zagotovljena takšna 

kombinirana (kulturno-poslovna) usmeritev, ki ne bi degradirala kulturne dediščine, 

temveč omogočala njen “trajnostni” razvoj. Predlog ZLKSDL navaja predvideni finančni 

okvir potrebnih sredstev za izvedbo celovite obnove in vzdrževanja spomenikov za dobo 

sedmih let (43.148.055 EUR), s katerim naj bi bilo v sedemletnem obdobju (2000–2006) 

mogoče objekte usposobiti za delovanje, ob pogoju ustreznega statusa upravljavca kulturne 

dediščine, ki bi izkazoval večjo gospodarsko avtonomnost in bi deloval odgovorno in 

transparentno do zastopnika lastnika državne kulturne dediščine, Vlade RS (Predlog 
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ZLKSDL). Kljub napovedim v predlogu ZLKSDL, novih zaposlitev za področje 

upravljanja kulturnih spomenikov ni bilo. 

 

Ob prehodu spomenikov v državno last je moral upravljavec najprej urediti pravna 

razmerja med dotedanjimi imetniki pravice uporabe kulturnih spomenikov v državni lasti 

in državo,  kot predpisuje ZLKSDL, ter urejati ostale pravne zadeve. Vzporedno sta 

potekala priprava in izvajanje nujnih investicijskovzdrževalnih del na spomenikih, da bi se 

preprečilo nastajanje večje škode na objektih. Večina spomenikov je bila ob podržavljanju 

v zelo slabem gradbenem stanju, v nekaterih med njimi so bili še stanovalci v socialnih 

stanovanjih, ki so jih naselili prejšnji imetniki pravice uporabe, predvsem občine. Obnovo 

spomenikov izvaja ministrstvo s postopki javnega naročanja. Načrtovanje obnove, 

določanje vrstnega reda posegov ter obnovo kulturnih spomenikov upravljavec izvaja v 

tesnem sodelovanju z javno službo, Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 

Sredstva za obnovo in vzdrževanje spomenikov od sprejetja ZLKSDL zagotavlja država 

vsako leto v državnem proračunu, znaten delež sredstev za obnovo spomenikov je za 

posamezne projekte zagotovila Evropska skupnost, seveda, ko je Slovenija postala članica. 

 

Stanje spomenikov v lasti RS od leta 1999, ko je bil sprejet ZLKSDL, do danes kaže 

napredek, vendar še zdaleč ne dosega želenih ciljev. Predlog ZLKSDL je predvidel, da bi 

bilo za celovito sanacijo, upravljanje in vzdrževanje podržavljenih kulturnih spomenikov 

okvirno potrebnih skupaj 10.340 mio SIT, kar je 43.148.055 EUR. Za obnovo in 

vzdrževanje spomenikov v lasti RS naj bi bilo iz proračuna na leto namenjenih po 300 mio 

SIT, kar je 1.251.877 EUR na leto (Predlog ZLKSDL, 16). Od leta 2000 do leta 2010 je 

bilo za obnovo in vzdrževanje spomenikov v lasti RS porabljenih okoli 31.960.000 EUR, 

kar vključuje letna proračunska sredstva, namenjena obnovi in vzdrževanju spomenikov v 

lasti RS, sredstva na podlagi Zakona o zagotavljanje sredstev za nekatere nujne programe 

Republike Slovenije v kulturi in evropska sredstva. Letna sredstva so se prvih osem let 

gibala okoli načrtovane vrednosti (1.251.877 EUR na leto), potem pa so se začela znatno 

zniževati. Zaradi premajhnih sredstev iz proračuna obnova spomenikov poteka počasi, v 

zadnjih letih ta zadoščajo le za nujna investicijskovzdrževalna dela. Večje obnove 

spomenikov so bile izvedene le ob večinski soudeležbi evropskih sredstev. 

 

Slabše je stanje na področju upravljanja, predvsem oddaje v upravljanje, najem ali uporabo 

kulturnih spomenikov. Iskanje najemnikov, koncesionarjev ali upravljavcev, ki bi izvajali 
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dejavnosti v spomenikih, poleg tega pa bili gospodarsko avtonomni in prevzeli v 

upravljanje objekt ter s tem tudi vse stroške tekočega vzdrževanja in stroške s tem 

povezanih del, se je izkazalo za najtežjo nalogo. Slovenska zakonodaja na tem področju je 

toga, saj za najem ali prevzem v upravljanje spomenikov najvišjega reda predpisuje enake 

postopke kot za vse druge nepremičnine v lasti države. Možnosti prenosa v upravljanje 

državnim in lokalnim javnim zavodom za izvajanje kulturnih dejavnosti predpisuje Zakon 

o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK). Preostala ravnanja z nepremičninam 

premoženjem v lasti RS urejata Zakon in Uredba o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti. Zakon o varstvu kulturne dediščine, kot krovni zakon na 

področju varstva kulturne dediščine, postopkov oddaje v najem ali upravljanje kulturnih 

spomenikov v lasti RS ne predpisuje. 

 

Glede na širok obseg nalog in premajhno število zaposlenih (Predlog ZLKSDL je 

predvidel pet novih zaposlitev za upravljanje spomenikov v lasti države, vendar te niso bile 

realizirane), ostaja vprašanje, ali je Ministrstvo za kulturo organizacijsko in pravno sploh 

ustrezen upravljavec teh objektov. Od ministrstva bi bila primernejša samostojna pravna 

oseba javnega prava v obliki javnega zavoda ali javnega sklada. Ta bi morala izvajati tudi 

pridobitno dejavnost v primeru pridobivanja prihodka od oddaje spomenikov za 

kratkoročne najeme, od porok, kongresne dejavnosti in drugih podobnih dogodkov. Gre za 

institucijo, ki bi objekte, med katerimi so nekateri že obnovljeni, nekateri še vedno v 

slabem gradbenem stanju in brez najemnikov, obnovila, vzdrževala in skrbela za primerno 

uporabo.  

Reševanju težav na področju upravljanja kulturnih spomenikov v lasti RS namenja 

pozornost tudi Nacionalni program za kulturo 2014–2017, ki med ukrepi Ministrstva za 

kulturo za izboljšanje storitev kulturnega turizma, večjo prepoznavnost kulturne dediščine 

in gospodarski razvoj območij navaja vzpostavitev učinkovitega sistema upravljanja 

spomenikov v državni lasti, skupaj s spremembami ter dopolnitvijo področne zakonodaje, 

ki bo določila način in olajšala postopke oddaje oziroma prodaje kulturnih spomenikov 

(NPK 2014–2017, 82). 

 

Magistrska naloga bo skozi pregled stanja in upravljanja spomenikov, ki so prešli v lasti 

RS, zakonodaje s področja kulturne dediščine in ravnanja s stvarnim premoženjem ter s 

študijem  posameznih primerov upravljanja kulturnih spomenikov v lasti države doma in 

tujini skušala poiskati najprimernejši upravljavski model za kulturni spomenik v lasti RS.  
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1.2 Cilji 

Temeljni cilj naloge je pregledati področje upravljanja kulturnih spomenikov v lasti RS v 

Sloveniji. Pregled bo opravljen z analizo stanja in dosedanjega upravljanja kulturnih 

spomenikov v lasti RS (glede na ohranjenost, fizično ogroženost, statusnopravne oblike 

trenutnih najemnikov in namembnost) in z raziskavo na temo upravljanja na podlagi 

prejetih odgovorov na vprašalnike dosedanjih upravljavcev in možnih upravljavcev. Ob 

študiju dveh primerov upravljanja kulturnih spomenikov v lasti države doma in dveh v 

tujini bodo ugotovitve aplicirane na enega od kulturnih spomenikov v lasti države v 

Sloveniji in na koncu predlagan upravljavski model za upravljanje kulturnega spomenika v 

lasti RS. Podrobneje so cilji naloge: 

1. Predlagati statusnopravne oblike možnih upravljavcev  

Na podlagi pregleda stanja dosedanjih upravljavcev in analize relevantnih 

predpisov s področja ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti države in varstva 

kulturne dediščine bodo predlagane statusnopravne oblike možnih upravljavcev 

kulturnih spomenikov v lasti RS.  

 

2. Predlagati možne spremembe zakonodaje na področju upravljanja kulturnih 

spomenikov v lasti RS 

Na podlagi odgovorov na vprašalnike dosedanjih upravljavcev, analize postopkov 

oddaje kulturnih spomenikov v lasti RS ter analize predpisov s področja ravnanja s 

stvarnim premoženjem in kulturne dediščine bodo predlagane morebitne 

spremembe, ki bi olajšale oddajo kulturnih spomenikov v lasti RS.  

 

3. Predlagati najprimernejši model upravljanja za kulturni spomenik v lasti RS 

S študijem tujih in slovenskih primerov upravljanja kulturnih spomenikov v lasti 

države ter pregledom dejavnosti, ki potekajo v spomenikih, bo enemu od kulturnih 

spomenikov v lasti RS predlagana možna oblika izrabe in najprimernejša pravna 

oblika upravljavca. 
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1.3 Hipoteze 

V raziskavi bosta dokazovani dve hipotezi:   

1. Najprimernejša pravno organizacijska oblika za upravljanje kulturnega spomenika 

v lasti RS je pravna oseba javnega prava. 

2. Za obnovo in vzdrževanje kulturnih spomenikov lasti RS je potrebna pomoč 

javnega financiranja. 

 

1.4 Metodologija dela in struktura analize 

Hipoteza »najprimernejša pravnoorganizacijska oblika za upravljanje kulturnega 

spomenika v lasti RS je pravna oseba javnega prava« bo preverjana z analizo stanja 

trenutnih upravljavcev kulturnih spomenikov v lasti RS, z raziskavo o upravljanju na 

podlagi pošiljanja vprašalnikov, z analizo pravnih predpisov s področja ravnanja s 

stvarnim premoženjem in pregledom statusnopravnih oblik možnih upravljavcev. Hipoteza 

bo preverjana tudi s študijem dveh primerov upravljanja kulturnih spomenikov v lasti RS, 

ki jih upravljata pravni osebi javnega prava, in študijem dveh tujih primerov upravljanja 

kulturnih spomenikov v lasti države.   

Druga hipoteza »za obnovo in vzdrževanje kulturnih spomenikov lasti RS je potrebna 

pomoč javnega financiranja« bo preverjana z deskriptivno metodo pregleda stanja 

dosedanjega financiranja in analizo pravnih predpisov, na podlagi katerih se izvaja javno 

financiranje obnove. Hipoteza bo preverjana tudi s študijem primerov financiranja 

kulturnih spomenikov v lasti RS (grad Ptuj, Muzej na prostem Rogatec) in študijem dveh 

tujih primerov financiranja kulturnih spomenikov v lasti države (grad Schönbrunn, grad 

Versailles).  
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2 OPREDELITEV POJMOV 

2.1 Pravno varstvo kulturne dediščine 

Pravno varstvo kulturne dediščine je v Sloveniji sestavljeno iz pravnih, organizacijskih, 

finančnih in drugih ukrepov organov oblasti, ki so namenjeni zavarovanju kulturne 

dediščine, njenemu ohranjanju in oživljanju. Ti ukrepi imajo pravno podlago v državnih in 

lokalnih predpisih. Gre za predpise, katerih poglavitni namen je zaščita neke dobrine, v 

konkretnem primeru dediščine. Pravno varstvo dediščine je predvsem določanje režima 

njene uporabe in ravnanja z njo. Predpisi o varovanju dediščine imajo tri cilje:  

− zavarovanje dediščine pred uničenjem in spreminjanjem,  

− varstvo pravic in interesov lastnikov in uporabnikov dediščine v primerih, ko 

njihovi interesi niso združljivi z javnim interesom varstva dediščine,  

− doseganje čim večje združljivosti javnih interesov varstva dediščine z interesi 

njenih lastnikov in s tem zmanjševanje konflikta interesov.   

»Zakonodaja mora ponuditi in omogočiti ukrepe, s katerimi je mogoče doseči, da dediščina 

lastnikom ni v breme, ampak v korist« (Pirkovič in Šantej 2012, 7) .  

 

2.1.1 Ustavna in zakonska načela pravnega varstva 

Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer varstvo kulturne dediščine določa ustava. 

Ustava Republike Slovenije v 5. členu določa, da država »skrbi za ohranjanje naravnega 

bogastva in kulturne dediščine ter ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni 

razvoj Slovenije«. Gre za določbo, uvrščeno med uvodne določbe Ustave, ki predstavljajo 

temeljna načela slovenske državnosti in ustavne ureditve. Ustava namenja varstvu kulturne 

dediščine poseben poudarek v 73. členu, ki pravi, da je »vsakdo dolžan v skladu z 

zakonom varovati naravne znamenitosti in redkosti ter kulturne spomenike. Država in 

lokalne skupnosti skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine«. Po ustavi sta torej 

ohranjanje in varovanje dediščine ustavno varovani kategoriji. Vsak ukrep varstva 

dediščine lahko v nekaterih  okoliščinah posega tudi v ustavno varovane pravice, predvsem 

v lastninsko pravico in svobodno gospodarsko pobudo, zato morajo predpisi in izvrševanje 

varstva dediščine upoštevati ustavno zapoved varstva kulturne dediščine na eni strani in 

ustavno varovane človekove pravice na drugi strani (Pirkovič in Šantej 2012, 10). 
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Temeljni predpis, s katerim država vzpostavlja sistem varstva dediščine v Sloveniji, je 

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1), uveljavljen leta 2008. Urejanje posameznih 

področij urejajo skladno z ZVKD-1 sprejeti podzakonski akti.  

 

2.1.2 Mednarodno pravno varstvo 

Pomemben vir pravnega varstva dediščine so tudi mednarodne pogodbe, tako imenovane 

konvencije, ki so dvostranski ali večstranski akti, ki jih med seboj za ureditev medsebojnih 

pravic in obveznosti sklenejo države ali drugi mednarodni subjekti.  

Ker dediščini grozi propadanje zaradi vse številnejših velikih posegov v prostor, 

nenadzorovanega in slabo naravnanega razvoja, zaradi naravnih nevarnosti, nezadostne 

ozaveščenosti javnosti, industrijskega onesnaževanja, množičnega turizma, prizadevanj 

podjetnikov po čim hitrejših dobičkih; arheološki dediščini pa zaradi nezakonitih ali 

neznanstvenih izkopavanj, se sprejemajo posebni varstveni ukrepi in pravni sistem za 

varstvo dediščine (Petrič 2000, 7). Gre za zbir vseh pravnih in drugih pravil o razmerjih 

med državami in drugimi subjekti mednarodnega prava, ki zadevajo varstvo kulturne 

dediščine in katerih cilj sta varstvo in ohranitev dediščine (Petrič 2000, 5). Slovenska 

ustava določa, da je veljavnost mednarodne pogodbe nižja od ustave, a nad veljavnostjo 

zakonov in drugih predpisov (Jogan 2008, 13). 

Spodaj je navedenih nekaj najpomembnejših mednarodnih pogodb s področja varstva  

kulturne dediščine Slovenije: 

– Konvencija o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada – Haaška 

konvencija, sprejel jo je UNESCO leta 1954 (Petrič 2000, 10–12); 

– Konvencija o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza 

kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice nanje, sprejel jo je UNESCO leta 1970 v 

Parizu (Petrič 2000, 13); 

– Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine, sprejel jo je UNESCO leta 

1972, v Sloveniji začela veljati 1975 (Petrič 2000, 14–20); 

– Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine – Londonska konvencija, sprejel jo 

je Svet Evrope leta 1969 v Londonu 1969 (Petrič 2000, 22–23); 

– Konvencija o varstvu stavbne dediščine Evrope, sprejel jo je Svet Evrope leta 1985 v 

Granadi (Petrič 2000, 24); 
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– Okvirna konvencija Sveta Evrope o vrednosti kulturne dediščine za družbo, podpisana je 

bila leta 2005 v Faru (Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije Sveta Evrope o vrednosti 

kulturne dediščine za družbo, Ur. l. RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/08). 

Med konvencijami velja posebej izpostaviti Konvencijo o varstvu svetovne kulturne in 

naravne dediščine, saj so varstveni ukrepi, ki so potrebni za varovanje svetovne naravne in 

kulturne dediščine, pomembni tudi za preostale kulturne spomenike, zlasti za kulturne 

spomenike državnega pomena v državni lasti. 

 

2.1.3 Konvencija o varstvu svetovne kulturne dediščine 

Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (sprejeta leta 1972 v 

Sloveniji kot delu Jugoslavije, veljati je začela leta 1975) je bila sprejeta z namenom 

zavarovanja nekaterih kulturnih spomenikov izjemnega pomena pred poškodovanjem in 

uničenjem. Konvencijo je sprejel odbor UNESCO (Organizacija Združenih narodov za 

izobraževanje, znanost in kulturo), ki združuje kulturno in naravno dediščino. Konvencija 

ureja tudi Seznam svetovne naravne in kulturne dediščine (Unescov seznam svetovne 

dediščine), na katerega države podpisnice same predlagajo uvrstitev dediščine izjemnega 

pomena na svojem ozemlju. O vpisu na seznam odloča Medvladni odbor za varstvo 

svetovne kulturne in naravne dediščine. Dolžnost države podpisnice je poskrbeti za 

njihovo ohranjanje, predstavljanje in prenašanje prihodnjim rodovom po lastnih močeh in 

za to uporabiti vse razpoložljive možnosti, lahko pa tudi z mednarodno pomočjo in 

sodelovanjem, predvsem v finančnem, umetnostnem, znanstvenem in tehničnem pogledu. 

Da bi država vse to zagotovila, mora  poskrbeti za sprejem politike, ki zagotovi dediščini 

določen pomen v življenju skupnosti in ki varstvo te dediščine vključi v programe 

splošnega načrtovanja. Prav tako mora država oblikovati na svojem ozemlju eno ali več 

služb za ohranjanje in predstavljanje kulturne in naravne dediščine in tem službam 

omogočiti, da bodo imele na voljo ustrezno osebje in  finančna sredstva. Razvijati mora 

tudi znanstveno in tehnično proučevanje ter raziskovanje, sprejeti ustrezne zakonske, 

znanstvene, tehnične upravne in finančne ukrepe ter pospeševati ustanavljanje državnih ali 

regionalnih centrov za izobraževanje na področju varstva, ohranjanja in predstavitve 

kulturne in naravne dediščine (Petrič 2000, 14–20; Jogan 2008, 79–82). 

Na območju Slovenije so bili doslej na Unescov seznam svetovne dediščine vpisani trije 

spomeniki, eden naravni in dva kulturna spomenika. Leta 1986 so bile na seznam vpisane 

Škocjanske jame, leta 2011 kolišča na Ljubljanskem barju v okviru Prazgodovinskih kolišč 
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okoli Alp in leta 2012 rudnik živega srebra v Idriji skupaj z rudnikom Almadén v Španiji 

(Unesco World Heritage list). 

 

Na področju varstva kulturne dediščine na mednarodni ravni deluje več mednarodnih 

organizacij. Med najpomembnejšimi mednarodnimi vladnimi organizacijami s področja 

varstva kulturne dediščine sta UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization, Organizacija združenih narodov za izobraževanje, znanost in 

kulturo) in Svet Evrope (Council of Europe). Med pomembnejšimi mednarodnimi 

nevladnimi organizacijami, ki združujejo organizacije, ustanove, društva ali posameznike 

iz več držav, pa so ICOMOS (International Council of Monuments and Sites, Mednarodni 

svet za spomenike in spomeniška območja), ICOM (International Council of Museums, 

Mednarodni muzejski svet) in Evropa Nostra kot nevladna strokovno-ljubiteljska 

organizacija (Petrič 2000, 25–27).  

 

2.2 Organizacija varstva nepremične kulturne dediščine 

Večina pristojnosti pri varstvu kulturne dediščine, je razdeljena med ministrstvo za kulturo, 

občine in javno službo, ki jo za območje celotne Slovenije izvaja Javni zavod za varstvo 

kulturne dediščine Slovenije s svojimi notranjimi organizacijskimi enotami (Pirkovič in 

Šantej 2012, 15). 

Na ravni države izvaja varstvo kulturne dediščine Ministrstvo za kulturo, ki po zakonu o 

vladi izvaja naloge ministrstva, pristojnega za kulturno dediščino. Naloge ministrstva 

določa Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1). Ministrstvo izvaja usmerjevalne, 

zakonodajne (priprava predlogov zakonov in podzakonskih aktov) in nadzorne naloge s 

področja varstva kulturne dediščine (Pirkovič in Šantej, 2012, 15). Poleg teh opravlja 

ministrstvo tudi konkretne naloge, povezane z upravljanjem nekaterih kulturnih 

spomenikov v lasti države. Te naloge so bile ministrstvu podeljene z Zakonom o 

lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (ZLKSDL, Ur. l. RS, št. 89/99, 

107/99). 

 

Del državnih pristojnosti ima tudi vlada, najpomembnejša od teh je sprejemanje aktov o 

razglasitvi za kulturne spomenike državnega pomena. Poleg tega vlada, v okviru nalog, ki 

jih ima, izvaja tudi druge splošne naloge, kadar odloča v imenu države, na primer takrat, 

ko gre za kulturno dediščino v lasti države ali kadar vlada opravlja naloge najvišjega 
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organa državne uprave. Nekatere naloge, ki vplivajo na varstvo kulturne dediščine, 

opravljajo tudi drugi vladni resorji, vendar v večini v sodelovanju z ministrstvom, 

pristojnim za kulturno dediščino, ali Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 

Med te naloge spada tudi upravljanje kulturnih spomenikov, ki so hkrati v uporabi 

določenega ministrstva ali njemu podrejenih organov in organizacij (Pirkovič in Šantej 

2012, 15).   

 

Občine so pristojne za regulatorne zadeve na področju dediščine lokalnega pomena. Hkrati 

tudi upravljajo kulturne spomenike v svoji lasti.  

 

Izvedbene naloge varstva kulturne dediščine je država prenesla na državno javno službo, to 

je na samostojne pravne osebe – javne zavode. Konkretne naloge javne službe s področja 

varstva nepremične kulturne dediščine izvaja Zavod za varstvo kulturne dediščine 

Slovenije. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije izvaja državno javno službo v 

okviru svoje organizacijske enote Službe za kulturno dediščino, ki ima za pokrivanje nalog 

varstva nepremične kulturne dediščine po vsej Sloveniji organiziranih sedem območnih 

enot. Druga organizacijska enota, prek katere Zavod opravlja izvedbene naloge državne 

javne službe, je Center za konservatorstvo, znotraj katerega so organizirani Restavratorski 

center, Raziskovalni inštitut in Center za preventivno arheologijo. Vsebino javne službe na 

področju nepremične kulturne dediščine in način njenega izvajanja določa ZVKD-1 

(Pirkovič in Šantej 2012, 15). 

 

2.3 Dediščina 

Pojem »dediščina« je uvedla spomeniškovarstvena zakonodaja iz leta 1981. Pojem je 

novejšega izvora, prevzet iz besednjaka mednarodnih konvencij, in sicer neposredno iz 

Unescove konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine iz leta 1972 in iz 

Amsterdamske deklaracije Sveta Evrope iz leta 1975. Atenska listina iz leta 1931 na enem 

mestu uporablja izraz 'le patrimonie artistique et archeologique de l´humanite', v sočasno 

objavljenem angleškem prevodu je na tem mestu uporabljena zveza 'artistic and 

archeological property'. Kot na primer 'le bien culturel' je izraz kulturna (in naravna) 

dediščina uporabljen zato, ker pomeni zbirni pojem za različno poimenovanje empiričnih 

predmetov varovanja in omogoča, da se v mednarodnem jeziku izognejo terminološki 

različnosti. Različne države namreč uporabljajo različne oznake. Ob besedi monument, 
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Denkmal ipd. uporabljajo različne atribute, kot so nacionalni, zgodovinski, kulturni, 

umetnostni ipd. spomenik. V Sloveniji je pojem dediščine (v zvezi z naravno in kulturno 

dediščino) uporabljen kot skupni pojem za vse vrste spomeniških predmetov (Pirkovič 

1993, 5–6). 

V mednarodnem pravnem redu kot enoto nepremične kulturne dediščine razumemo stvari, 

ki so fizični del okolja in so v naravi lahko objekti ali njihovi deli, skupine objektov ali 

območja. Tako določata Unescova Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne 

dediščine in Granadska konvencija Sveta Evrope (Pirkovič in Šantej 2012, 22). Pravilnik o 

seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah (Ur. l. RS, št. 102/10) nepremično 

dediščino deli na zvrsti:  

− arheološka dediščina, 

− stavbe, 

− parki in vrtovi, 

− stavbe s parki in vrtovi, 

− spominski objekti in kraji, 

− drugi objekti in naprave, 

− naselja in njihovi deli, 

− kulturna krajina. 

Kulturna dediščina je tudi ena od treh stopenj varstva oziroma zavarovanja kulturne 

dediščine. Glede na pomen in potrebno stopnjo varstva kulturna dediščina so od leta 1999 

v Sloveniji uzakonjene tri stopnje varstva oziroma zavarovanja kulturne dediščine, in sicer: 

− kulturna dediščina, 

− spomenik lokalnega pomena, 

− spomenik državnega pomena.  

Dediščina je najblažja stopnja zavarovanja kulturne dediščine. Dediščina pridobi poseben 

pravni status z razglasitvijo za spomenik (Pirkovič in Šantej 2012, 23). 

 

2.4 Kulturni spomenik  

Nepremična dediščina, ki ima posebne vrednote, z aktom o razglasitvi postane kulturni 

spomenik. Da dediščina postane kulturi spomenik, mora zadostiti vrednotam: 

− pomeniti mora izrazit dosežek ustvarjalnosti ali dragoceno prispevati h kulturni 

raznolikosti, 
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− biti mora pomemben  del prostora ali dediščine Republike Slovenije ali njenih regij 

ali  

− pomeniti vir za razumevanje zgodovinskih procesov, pojavov ter njihove 

povezanosti s sedanjo kulturo in prostorom (11. člen ZVKD-1).   

 

Dediščina dobi status kulturnega spomenika na podlagi akta o razglasitvi. Akt o razglasitvi 

kulturnega spomenika lokalnega pomena sprejme lokalna skupnost, akt o razglasitvi 

kulturnega spomenika državnega pomena sprejme vlada. V nasprotju s kulturno dediščino, 

ki je varovana le s prostorskimi  akti, akt o razglasitvi kulturnega spomenika lahko določa 

večji obseg ukrepov varstva (Pirkovič in Šantej 2012, 43). 

 

Vrednotenje kulturne dediščine pripravi zavod, ki pripravi tudi predlog za razglasitev. 

Predlog za razglasitev vsebuje elemente, ki so pozneje vključeni v akt o razglasitvi. Akt o 

razglasitvi vsebuje:  

− identifikacijo spomenika, vključno z določitvijo meje spomenika tako natančno, da 

so meje določljive v naravi in zemljiškem katastru, 

− vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik, 

− varstveni režim spomenika, 

− vplivno območje, kadar je to zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti spomenika 

potrebno, vključno z določitvijo meje vplivnega območja tako natančno, da so meje 

določljive v naravi in zemljiškem katastru,  

− varstveni režim v vplivnem območju, 

− morebitno obveznost javne dostopnosti spomenika, 

− zahteve glede upravljanja ter morebitno obveznost sprejema načrta upravljanja in  

− podatke o inventarni knjigi premičnin, ki so sestavni del spomenika, in pristojni 

organizaciji, če se skupaj z nepremičnim spomenikom razglašajo tudi premičnine, 

ki so njegov sestavni del (13. člen ZVKD-1). 

 

Pomemben del predloga in pozneje akta o razglasitvi je varstveni režim, to so pravila, ki ob 

upoštevanju družbenega pomena spomenika in na podlagi njegovega vrednotenja 

konkretizirajo omejitve lastninske pravice ter drugih upravičenj in določajo ukrepe za 

izvedbo varstva (39. tč. prvega odstavka 3. člena ZVKD-1). 

Varstveni režim mora konkretizirati spodaj navedena vsebinska vprašanja varstva: 
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− zahteve glede varovanja spomenika, to je njegovega rednega vzdrževanje, obnove 

in uporabe,  

− zahteve glede posegov,  

− ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in za primer oboroženega 

spopada,  

− omejitve pravnega prometa, 

− način upravljanja spomenika,  

− zahteve glede raziskovanja, proučevanja in dokumentiranja,  

− zahteve glede dostopnosti spomenika za javnost, zlasti časovne okvire, 

− posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za varstvo, kot so dolžnosti 

začasne izročitve posamičnega spomenika in trajanje takšne izročitve, prepoved 

premeščanja oziroma prenašanja spomenika (24. člen ZVKD-1).  

Nepremični spomenik se lahko razglasi kot posamezni spomenik ali kot spomeniško 

območje (11. člen ZVKD-1). Poleg tega zakon omogoča tri oblike razglasitve: začasno 

razglasitev, razglasitev na podlagi sporazuma in enotno zavarovanje spomenikov in narave 

(Pirkovič in Šantej 2012, 30).  

 

2.5 Kulturni spomenik v lasti Republike Slovenije 

Kulturni spomeniki v lasti Republike Slovenije, o katerih govori naloga, so kulturni 

spomeniki državnega pomena, ki so z uveljavitvijo Zakona o lastninjenju kulturnih 

spomenikov v družbeni lastnini leta 1999 prešli v last Republike Slovenije. Gre za 

nepremične kulturne spomenike, ki so bili kot družbena lastnina v sredstvih podjetij in 

drugih pravnih oseb na dan 23. 8. 1996, ko je bil objavljen sklep Vlade RS, ki je določil, 

kateri spomeniki so postali s 23. 3. 1996 last Republike Slovenije in so bili na dan 

uveljavitve ZLKSDL razglašeni za kulturni spomenik državnega pomena (Predlog 

ZLKSDL 1999, 16). Z zakonom o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini je 

bilo podržavljenih 43 kulturnih spomenikov, predvsem gradov in drugih pomembnih 

kulturnih spomenikov. Poleg teh so v lasti države tudi drugi kulturni spomeniki,  ki jih 

upravljajo ministrstva (neposredno ali prek zunanjih izvajalcev) ali razni državni javni 

zavodi (ali druge organizacije, kot so javni skladi in agencije), ki delujejo pod okriljem 

različnih ministrstev. Največ javnih zavodov v kulturnih spomenikih deluje na področju 

kulture. V kulturnih spomenikih imajo sedež muzeji, galerije, gledališča, pa tudi knjižnice 
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in arhivi. Kulturni spomeniki, ki so v javni lasti in so namenjeni kulturi, sestavljajo javno 

infrastrukturo na področju kulture (70. člen ZUJIK).   

V nadaljevanju je navedenih nekaj javnih zavodov na področju kulture, ki delujejo v 

kulturnih spomenikih:  

MUZEJI: Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, Tehniški muzej Slovenije v gradu Bistra, 

Muzej za arhitekturo in oblikovanje v Fužinskem gradu, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož v 

Ptujskem gradu.  

GALERIJE: Narodna galerija v Ljubljani, Moderna galerija v Ljubljani, Galerija Božidar 

Jakac v samostanu Kostanjevica na Krki. 

GLEDALIŠČA: SNG Drama Ljubljana, SNG Opera in balet Ljubljana, SNG Maribor. 

Nekateri primeri kulturnih spomenikov, v katerih delujejo drugi javni zavodi ali ustanove, 

ki jih je ustanovila država: grad Hrastovec, ki ga upravlja Socialnovarstveni zavod 

Hrastovec pod okriljem Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, 

Grad Jablje, v katerem deluje Center za evropsko prihodnost, ki ga je ustanovila vlada RS, 

Grad Katzenstein v Begunjah na Gorenjskem, v katerem je psihiatrična bolnišnica, ki sodi 

v pristojnost Ministrstva za zdravje. 

 

2.6 Pojem upravljanja in z njim povezani pojmi 

Sodobna teorija varstva upravljanje razume kot ciklični proces, katerega komponente so 

prisotne v celotnem življenjskem krogu dediščine in obsegajo različne vidike ukvarjanja z 

njo (Pirkovič 2015, 9). Na eni strani imamo sistem varstva in varstveno prakso, kamor 

spadajo prepoznavanje dediščine, določanje varstvenih zahtev in izvajanje obnove izbranih 

kulturnih spomenikov, na drugi strani pa upravljanje kulturnih spomenikov, ki ostaja 

prepuščeno volji, sposobnosti in finančni zmožnosti lastnikov (Pirkovič 2015, 9).  

 

Zakonske podlage za upravljanje kulturnih spomenikov v lasti RS so:  

− Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (ZLKSDL),  

− Stvarnopravni zakonik (SPZ), 

− Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1),  

− Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(ZSPDSLS). 
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Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (ZLKSDL) pojem 

upravljanja omenja le v četrtem členu, ki govori o upravljavcu lastninjenih kulturnih 

spomenikov. »S spomeniki, ki s tem zakonom preidejo v last države, upravlja Ministrstvo 

za kulturo neposredno oziroma preko ustrezno usposobljenega zunanjega izvajalca, s 

spomeniki, ki pa postanejo last lokalne skupnosti, pa njen pristojni organ« (4. člen 

ZLKSDL). 

 

Stvarnopravni zakonik pojem upravljanja posebej omenja v zvezi z upravljanjem stvari, 

ki je v solastništvu (67. člen SPZ), ne ukvarja pa se z upravljanjem v primerih, ko je lastnik 

le eden (Pirkovič 2015, 9). Kot posle rednega upravljanja šteje posle, ki so potrebni za 

obratovanje in vzdrževanje stvari za doseganje njenega namena (3. odst. 67. člena SPZ). 

Za posle, ki presegajo okvire rednega upravljanja, zakon omenja zlasti razpolaganje s 

celotno stvarjo, določitev načina rabe in določitev upravitelja stvari (5. odst. 67. člena 

SPZ). 

 

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) upravljanje opredeli kot izvajanje nalog, 

ki so potrebne za izpolnitev namena, zaradi katerega je bila stvar razglašena za spomenik, 

in obsega predvsem vodenje in organiziranje vzdrževanja, uporabe, dostopnosti, 

predstavitve javnosti in spremljanje stanja (38. odst. 3. člena ZVKD-1). To pomeni, da 

upravljanje zagotavlja poleg (samo)preživetja kulturnega spomenika ali spomeniškega 

območja tudi ohranjanje in razvijanje njegove družbene (kulturne, izobraževalne, 

identifikacijske) vloge v širšem kulturnem in naravnem okolju (Pirkovič 2015, 10). 

Upravljanje dediščine in gospodarjenje z njo sta obveznost, ki je tesno povezana z 

lastninsko pravico nad stvarmi z lastnostmi dediščine (Pirkovič in Šantej 2012, 40). 

Ravnanje z dediščino določa 36. člen ZVKD-1, ki med splošnimi določbami ravnanja 

določa: 

− Z dediščino je treba ravnati tako, da se zagotavlja čim večja ohranitev njenih 

kulturnih vrednot za prihodnost. 

– S spomenikom je treba ravnati tako, da se dosledno upoštevajo in ohranjajo njegove 

kulturne vrednote in družbeni pomen.  

– Lastnik oziroma posestnik mora s spomenikom ravnati kot dober gospodar.  

Glede javne dostopnosti spomenikov ZVKD-1 določa, da morajo biti spomeniki v 

sorazmerju z možnostmi lastnika oziroma posestnika dostopni javnosti (54. člen ZVKD-1).  
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Za pomembnejše kulturne spomenike in vsa spomeniška območja ZVKD-1 določa 

obveznost upravljanja (Pirkovič 2015, 9). Lastnik oziroma posestnik mora zagotoviti 

upravljanje spomenika v skladu z aktom o razglasitvi neposredno ali tako, da ga poveri 

upravljavcu. Upravljavca morajo imeti vsi spomeniki, ki so varovani na podlagi 

mednarodnih pogodb, katerih podpisnica je Republika Slovenija, in vsa spomeniška 

območja. Akt o razglasitvi spomenika lahko predvidi upravljavca tudi za druge spomenike 

(59. člen ZVKD-1).  

Obveznost določitve upravljavca zakon predpisuje za spomeniška območja, torej za 

posebej zavarovana območja mestnih ali podeželskih naselij ali njihovih delov, zavarovana 

območja večjih arheoloških najdišč in zavarovano kulturno krajino. Obveznost določitve 

upravljavca za spomenike, ki so varovani na podlagi mednarodnih pogodb, katerih 

podpisnica je Republika Slovenije, pa zakon določa na primer za spomenike, uvrščene na 

UNESCOV seznam svetovne dediščine na podlagi Unescove Konvencije o varstvu 

svetovne kulturne in naravne dediščine (Pirkovič in Šantej 2012, 40).  

Glede oblike upravljavca spomeniškega območja zakon določa, da lahko, v skladu z aktom 

o razglasitvi spomeniškega območja, organ, ki je izdal akt o razglasitvi, sam neposredno 

upravlja spomeniško območje v režijskem obratu, ustanovi v ta namen javni zavod, poveri 

upravljanje javnemu zavodu, ki je ustanovljen z namenom upravljanja spomenikov in 

spomeniških območij, ali poveri upravljanje fizični ali pravni osebi na podlagi predpisov, 

ki urejajo javno-zasebno partnerstvo (59. člen ZVKD1-1). Podobne določbe veljajo tudi za 

druge spomenike (ki torej niso spomeniška območja, so pa varovani na podlagi 

mednarodnih pogodb) – edina izjema je, da v teh primerih organ, ki je izdal akt o 

razglasitvi, ne more sam neposredno upravljati takšnega spomenika, razen če je hkrati tudi 

njegov lastnik. 

Kot podlago za upravljanje spomeniških območij in drugih pomembnejših spomenikov 

ZVKD-1 predpisuje sprejetje načrta upravljanja (Pirkovič in Šantej 2012, 40). Načrt 

upravljanja je dokument, s katerim se določijo strateške in izvedbene usmeritve za celovito 

ohranjanje spomenika ali spomeniškega območja in način izvajanja njegovega varstva. 

Načrt upravljanja je treba sprejeti za vse spomenike in spomeniška območja, ki imajo 

upravljavca (60. člen ZVKD-1). 

Načrt upravljanja pripravi upravljavec ob strokovni pomoči Zavoda za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije, sprejme ga organ, ki je sprejel akt o razglasitvi spomenika. Načrt 

upravljanja vsebuje: 

− pregled kulturnih vrednot, ki jih je posebej treba ohranjati in razvijati, 
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− vizijo varstva in razvoja, 

− strateške in izvedbene cilje upravljanja,  

− določbe, ki se nanašajo na upravljavsko strukturo in ukrepe za varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami,  

− načrt dejavnosti s finančnim okvirom, še posebej za zagotavljanje dostopnosti in 

obiska,  

− kazalnike in način spremljanja izvajanja ter 

− rok veljavnosti načrta, način dopolnjevanja in spremljanje načrta (60. člen ZVKD-

1).  

 

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(ZSPDSLS), ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in stvarnim premoženjem 

lokalnih skupnosti, pojem upravljanja stvarnega premoženja definira kot skrb za pravno in 

dejansko urejenost; investicijsko vzdrževanje; pripravo, organiziranje in vodenje investicij 

v vseh fazah investicijskega procesa; oddajanje v najem; obremenjevanje s stvarnimi 

pravicami; dajanje stvarnega premoženja v uporabo in podobno. Izraz stvarno premoženje 

pomeni nepremičnine in premičnine, ravnanje s stvarnim premoženjem pa zakon opredeli 

kot pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje stvarnega premoženja (1., 2. in 5. 

odst. 3. člena ZSPDSLS). Upravljavec premoženja je državni organ, uprava samoupravne 

lokalne skupnosti ali oseba javnega prava, pristojna za ravnanje s stvarnim premoženjem 

države in samoupravne lokalne skupnosti (6. odst. 3. člena ZSPDSLS). 

Upravljavci nepremičnega premoženja države so državni organi, pravosodni organi in 

osebe javnega prava, ki jih kot upravljavce določi Vlada Republike Slovenije s sklepom ali 

jim je pravica upravljanja nepremičnega premoženje države podeljena z zakonom, 

podzakonskim predpisom ali aktom o ustanovitvi, ki ga sprejme vlada. Upravljavci 

stvarnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti so uprava samoupravne lokalne 

skupnosti in osebe javnega prava, ki jih za upravljavce določi organ, pristojen za 

izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, s svojim aktom (9. člen ZSPDSLS).  

 

Pojem upravljanja omenja tudi Okvirna konvencija Sveta Evrope o vrednosti kulturne 

dediščine za družbo (MOKVKDD Ur. l. RS, MP, št. 6/08), ki v 11. členu v sklopu določil 

organizacije javne odgovornosti za kulturno dediščino opredeljuje okvir za sodobno 

upravljanje z dediščino (Pirkovič 2015, 10): 
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»Pri upravljanju kulturne dediščine se pogodbenice zavezujejo, da: a) spodbujajo celostno 

ravnanje javnih organov na vseh področjih in ravneh, ki temelji na poznavanju; b) razvijajo 

pravno, finančno in strokovno okolje, ki bo omogočalo skupno ukrepanje javnih organov, 

strokovnjakov, lastnikov, investitorjev, podjetij, nevladnih organizacij in civilne družbe; c) 

razvijajo inovativne načine, da bodo lahko javni organi sodelovali z drugimi dejavniki; d) 

spoštujejo in spodbujajo pobude prostovoljcev, ki dopolnjujejo vlogo javnih organov; e) 

spodbujajo nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z ohranjanjem kulturne dediščine, da 

ravnajo v javno korist (MOKVKDD, 11. člen).«   

Konvencija uvaja izraz dediščinska skupnost, ki ga omenja v 2b. členu in je opisan z 

besedami: »dediščinsko skupnost sestavljajo ljudje, ki cenijo posamezne vidike kulturne 

dediščine ter jih želijo z javnim delovanjem ohranjati in prenašati prihodnjim rodovom«.  

Mednarodni standardi, ki jih za naše področje določata predvsem Unesco in Svet Evrope, 

nakazujejo smeri upravljanja na treh ravneh: 

− s krepitvijo vloge samoupravnih lokalnih skupnosti (občin), 

− s sistematičnim podpiranjem partnerstev pri upravljanju dediščine, 

− z ustvarjanjem razmer, naklonjenih razvoju dediščinskih skupnosti kot »naravnih« 

soupravljavcev dediščinskih celot (Pirkovič 2015, 11).  

 

2.7 Problem denacionalizacije kulturnih spomenikov v lasti RS 

Denacionalizacija je proces vračanja z medvojnimi in predvsem povojnimi prisilnimi 

predpisi (ali tudi le s prisilo) podržavljenega premoženja nekdanjim lastnikom, ki je bilo 

ob uveljavitvi Zakona o denacionalizaciji 7. 12. 1991 v družbeni lasti (Metelko 2009a, II).  

Zakonsko uveljavljena podlaga za vračanje protipravno podržavljenega premoženja je 

Zakon o denacionalizaciji (ZDen, Ur. l. RS, št. 27/91). ZDen je začel veljati v istem 

mesecu leta 1991, kot je bila uveljavljena Ustava Republike Slovenije iz leta 1991, ki je 

poleg temeljnih svoboščin in človekovih pravic uveljavila pravico do zasebne lastnine in 

odpravo družbene lastnine, v katero je sodila tudi vsa po drugi svetovni vojni zaplenjena 

ali drugače odvzeta zasebna lastnina (Admić 2008, 1; Metelko 2009a, II;). Zakon ureja 

denacionalizacijo nepremičnin, ki so bile podržavljene s predpisi o agrarni reformi, 

nacionalizaciji in zaplembah ter drugim predpisi (1. člen ZDen). Po zakonu se vrača le 

premoženje, ki je bilo podržavljeno, njegovo stanje ob podržavljanju pa se pri odločanju o 

zahtevi primerja s stanjem, ki ga ima ob uveljavitvi Zakona o denacionalizaciji 7. 12. 1991 

(Metelko 2009a, II). Denacionalizirano premoženje se po zakonu vrača primarno v naravi, 
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če vrnitev premoženja ni možna, pa s plačilom odškodnine v obliki nadomestnega 

premoženja, vrednostnih papirjev ali denarja (2. člen ZDen). Upravičenci do vrnitve 

premoženja so bile fizične osebe, če so bile v času, ko jim je bilo premoženje 

podržavljeno, jugoslovanski državljani in jim je bilo po 9. 5. 1945 to državljanstvo 

priznano z zakonom ali mednarodno pogodbo (9. člen ZDen). Zahteva za denacionalizacijo 

je morala biti vložena najpozneje v 24 mesecih po uveljavitvi ZDen.   

 

Vračanje podržavljenih nepremičnin, ki so razglašene za kulturne spomenike, ZDen ureja v 

3. odstavku 18. člena, ki določa, da se ti vračajo pod pogoji iz tega zakona. V primerjavi z 

vračanjem preostalih nepremičnin, za katere je predpisal kot ovire za vračanje tudi pogoje 

iz drugih zakonov, so pogoji za vračanje kulturnih spomenikov milejši. Vračanje kulturnih 

spomenikov omejujejo le ovire, ki jih navaja ZDen in so določene v njegovem 19. členu. 

Ta pravi, da »nepremičnine ni mogoče vrniti, če služi za opravljanje dejavnosti državnih 

organov ali za dejavnosti s področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja, kulture oziroma 

drugih javnih služb, pa bi bila s tem bistveno okrnjena možnost za opravljanje teh 

dejavnosti, ker je ni mogoče nadomestiti z drugo nepremičnino ali bi bila nadomestitev 

povezana z nesorazmernimi stroški; če je izvzeta iz pravnega prometa oziroma na njej ni 

mogoče pridobiti lastninske pravice, ali če je fevdalnega izvora; če bi se bistveno okrnila 

prostorska kompleksnost oziroma namen izrabe prostora in nepremičnin« (1.,3.,4. odst. 19. 

člena ZDen). Za vračanje kulturnih spomenikov je veljal blažji režim, kot je bil predpisan 

za vračanje običajnih nepremičnin, ker je za izvajanje funkcije ali statusa kulturnih 

spomenikov vprašanje lastnine oziroma osebe lastnika nepomembno, kajti ne glede, kdo je 

lastnik, so obveznosti lastnikov v zvezi z varstvom kulturnih spomenikov enake (Metelko 

2009b, 7). Skupaj z nepremičninami se vračajo v last tudi premičnine objektov, kar velja 

za vso opremo in umetniške predmete. Premičnine se vračajo le, če gre za predmete 

kulturne, zgodovinske ali umetniške vrednosti.  Premičnine, ki so po predpisih o varstvu 

naravne in kulturne dediščine predmeti kulturne in naravne dediščine, se vrnejo v last le, če 

niso sestavni deli zbirk javnih muzejev, galerij in drugih podobnih ustanov (17. člen 

ZDen). Pri vračanju premoženja se vrednost premoženja določi po stanju premoženja v 

času podržavljanja in ob upoštevanju njegove sedanje vrednosti (44. člen ZDen). Zakon za 

nepremičnine, za katere obstaja možnost vrnitev po ZDen, prepoveduje vse vrste 

razpolaganja (88. člen ZDen), kar pomeni prepoved vsakega prenosa lastninske pravice na 

drugo fizično ali pravno osebo, zlasti pa prodajo, odsvojitev na podlagi menjave ali drug 
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način odplačne ali neodplačne odsvojitve stvarnega premoženja ter vlaganje stvarnih 

vložkov (4. odst. 3. člena ZSPDSLS).  

Postopke denacionalizacije za stvari, zavarovane po predpisih o varstvu kulturne dediščine, 

vodi Ministrstvo za kulturo, ki mora voditi tudi evidenco o vloženih zahtevah, izdanih 

odločbah in izvršitvi odločb.  

Med kulturnimi spomeniki, ki so prešli v last Republike Slovenije na podlagi Zakona o 

lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini, je bilo več kot 15 kulturnih 

spomenikov, pri katerih je bil vložen zahtevek za denacionalizacijo. V naravi je bilo 

vrnjenih šest kulturnih spomenikov ali njihovih delov. Župniji Bled so bile v naravi 

vrnjene nepremičnine – stavbe na Blejskem otoku, zemljišča pa so ostala v lasti RS, dvorec 

Betnava je bil vrnjen Mariborski nadškofiji  (Metelko 2009a, V–VI), poleg teh so bili v 

naravi vrnjeni še Salzburški dvor (EŠD 443) (prej Vetrinjski dvor) v Mariboru, razvaline 

gradu Vodriž (EŠD 7965), v pretežnem deležu pa Grajska kašča na Cesti prvih borcev 4 v 

Brežicah (EŠD 7136) in Mavzolej Anastazija Gruena v Leskovcu pri Krškem, ki je del 

kulturnega spomenika grad Šrajbarski turn v Leskovcu pri Krškem. Grad v Slovenski 

Bistrici pa je v postopku vračanja po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij, postopek še 

ni končan. Nedokončani denacionalizacijski postopki so ovira za kakršna koli vlaganja v 

kulturni spomenik, kar je v primerih dolgotrajnih postopkov posledično poslabševalo 

stanje spomenikov. 

 

2.8 Javna infrastruktura na področju kulture in kulturni spomeniki v 

lasti RS 

Nepremičnine in oprema, ki so v javni lasti in so namenjene kulturi, sestavljajo javno 

infrastrukturo na področju kulture (javna kulturna infrastruktura) (70. člen ZUJIK). Zakon, 

ki ureja področje javne kulturne infrastrukture, je Zakon o uresničevanju javnega interesa 

za kulturo (ZUJIK).  

Sklep o določitvi javne kulturne infrastrukture in njene opreme za nepremičnine v lasti 

države na predlog ministrstva za kulturo sprejme vlada, za nepremičnine v lasti lokalnih 

skupnosti pa pristojni organ lokalne skupnosti. Nepremičnine se zaznamujejo v zemljiški  

knjigi kot javna kulturna infrastruktura na predlog ministrstva za kulturo oziroma 

pristojnega organa lokalne skupnosti. Evidenco nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno 

infrastrukturo, na podlagi sprejetih sklepov vodi ministrstvo za kulturo (70. člen ZUJIK). 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo za javno kulturno infrastrukturo določa 
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postopke oddaje v upravljanje ali najem javnim zavodom, oddaje v najem drugim 

kulturnim izvajalcem in možnost neodplačnega prenosa na drugo pravno osebo javnega 

prava ter obveznosti najemnikov oziroma upravljavcev (73.–77. člen ZUJIK). Zakon ureja 

tudi delovanje javnih zavodov na področju kulture tako tistih, ki jih ustanovi država, kot 

tistih, ki jih ustanovi lokalna skupnost (28.–31. člen ZUJIK).  

V povezavi s kulturnimi spomeniki v lasti RS, ki so določeni za javno kulturno 

infrastrukturo, je ZUJIK osnovni predpis, ki se uporablja predvsem v postopkih njihove 

oddaje in prenosa v upravljanje in uporabo javnim zavodom na področju kulture, določanja 

obveznosti upravljavcev oziroma uporabnikov ter možnosti neodplačnega prenosa drugim 

nepridobitnim osebam zasebnega prava za namen kulturnih dejavnosti. 

Vlada je za javno kulturno infrastrukturo določila trinajst kulturnih spomenikov v lasti RS, 

ki so postali last države na podlagi Zakona o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni 

lastnini, seznam spomenikov je naveden v tabeli 2.1.  

 

Tabela 2.1: Kulturni spomeniki v lasti RS, ki so javna kulturna infrastruktura 

1 Bled – Blejski grad 

2 Črnomelj – Kulturni dom 

3 Doslovče – Rojstna hiša Frana Saleškega Finžgarja 

4 Grad – Grad 

5 
Kostanjevica na Krki – Območje gradu Kostanjevica s samostanom in Formo 
vivo 

6 Legen – Bolnišnica Trška gora 

7 Pišece – Grad 

8 Polhov Gradec – Grad Polhov Gradec 

9 Predjama – Grad Jama 

10 Ptuj – Grad 

11 Rogatec – Muzej na prostem Rogatec 

12 Slovenska Bistrica – Grad 

13 Snežnik – Območje gradu Snežnik 
Vir: Ministrstvo za kulturo (2016a). 
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3 KULTURNI SPOMENIKI V LASTI RS 

3.1 Izhodišča za podržavljanje kulturnih spomenikov 

Z osamosvojitvijo Slovenije leta 1991 se je v Sloveniji začel proces ukinjanja družbene 

lastnine in s tem proces lastninjenja in privatizacije lastnine, kar se je odražalo tudi v 

gospodarstvu. Temeljni zakoni, na podlagi katerih se je začel postopek lastninjenja in 

privatizacije, so Stanovanjski zakon (SZ, Ur. l. RS, št. 18/91), Zakon o denacionalizaciji 

(ZDen, Ur. l. RS, št. 27/91), Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP, Ur. l. 

RS, št. 55/92) (Gospodarska tranzicija v Sloveniji 1990–2004, spletna stran) in Zakon o 

lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (ZLNDL, Ur. l. RS, št. 44/97). ZLNDL je 

pomemben za prehod družbene lastnine nad zemljišči v državno, občinsko in zasebno 

lastništvo.  

 

Nacionalno poročilo o kulturni politiki Slovenije iz leta 1996 med cilji kulturne politike na 

področju varstva kulturne dediščine na prvem mestu navaja: »uskladiti varstvo dediščine z 

novim družbenopolitičnim sistemom: anonimno družbeno lastnino nadomestiti z državno 

in privatno, samoupravno odločanje pa z razdelitvijo kompetenc na stroko in oblast«. 

Omenja tudi, da se družbene pravne osebe oziroma družbena lastnina privatizirajo oziroma 

denacionalizirajo. Med preostalimi pogoji, potrebnimi za uresničitev ciljev na področju 

varstva kulturne dediščine, so »zagotovljena javna sredstva za spomenike, ki so v lasti 

države oziroma lokalnih skupnosti« (Čopič in Tomc 1996, 233–234).   

 

Lastninjenje kulturnih spomenikov v družbeni lastnini se je začelo leta 1996, ko je bil 

sprejet Zakon o lastninjenju spomenikov in znamenitosti v družbeni lastnini (ZLSZDL, Ur. 

l. RS, št. 16/96), ki ga je Ustavno sodišče pozneje leta 1999  zaradi neskladnosti z načeli 

pravne države razveljavilo. Z ZLSZDL so prešli v last države spomeniki, ki so bili 

družbena lastnina v sredstvih podjetij ter drugih pravnih oseb in so imeli take spomeniške 

lastnosti, da bi bilo utemeljeno zagotoviti njihovo prezentacijo kot registrirano kulturno 

dejavnost. O tem kateri kulturni spomeniki so postali last Republike Slovenije, je skladno s 

4. členom ZLSZDL v roku štirih mesecev določila Vlada Republike Slovenije s posebnim 

Sklepom o kulturnih spomenikih in naravnih znamenitostih, ki so postali last Republike 

Slovenije (Ur. l. RS, št. 46/96). V sklepu je navedenih 109 kulturnih spomenikov s 
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spomeniškimi lastnostmi, za katere je bilo utemeljeno zagotavljanje njihove prezentacije 

kot registrirane kulturne dejavnosti.  

Ustavno sodišče je zaradi neskladnosti z načeli pravne države ZLSZDL z odločbo z dne 

14. 1. 1999 razveljavilo. Zavrnitev je utemeljilo z ugotovitvijo, da mora biti predmet 

podržavljanja z zakonom določen ali na podlagi njega nedvomno določljiv, sicer zakon ni 

v skladu z načeli pravne države. Razlog za zavrnitev je bil, da je rešitev v zakonu, po kateri 

se je brez vsebinskih kriterijev prepustilo ugotavljanje oziroma določanje predmeta 

podržavljanja izvršni oblasti, v nasprotju z ustavnim načelom delitve oblasti (3. člen 

ustave) in določbo drugega odstavka 120. člena ustave, po kateri opravljajo upravni organi 

svoje delo v okviru ustave in zakonov. Kriterija za podržavljanje kulturnih spomenikov po 

ZLSZDL (spomeniške lastnosti kulturnega spomenika, na podlagi katerih bi bilo 

utemeljeno zagotoviti njegovo prezentacijo kot registrirano kulturno dejavnost), pravni red 

do tega zakona ni poznal in zato tudi ni nikjer zavezujoče opredeljen, sam po sebi pa je bil 

zelo nedoločen, saj ga ZLSZDL v ničemer ni razjasnil, obenem pa pooblastil Vlado RS, da 

s posebnim sklepom ugotovi, kateri spomeniki ustrezajo omenjenemu kriteriju. Ti so prešli 

z dnem uveljavitve ZLSZDL v državno lastnino. Šele z objavo sklepa Vlade RS je dobil 

zakon predmet svojega urejanja, saj je bila šele takrat znana razvrstitev posameznih 

spomenikov na tiste, ki postanejo državna last, in na preostale, ki se bodisi lastninijo bodisi 

se na njih vzpostavlja lastninska pravica dotedanjih upravljavcev. Ker je bila taka ureditev 

protiustavna, je Ustavno sodišče ZLSZDL razveljavilo. Ker začne razveljavitev veljati v 

osmih mesecih od objave odločbe Ustavnega sodišča, je bilo treba pred potekom tega časa 

sprejeti nov zakon, katerega rešitve bi upoštevale razloge za razveljavitev do te mere, da bi 

bile skladne z ustavo (Predlog ZLKSDL 1999, 15–16).  

 

Takratna Uprava za kulturno dediščino je pripravila in na Ministrstvo za kulturo 

posredovala predlog zakona o Skladu kulturne dediščine Republike Slovenije, ki bi 

zapolnil pravno praznino pri upravljanju podržavljenih spomenikov (in druge nepremične 

dediščine v državni lasti) in tudi konkretiziral merila za podržavljenje. Žal Ministrstvo za 

kulturo tega predloga ni upoštevalo in zadeva ni šla v postopek. 

  

Nov Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (ZLKSDL, Ur. l. RS, 

št. 89/99) je začel veljati 5. 11. 1999. Z dnem uveljavitve tega zakona je prenehal veljati 

Zakon o lastninjenju spomenikov in znamenitosti v družbeni lastnini (Ur. l. RS, št. 16/96) 

in sklep Vlade Republike Slovenije o kulturnih spomenikih in naravnih znamenitostih, ki 
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so postali last Republike Slovenije. Temeljni namen zakona je bil lastninjenje kulturnih 

spomenikov v družbeni lastnini in posebej določitev tistih, ki se podržavijo. Pri pripravi 

zakona je bila upoštevana odločba Ustavnega sodišča. 

 

Z ZLKSDL so bili podržavljeni vsi tisti spomeniki, ki so bili na dan objave Sklepa Vlade 

RS o kulturnih spomenikih in naravnih znamenitostih, ki so postali last Republike 

Slovenije, to je 23. 8. 1996, v družbeni lastnini in so bili na dan uveljavitve ZLKSDL 

razglašeni za spomenike državnega pomena v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu 

kulturne dediščine (ZVKD, Ur. l. RS, št. 7/99). Premičnine so bile predmet podržavljanja z 

ZLKSDL le, če so bile integralni del spomenika ali so predstavljale stvari, ki služijo 

upravljanju, rabi, vzdrževanju ali varstvu spomenika. Nepremičnine in spomeniki, ki so 

bili družbena lastnina v sredstvih podjetij in drugih pravnih oseb na dan 23. 8. 1996 in so 

bili na dan uveljavitve ZLKSDL razglašeni kot spomeniki lokalnega pomena, so postali 

last občin, v katerih se nahajajo (Predlog ZLKSDL 1999, 15). Seznam podržavljenih 

spomenikov in spomenikov, ki so prešli v lasti občin, je sestavni del zakona.  

 

Spomeniki, ki so prešli v državno last, so pred tem dobili status kulturnega spomenika 

državnega pomena, s tem ko so bili najprej evidentirani in vpisani v register kulturne 

dediščine, strokovnjaki Zavoda za kulturno dediščino so jih ovrednotili kot izjemno 

pomembne objekte slovenske kulturne dediščine, na tej podlagi jih je preverila državna 

strokovna komisija in jih predlagala Vladi za razglasitev za spomenike državnega pomena 

na  podlagi 6. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD, Ur. l. RS, št. 7/99). To je 

s sklepom o razglasitvi kulturnega spomenika državnega pomena potrdila Vlada Republike 

Slovenije (Predlog ZLKSDL 1999, 17).  

 

Podržavljeni spomeniki so kot kulturni spomeniki državnega pomena morali zadostiti 

najmanj trem strokovnim kriterijem:  

− njihova lega je dominantna v krajini ali v naselbini,  

− imajo izjemno likovno pričevalnost, ki poudarja likovno zasnovo ali tipološko 

izhodišče,  

− imajo posebno zgodovinsko vlogo v razvoju Slovenije in širše.  

 



 32

Po vrednotenju posameznih komisij in vlade je bilo izbranih 43 spomenikov, od tega 30 

gradov in dvorcev, 10 profanih stavb, dve sakralno profani in en spomenik 

vrtnoarhitekturne dediščine.  

 

3.2 Seznam objektov  

Seznam kulturnih spomenikov v lasti Republike Slovenije, ki so z Zakonom o lastninjenju 

kulturnih spomenikov v družbeni lastnini prešli v last Republike Slovenije, tako obsega 43 

kulturnih spomenikov državnega pomena. Vsak spomenik ima svojo evidenčno številko 

dediščine (EŠD), pod katero je voden v Registru kulturne dediščine, ki ga vodi INDOK 

center Ministrstva za kulturo. V tabeli 3.1 sta poleg imena kulturnega spomenika navedeni 

evidenčna številka dediščine in občina, v kateri je spomenik.   

 

Tabela 3.1: Seznam kulturnih spomenikov, ki so prešli v last RS na podlagi ZLKSDL 

Št. Ime EŠD Občina 

1. Bizeljska vas – Grad Bizeljsko 18 Brežice 

2. Bled – Blejski grad 24 Bled 

3. Bled – Blejski otok 5287 Bled 

4. Branik – Grad Rihemberk 40 MO Nova Gorica  

5. Brežice – Grajska kašča Cesta prvih borcev 4 7136 Brežice 

6. Celje – Starokrščanska krstilnica v Gubčevi ulici 8753 MO Celje 

7. Črnomelj – Kulturni dom 89 Črnomelj 

8. Dolane – Grad Borl 35 Cirkulane 

9. Dornava – Park dvorca Dornava 7876 Dornava 

Dornava – Dvorec Dornava 138 Dornava 

10. Doslovče – Rojstna hiša Frana Saleškega Finžgarja 121 Žirovnica 

11. Dvor pri Žužemberku –Območje Auerspergove železarne 8120 Žužemberk 

12. Grad – Grad 159 Grad 

13. Gradac – Območje gradu Gradac 8757 Gradac 

Gradac – Grad 10833 Gradac 

14. Hmeljnik – Grad 175 MO Novo mesto 

15. Kočevski Rog – Grobišče na Pogorelcu 4224 Dolenjske Toplice 

16. Koper – Samostan Santorijeva 9 8346 MO Koper 

17. Kostanjevica na Krki – Območje gradu Kostanjevica 8766 Kostanjevica 

Kostanjevica na Krki – Samostan 265 Kostanjevica 

Kostanjevica na Krki – Forma viva 11070 Kostanjevica 

18. Kostel – Trško naselje 5900 Kostel 
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Kostel – Grad Kostel 910 Kostel 

19. Legen – Bolnišnica Trška gora 312 MO Slovenj Gradec 

20. Leskovec pri Krškem – Območje gradu Šrajbarski turn 8772 Krško 

21. Maribor – Dvorec Betnava 13 MO Maribor 

22. Maribor – Dvorec Račji dvor 6281 MO Maribor 

23. Maribor – Šola Vinarska 14 6273 MO Maribor 

24. Maribor – Salzburški dvor (v ZLKSDL Vetrinjski dvorec)  443 MO Maribor 

25. Negova – Grad 484 Gornja Radgona 

26. Otočec – Območje gradu 8759 MO Novo mesto 

Otočec – Grad 505 MO Novo mesto 

27. Pišece – Grad 524 Brežice 

28. Polhov Gradec – Grad Polhov Gradec 1594 Občina Dobrova -

Polhov Gradec 

Polhov Gradec – Neptunov vodnjak 554 Občina Dobrova -

Polhov Gradec 

29. Predjama – Grad Jama 569 Postojna 

30. Ptuj – Grad 583 MO Ptuj 

31. Ptuj – Park gradu Turnišče 7930 MO Ptuj 

32. Rogatec – Muzej na prostem Rogatec 626 Rogatec 

33. Slovenska Bistrica – Grad 663 Slovenska Bistrica 

34. Snežnik – Območje gradu Snežnik 8765 Loška dolina 

35. Socerb – Grad 671 MO Koper 

36. Socka – Graščina s parkom 4445 MO Celje 

37. Spodnji Slemen – Grad Viltuš 811 Selnica ob Dravi 

38. Stara Loka – Starološki grad 6024 Škofja Loka 

39. Štanjel – Vrt ob vili Ferrari 7901 Komen 

40. Triglav – Aljažev stolp 5531 Kranjska gora 

41. Turjak – Območje gradu Turjak 8774 Velike Lašče 

42. Vipolže – Vila Vipolže 820 Brda 

43. Vodriž – Razvaline gradu 7965 MO Slovenj Gradec 

 

3.3 Spomeniki v lasti RS v registru kulturne dediščine 

Register dediščine je osrednja zbirka podatkov o dediščini na območju Republike 

Slovenije, ki jo vodi Ministrstvo za kulturo (34. odst. 3. člena ZVKD-1). V registru se 

vodijo podatki o tem, za kakšno enoto kulturne dediščine v konkretnem primeru gre – torej 

ali je območje dediščine, posamezna nepremičnina in njen del. Obseg registra, njegovo 

vodenje in uporabo podrobno ureja Pravilnik o registru kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 
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66/09) (v nadaljevanju Pravilnik RKD), ki velja od 5. 9. 2009. Pred tem se je dediščina 

vpisovala v register na podlagi Pravilnika o registru nepremične kulturne dediščine iz leta 

2002 (Ur. l. RS, št. 25/02), še pred tem pa po Pravilniku o vodenju zbirnega registra o 

naravni in kulturni dediščini iz leta 1995 (Ur. l. RS, št. 26/95). Z vpisom v register dobi 

vsaka enota enotno identifikacijo dediščine (EID), ki se uporablja v upravnih in strokovnih 

postopkih varstva kulturne dediščine (Pravilnik RKD, 4. člen). Za evidentiranje 

nepremične kulturne dediščine se še vedno uporablja oznaka evidenčna številka dediščine 

(EŠD), ki je bila predpisana s Pravilnikom o registru nepremične kulturne dediščine (Ur. l. 

RS, št. 25/02). Register nepremične kulturne dediščine vsebuje za vsako enoto osnovne, 

varstvene in predstavitvene podatke (Pravilnik RKD, 5. člen). 

 

Osnovni podatki o enotah nepremične dediščine so: enotna identifikacija dediščine, ime, 

sinonimi imena, tipološka gesla, zvrst dediščine, obseg, opis, datacija, naselje, opis 

lokacije, geokode lokacije, avtor ali izdelovalec, karakteristična fotografija z navedbo 

avtorja, varstvene usmeritve, pristojnosti, opombe, podatki o vpisu, spremembah vpisa in 

izbrisu, povezave z drugimi enotami dediščine (register nepremične dediščine, register 

premične dediščine, register žive dediščine), morebitne omejitve glede javnosti podatkov 

in zaznamki. 

Varstveni podatki za nepremične spomenike so: enotna identifikacija dediščine, akt o 

razglasitvi, tip razglasitve (stalna, začasna), obseg razglasitve, pomen spomenika (državni, 

lokalni), podatki o parcelah, identifikacija nepremičnine po predpisih o evidentiranju 

nepremičnin, geokode lokacije spomenika, vrednote, ki utemeljujejo razglasitev, varstveni 

režim, geokode lokacije vplivnega območja, varstveni režim v vplivnem območju, podatki 

o načrtu upravljanja, podatki o vpisu v zemljiško knjigo, podatki o predkupni pravici, 

podatki o inventarni knjigi premičnin, ki so sestavni del spomenika, podatki o javni 

dostopnosti spomenika, opombe varstva, podatki o začetku, spremembah in prenehanju 

varstva, zaznamki varstva in listine varstva (Pravilnik RKD, 5. člen). 

Predstavitveni podatki o enotah dediščine so posamezni informacijski zapisi v besedilni, 

grafični ali drugi medijski obliki, ki dodatno opisujejo enoto dediščine in sestavljajo 

predvsem podatke iz vsebin, ki nastajajo ob preučevanju in evidentiranju na podlagi 

financiranja iz javnih sredstev (Pravilnik RKD, 9. člen). 
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Zgoraj omenjene zbirke podatkov iz registra kulturne dediščine sem uporabila za 

primerjavo spomenikov v lasti RS. Izbrala sem nekatere primerljive skupine podatkov iz 

zbirke osnovnih  podatkov.  

Po tipu enote, ki je po RKD lahko arheološka dediščina, profana stavbna dediščina, 

sakralna stavbna dediščina, sakralno profana stavbna dediščina, memorialna dediščina, 

vrtnoarhitekturna dediščina in naselbinska dediščina, spada: 

− 35 spomenikov v lasti RS med profano stavbno dediščino,  

− trije spomeniki med sakralno profano stavbno dediščino,  

− eden med arheološko dediščino, 

− eden med memorialno in  

− dva med vrtnoarhitekturno dediščino ter 

− eden med ostalo.  

Po vrsti dediščine, ki je v RKD razvrščena v skupine: nepremična kulturna dediščine, 

integralna dediščina in premična kulturna dediščina, je: 

− 28 kulturnih spomenikov v lasti RS razvrščenih v skupino nepremična kulturna 

dediščina,  

− 15 spomenikov pa v skupino stavb s parki in vrtovi, ki jo lahko štejemo za 

integralno dediščino.  

Glede na obseg enote, ki se po RKD deli na območje, skupino objektov, objekt, del 

objekta, zbirko predmetov, predmet in ostalo, je: 

− 34 kulturnih spomenikov v lasti RS opredeljenih kot objekt in  

− devet kot skupina objektov.  

Tipološka gesla natančneje opredeljujejo tip dediščine glede na njeno vsebino in jih ima 

skoraj vsaka enota tudi po več. Spomenike v lasti RS smo po lastni presoji razvrstili po 

skupinah glede na prioritetno tipološko geslo:  

− pri 30 kulturnih spomenikih se pojavlja grad, dvorec ali graščina, od tega se pri 14 

gradovih, dvorcih ali graščinah omenja geslo park ali vrt, ki je navadno njihov 

sestavni del, 

− dva kulturna spomenika sta samostana, 

− eden je dom pomembne osebnosti,  

− eno grobišče,  

− ena kašča, žitnica, 

− en kulturni dom, kraj zgodovinskega dogodka, 
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− ena krstilnica,  

− en muzej na prostem,  

− ena naselbina, grobišče, mežnarija, 

− en stolp,  

− ena šola,  

− en vrt, 

− ena železarna, talilnica, peč.  

Strokovna področja, po katerih so razvrščeni spomeniki v RKD, so: arheologija, etnologija, 

krajinska arhitektura, tehniška zgodovina, umetnostna zgodovina, urbanistična zgodovina, 

zgodovina. Tudi za strokovna področja velja, da je posamezna enota označena z več 

strokovnimi področji, zato sem se pri klasifikaciji spomenikov odločila upoštevati 

strokovno področje, ki je pri opisu enote v RKD omenjeno na prvem mestu.  

− 21 spomenikov v lasti RS ima na prvem mestu področje umetnostne zgodovine,  

− 12 krajinsko arhitekturo,  

− šest zgodovino,  

− eden arheologijo,  

− eden etnologijo,  

− eden tehniško zgodovino,  

− eden urbanistično zgodovino.  

Strokovna pristojnost nad spomeniki je razporejena glede na lego spomenikov med 

sedmimi območnimi enotami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, in sicer: 

− 14 OE Maribor  

− 9 OE Novo mesto,  

− 7 OE Ljubljana,  

− 4 OE Kranj,  

− 4 OE Nova Gorica,  

− 3 OE Celje, 

− 2 OE Piran (Register nepremične kulturne dediščine). 
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4 RAZISKAVA O STANJU KULTURNIH SPOMENIKOV V LASTI 

RS 

4.1 Metode raziskave in seznam spomenikov, ki so predmet raziskave 

Raziskava o stanju kulturnih spomenikov v lasti RS obsega oceno fizičnega stanja glede na 

ohranjenost in fizično ogroženost. V upravljavskem smislu raziskano stanje upošteva 

trenutne upravljavce, najemnike in tudi uporabnike, ki delujejo v gradovih brez pravne 

podlage. Pregled stanja je bil izdelan na podlagi pridobljenih podatkov o posameznih 

spomenikih. Ker je problem upravljanja kulturnih spomenikov v lasti RS izrazitejši pri 

upravljanju grajskih stavb in dvorcev, so v nadaljnjo analizo vključeni le objekti profane 

stavbne dediščine: gradovi in dvorci ter objekti v sklopu le-teh, ki jih še vedno upravlja 

Ministrstva za kulturo neposredno ali prek zunanjih usposobljenih izvajalcev. 

Obravnavanih je bilo 20 kulturnih spomenikov, ki so navedeni spodaj.  

− Bizeljska vas – Grad Bizeljsko 

− Bled – Blejski grad 

− Dolane – Grad Borl 

− Dornava – Dvorec in park dvorca Dornava 

− Gradac – Grad 

− Hmeljnik – Grad 

− Kostanjevica na Krki – Območje gradu Kostanjevica 

− Leskovec pri Krškem – Območje gradu Šrajbarski turn 

− Negova – Grad (stari grad in novi grad s pristavami)  

− Otočec – Grad 

− Pišece – Grad 

− Polhov Gradec – Grad Polhov Gradec 

− Predjama – Grad Jama 

− Ptuj – Grad 

− Slovenska Bistrica – Grad 

− Snežnik – Območje gradu Snežnik 

− Socerb – Grad 

− Spodnji Slemen – Grad Viltuš 

− Turjak – Območje gradu Turjak 
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− Vipolže – Vila Vipolže 

 

V obdobju od lastninjenja do konca leta 2015 se je stanje lastništva kulturnih spomenikov, 

ki so bili lastninjeni z ZLKSDL, spremenilo. Kar nekaj spomenikov je bilo v 

denacionalizacijskih postopkih vrnjenih v naravi, nekaj jih je bilo prenesenih na druga 

ministrstva. S spremembo Zakona o varstvu kulturne dediščine leta 2008, ki v nasprotju s 

prejšnjimi dopušča prodajo kulturnih spomenikov v lasti države, je bil v postopku prodaje 

prodan en kulturni spomenik, nekaj jih je bilo prenesenih v last občin.   

V denacionalizacijskem  postopku je bilo v celoti ali v pretežnem deležu vrnjenih v naravi 

pet kulturnih spomenikov: Blejski otok, Grajska kašča v Brežicah, Salzburški dvor v 

Mariboru, grad Vodriž in grad Betnava. 

Na druga ministrstva je bilo preneseno upravljanje petih kulturnih spomenikov: Samostan 

na Santorijevi 9 v Kopru, Dvorec Račji dvor v Mariboru, Šola na Vinarski 14 v Mariboru, 

grad v Stari Loki in grad Grad.   

V last občin so bili preneseni štirje kulturni spomeniki: Grad Rihemberk v Braniku je bil 

prenesen v last Mestne občine Nova Gorica, Grad Kostel je prešel v last Občine Kostel, 

park gradu Turnišče vključno z gradom Turnišče v last Mestne občine Ptuj in Ferrarijev vrt 

v Štanjelu v last občne Komen. 

Prodan je bil en kulturni spomenik, in sicer graščina Socka.  

Aljaževega stolpa na Triglavu ne upravlja Ministrstvo za kulturo. 

 

Ker je ta raziskava omejena le na gradove in dvorce, v analizi niso vključeni spodaj 

navedeni spomeniki, ki še vedno spadajo v pristojnost upravljanja Ministrstva za kulturo:  

− Črnomelj – Kulturni dom, 

− Celje – Starokrščanska krstilnica v Gubčevi ulici, 

− Doslovče – Rojstna hiša Frana Saleškega Finžgarja, 

− Dvor pri Žužemberku – Območje Auerspergove železarne, 

− Kočevski Rog – Grobišče na Pogorelcu, 

− Legen – Bolnišnica Trška gora, 

− Rogatec – Muzej na prostem Rogatec. 
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4.2 Zgodovinski vplivi na stanje gradov in dvorcev  

Termin grad se uporablja za oznako utrjenih srednjeveških prebivališč fevdalne gospode na 

naravno ali umetno zavarovanih lokacijah. Gradovi so priče fevdalnega časa in so nastajali 

od 11. do 15. stoletja. Gradili so jih na krajih, ki so bili dobro zavarovani, na nedostopnih 

ali težko dostopnih legah, na vrhovih hribov, na gorskih pobočjih, na rečnih otokih ali 

nižinskih krajih, kjer se je lokacija gradu lahko ščitila z vodo, izjemoma v skalnih votlinah, 

vedno tako, da je bila za dostop prosta, če je bilo mogoče, ena sama stran grajskega 

kompleksa, ki je ni bilo težko braniti. Gradove so lahko gradili samo najvišji fevdalni 

gospodje, cesarjevi vazali, a še ti z vladarjevim dovoljenjem. Ker v Sloveniji v 10. in 11. 

stoletju še ni bilo plemiških središč, niti škofijskih sedežev, so najstarejši gradovi nastajali 

zunaj meja sedanje slovenske države. V Sloveniji so gradovi nastajali v 12. in 13. stoletju, 

postavljali so jih fevdalci nižjega ranga, tako imenovani ministeriali – služniki, ki so bili 

neposredno odvisni od svojega višjega gospodarja, grofa ali škofa. Ti gradovi so bili po 

pravilu manjši in niso bili v lasti njihovih upravljavcev, čeprav so se imenovali po njih. 

Gradovi so bili sedeži fevdalnih gospostev, poleg obrambnih nalog so opravljali še 

pomembne gospodarske, upravne in sodne funkcije, bili so formalni sedeži svojih 

fevdalnih lastnikov in ti so v njih vsaj občasno, v nekaterih primerih pa večinoma dejansko 

živeli in delovali. Od poznega 16. stoletja, predvsem pa po ustanovitvi Vojne krajine in 

zmanjšanju turške nevarnosti, so srednjeveški gradovi in dvori zaradi družbenih sprememb 

in uveljavitve ognjenega strelnega orožja začeli izgubljati obrambni pomen. Postopoma so 

gradove zamenjali udobnejši dvorci. Dvorec je nov tip grajskih stavb, ki so jih gradili med 

16. in 19. stoletjem predvsem v dolinah in na ravninah. Dvorci so imeli dostopnejšo lego in 

so v primerjavi z gradovi ponujali večje udobje,  njihova vloga pa je bila predvsem 

upravna, gospodarska in stanovanjska. Dvorci so bili od 16. stoletja upravna središča 

gospostev in so postopoma nadomestili srednjeveške gradove. Nekaj gradov je bilo takrat 

opuščenih, vendar so grad kot stavbni tip še naprej obnavljali in dograjevali (Komelj 1983, 

13). Gradovi so imeli pomembno obrambno vlogo v času turških vpadov, takrat so jih 

začeli spet utrjevati. V 17. stoletju so se razmere ustalile in gradovi so postajali le še 

spomini na nekdanje čase, mnogi med njimi, ki so preživeli stoletja, so samo še životarili. 

Upravljali so jih najeti oskrbniki. Drugi val opuščanja je bil ob koncu 18. stoletja, ko se je 

fevdalizem kot družbeni red dokončno začel razkrajati (Stopar 1991, 2–9).  
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Ob koncu avstro-ogrske monarhije in v času kraljevine SHS so lastniki ohranjenih gradov, 

predvsem tisti iz tujega plemstva, izgubljali moralno oporo. Sledile so ekonomske 

posledice agrarne reforme, ki je lastnikom dovoljevala določen zemljiški maksimum. 

Lastniki gradov so bili praviloma največji veleposestniki in prav zanje so imele agrarne 

reforme najhujše posledice. S tem so izgubili finančno osnovo, ki je bila ključna za 

vzdrževanje gradov. Posledično so prostovoljno in prisilno razprodajali grajske premičnine 

in nepremičnine. Ker so se mnogi tudi izseljevali, je bilo veliko premičnin tudi izvoženih v 

tuje države. Dovoljenje za prodaje in izvoze dragocenega inventarja je do leta 1914 dajal 

odgovorni konservator takratne Centralne komisije na Dunaju, vendar se je pri tem ravnal 

po prirejenih navodilih, ki jih je za tovrstne primere izdala spomeniška uprava na Dunaju. 

Gradovi so v kratkem času zamenjali več lastnikov, spremenila se je tudi socialna struktura 

lastnikov, ki so bili neplemiškega stanu. Zaradi razsežnosti in neizkoriščenosti prostorov in 

s tem povezanih stroškov vzdrževanja so gradovi postajali za lastnike vse večje finančno 

breme. Grajske stavbe je obremenjeval tako imenovani  »zgradarinski davek« oz. »davek 

na strehe«, davek na uporabne prostore, zato so lastniki gradov, da bi se izognili 

plačevanju davka, razkrivali strehe, uničevali stavbno pohištvo ali jih preprosto pustili 

propadati (Komelj 1983,15–16). 

Tudi v času med obema vojnama se je propadanje gradov in dvorcev nadaljevalo, 

predvsem zaradi ekonomskih razlogov. Lastniki so v veliko primerih razprodajali 

premično premoženje, nekaj tega so odkupili slovenski muzeji, veliko grajskih zbirk pa je 

bilo prodanih v tujino. Po letu 1919 izvozna dovoljenja niso bila več predpisana.   

Tudi druga svetovna vojna je močno prizadela številne gradove in dvorce. Nekatere so  

okupatorji spremenjeni v kasarne, drugi so bili utrjeni. Številni gradovi so bili med vojno 

požgani in uničeni. Praviloma je izginila vsa oprema gradov. Edina gradova, ki sta kljub 

vojni ohranila opremo, sta grad Snežnik in grad Strmol. Po vojni so večino izpraznjenih 

gradov namenili za socialna stanovanja najšibkejšega sloja, zapore, socialne zavode in 

bolnišnice (Zupan 2012, 818). Nekaj gradov je bilo porušenih tudi po letu 1945, večina 

med vojno poškodovanih pa je bila prepuščena propadanju.  

V Slovenskem poročevalcu, časopisu odporniškega gibanja, je bil 8. 9. 1944 objavljen 

članek z naslovom Varujmo kulturne vrednote, v katerem avtor govori o »razumljivem 

besu borca,  ki požge in razruši grad«, vendar pa hkrati poziva k ohranitvi narodne 

zgodovine, ki je povezana z ohranitvijo samostanov, gradov, mestnih hiš in cerkva, in 

opozarja na možnost, da bo po vojni vse to v duhovni užitek in gmotno korist vseh (Čopič 

in Tomc 1996, 123).  



  

41 

Po vojni je spomeniška stroka skušala preprečiti povezovanje socialnega boja in odnosa do 

kulturnih spomenikov kot simbolov razrednega izkoriščanja in jim dala novo uporabno 

družbeno koristno funkcijo z uporabo gradov za muzeje, kulturne domove, okrevališča 

(Čopič in Tomc 1996, 123). Kljub vsemu lahko rečemo, da so bili slovenski gradovi in 

dvorci poleg cerkva najpogostejše tarče revolucionarnega uničevanja. 

Povojna obnova gradov se je začela v petdesetih letih, večji razmah pa je doživela v 

sedemdesetih in pozneje v devetdesetih letih (Zupan 2012, 818). Žal so le redki gradovi 

doživeli celovito obnovo, zaradi pomanjkanja sredstev je ta velikokrat zastala. Če naš 

odnos do gradov in dvorcev kot kulturne dediščine primerjamo s sosednjo Hrvaško, potem 

lahko ugotovimo, da tam ni bilo namernega rušenja med drugo svetovno vojno in po njej 

in da so za ta del svoje kulturne dediščine ves čas sorazmerno dobro skrbeli. 

 

Zgodovina, ki je spremljala življenje gradov in dvorcev, je botrovala temu, da so bili 

spomeniki, ko so bili leta 1999 z zakonom podržavljeni, ob prehodu v državno last 

pretežno v zelo slabem stanju. Zaradi nerešenih lastninskih in upravljavskih razmerij so 

bili nekateri prepuščeni propadanju. Osnovni nameni ZLKSDL so bile ohranitev, primerna 

prezentacija in zagotovitev dostopnosti javnosti najpomembnejših kulturnih spomenikov v 

Republiki Sloveniji. Trenutno stanje spomenikov je bilo tudi upoštevano pri pripravi 

predloga zakona o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini, ki v finančnih 

posledicah predvideva sredstva za celovito sanacijo, upravljanje in vzdrževanje kulturnih 

spomenikov (Predlog ZLKSDL 1999). 

 

Od leta 1999, ko je Ministrstvo za kulturo prevzelo v upravljanje kulturne spomenike v 

lasti RS, je bila njegova skrb usmerjena v izvedbo najnujnejših sanacijskih in vzdrževalnih 

posegov, z namenom preprečiti nadaljnji propad spomenikov. Največ finančnih sredstev je 

bilo namenjenih za sanacijo streh in ostrešij, statično sanacijo posameznih delov, izvedbo 

raziskav in izdelavo projektne dokumentacije. Učinki počasne, a temeljite prenove so 

vidni, saj se je slika stanja posameznih spomenikov od leta 1999 bistveno spremenila. Žal 

to ne velja za vse grajske stavbe, saj nekaterim grozi porušitev kljub izvedenim 

najnujnejšim vzdrževalnim delom. 
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4.3 Ohranjenost 

Kulturne spomenike smo najprej ocenili glede na ohranjenost stavbne strukture in jih 

razvrstili v tri skupine. V skupino A – v celoti ohranjena stavbna struktura – so razvrščeni 

spomeniki, ki so statično stabilni in imajo v celoti ohranjene vse stavbne elemente.  V 

skupino B – znotraj obstoječe strukture ohranjene in prepoznavne temeljne historične 

sestavine – so razvrščeni spomeniki, ki imajo sicer ohranjeno stavbno strukturo, vendar je 

ta konstrukcijsko ogrožena ali pa so ogroženi posamezni stavbni deli (streha, zidovi, 

temelji). V skupino C – ruševina s prepoznavnimi členi – so uvrščeni spomeniki, ki so 

ruševine ali pa so prezentirani  kot ruševina.  

 

Razvrstitev spomenikov glede na ohranjenost prikazujeta tabela 4.1 in slika 4.1.  

V skupino A – v celoti ohranjena stavbna struktura – sodi največ, 15 spomenikov, in sicer 

grad Bizeljsko, grad Bled, grad Borl, dvorec Dornava, območje gradu Kostanjevica, grad 

Šrajbarski turn, grad Otočec, grad Pišece, grad Polhov Gradec, grad Jama v Predjami,  grad 

Ptuj, grad Slovenska Bistrica, Območje gradu Snežnik, grad Turjak, vila Vipolže. Večina 

med temi (11) je deloma ali v celoti obnovljenih in v njih poteka izvajanje dejavnosti. 

Izjemi sta grad Pišece in grad Turjak, ki sta prvi skoraj v celoti, drugi pa delno obnovljen, 

oba sta trenutno prazna. Štirje gradovi, grad Bizeljsko, grad Borl, dvorec Dornava in grad 

Šrajbarski turn, so sicer vzdrževani, a potrebni celovite obnove.   

 

V skupino B – znotraj obstoječe zgradbe ohranjene in prepoznavne temeljne historične 

sestavine – so uvrščeni trije spomeniki: grad Gradac, grad Negova in grad Viltuš. Območje 

gradu Gradac sestavlja več objektov, med katerimi je eden skoraj v celoti porušen, kašča je 

v zelo slabem statičnem stanju, v najboljšem stanju je grad, ki pa je prazen in mu zaradi 

tega in slabega vzdrževanja grozi propad. Sem je uvrščen tudi del gradu Negova – stari 

grad, ki je zgodovinsko najpomembnejši del gradu, vendar v zelo slabem statičnem stanju 

in mu grozi izguba spomeniških lastnostni. Del gradu Negova – novi grad s pristavami – je 

bil leta 2007 v celoti obnovljen in v njem poteka dejavnost, vendar je ostal starejši del 

gradu znotraj obzidja zaradi pomanjkanja sredstev neobnovljen. Grad Viltuš je pogosta 

tarča vandalizma in kraj, njegovo stanje se je zato v zadnjih letih zelo poslabšalo, postal je 

statično nestabilen in mu grozi uničenje, če se v kratkem ne bodo začela večja obnovitvena 

dela na konstrukciji objekta.  
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V skupino C – ruševina s prepoznavnimi členi – sta uvrščena grad Hmeljnik in grad 

Socerb. Prvi zato, ker je dejansko ruševina in bo kot tak tudi najverjetneje prezentiran. 

Grad Socerb ima ohranjen le obodni zid in valjasti stolp, znotraj gradu so bili pozneje 

pozidani prostori, ki so urejeni v gostišče, obodni zid pa v razgledno točko. Grad je 

prezentiran kot delna ruševina. 

 

Tabela 4.1: Ohranjenost 

A v celoti ohranjena stavbna 
struktura 

15 grad Bizeljsko, grad Bled, grad Borl, dvorec 
Dornava, območje gradu Kostanjevica, grad 
Šrajbarski turn, grad Otočec, grad Pišece, 
grad Polhov Gradec, grad Jama v Predjami,  
grad Ptuj, grad Slovenska Bistrica, Območje 
gradu Snežnik, grad Turjak, vila Vipolže 

B znotraj obstoječe strukture 
ohranjene in prepoznavne 
temeljne historične 
sestavine 

3 območje gradu Gradac, grad Negova, grad 
Viltuš 

C ruševina s prepoznavnimi 
členi 

2 grad Hmeljnik, grad Socerb 

 

 

Slika 4.1: Ohranjenost 
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4.4 Fizična ogroženost     

Fizična ogroženost spomenikov je ocenjena z razvrstitvijo v tri skupine: A – spomenik je 

potreben celovite obnove, B – potrebna prenova posameznih delov, C – spomenik je v teku 

celovite prenove ali je obnovljen.  

Oceno stanja spomenikov glede na fizično ogroženost prikazujeta tabela 4.2 in slika 4.2. 

V skupini A – spomenik je potreben celovite obnove – je sedem spomenikov, in sicer grad 

Bizeljsko, grad Borl, dvorec Dornava, grad Šrajbarski turn, območje gradu Gradac, grad 

Viltuš in grad Hmeljnik. Z izjemo gradu Bizeljsko, ki je deloma v uporabi kot bivališče, 

večina gradu je prazna, so vsi ostali spomeniki v tej skupini prazni, brez najemnika ali 

uporabnika in dejavnosti. Vsi so potrebni celovite obnove, najprej zaradi ohranitve 

spomeniških lastnosti, sicer pa za njihovo oživitev in vzpostavitev dejavnosti in s tem 

omogočanje ustreznega vzdrževanja in obstoja spomenikov. Sem je uvrščen tudi grad 

Hmeljnik, ki bo zaradi svojega stanja najverjetneje prezentiran kot ruševina.  

 

V skupini B – potrebna prenova posameznih delov – je uvrščenih pet gradov: grad Negova, 

grad Ptuj, grad Slovenska Bistrica, grad Socerb in grad Turjak. V to skupino so uvrščeni 

gradovi, v sklopu katerih so objekti ali deli objektov, ki so potrebni celovite obnove.  Na 

prvem mestu po nujnosti prenove je stari grad Negova, ki sodi v kompleks gradu Negova, 

katerega del, tako imenovani Novi grad s pristavami, je bil, kot že rečeno, obnovljen, zato 

je uvrščen v to skupino, čeprav bi ga glede na obseg in zahtevnost obnove lahko uvrstili v 

skupino A. Na gradu Turjak sta v celoti obnovljena vzhodni in južni trakt, manjka celovita 

obnova severnega trakta z renesančno bastijo na vzhodnem delu gradu. Grad Ptuj je dobro 

vzdrževan in v dobrem gradbenem stanju, temeljite obnove je potrebna grajska žitnica.   

Podobno je z gradom Slovenska Bistrica, ki je skoraj v celoti obnovljen, obnovo 

potrebujejo grajske pristave v sklopu gradu. Grad Socerb je bil pred leti obnovljen, da 

lahko v njem poteka dejavnost (grad deluje kot razgledna točka in manjši gostinski obrat), 

vendar je ta zaradi nedokončane obnove okrnjena. Ne glede na to, da gre za skupino 

gradov, kjer so potrebni še določeni gradbeni posegi, ponekod večji, drugod manjši, so vsi 

ti objekti urejeni tako, da v njih lahko potekajo dejavnosti.  

 

V skupini C – na spomeniku poteka celovita obnova ali je obnovljen – je osem objektov: 

grad Bled, območje gradu Kostanjevica, območje gradu Otočec, grad Pišece, grad Polhov 

Gradec, grad Jama v Predjami, Območje gradu Snežnik, vila Vipolže. Nedokončana je 
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obnova gradu Pišece in pristav gradu Snežnik v območju gradu Snežnik. Obnova gradu 

Pišece je potekala postopoma od leta 2000, dela so bila zaključena 2013, grad je obnovljen 

skoraj v celoti vključno z notranjim dvoriščem, nedokončana je obnova kapele in stolpa. V 

Območju gradu Snežnik je bil leta 2007 v celoti obnovljen grad Snežnik, leto zatem 2008 

pa del pristav gradu Snežnik. Nedokončan  je ostal del grajskih pristav. Da bi bil grajski 

kompleks urejen v celoti, je treba dokončati obnovo pristav ter urediti gozdarsko šolo, 

grajski park in potrebno infrastrukturo. Ostali navedeni kulturni spomeniki so urejeni za 

dejavnosti, ki v njih potekajo. Obnovitvena dela na gradu Bled so se začela že leta 1952 in 

trajala do leta 1962 po načrtih arhitekta Toneta Bitenca, grad je takrat dobil nekoliko 

modernejšo ureditev, prilagojeno turističnim ogledom. Leta 2008 je bil prenovljen 

muzejski del na gradu (Blejski grad, zgodovina, spletna stran). Nazadnje, med letoma 2013 

in 2015, je bila obnovljena vila Vipolže v Brdih, katere celovita obnova je bila financirana 

s pomočjo evropskih sredstev. Vila je dobila tudi naslov najlepšega obnovljenega 

kulturnega spomenika, ki ji ga je podelila Unescova komisija v sestavi predsednice 

Evropskega združenja klubov Unesco (Ministrstvo za kulturo 2016d). 

 

Tabela 4.2:Fizična ogroženost 

A spomenik, potreben 
celovite obnove 

7 grad Bizeljsko, grad Borl, dvorec Dornava, 
grad Šrajbarski turn, območje gradu Gradac, 
grad Viltuš, grad Hmeljnik 

B potrebna prenova 
posameznih delov 

5 grad Negova, grad Ptuj, grad Slovenska 
Bistrica, grad Socerb, grad Turjak 

C na spomeniku poteka 
celovita obnova ali je 
obnovljen 

8 grad Bled, območje gradu Kostanjevica, 
območje gradu Otočec, grad Pišece, grad 
Polhov Gradec, grad Jama v Predjami,  
Območje gradu Snežnik, vila Vipolže 
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Slika 4.2: Fizična ogroženost 

 

 

4.5 Najemniki (statusnopravne oblike trenutnih najemnikov) 

Pravne oblike trenutnih najemnikov, upravljavcev ali uporabnikov spomenikov v lasti RS 

so: javni zavod in gospodarska družba, kamor se uvršča tudi fizična oseba. Ustanovitelj 

javnih zavodov je država ali občina (Bohinc in Tičar 2012, 7). Pri pregledu stanja 

najemnikov sem delila gradove, ki jih upravljajo javni zavodi, v dve skupini, in sicer na 

tiste, ki jih upravljajo javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina (A), in gradove, ki jih 

upravljajo javni zavodi – muzeji, katerih ustanoviteljica je država ali občina, ki dobivajo 

pretežni del prihodka za delovanje zavoda od države (B). V skupini C so gradovi, katerih 

najemniki ali uporabniki so zasebniki, v skupini D gradovi, ki so v najemu ali uporabi 

gospodarskih družb, in v skupini E gradovi, ki so prazni. Povedati je treba, da vsa razmerja 

z najemniki in uporabniki niso pravno urejena, kar je posledica težav z urejanjem razmerij 

med nekdanjimi imetniki pravice uporabe in ministrstvom ter trenutnimi uporabniki in 

ministrstvom, vse od lastninjenja.  

 

Statusno pravne oblike trenutnih najemnikov prikazujeta tabela 4.3 in slika 4.3. 

A – Občinski javni zavodi upravljajo štiri gradove, grad Bled, grad Negova – novi grad s 

pristavami, vilo Vipolže in grad Slovenska Bistrica.  

 

B – Javni zavodi – muzeji – upravljajo štiri gradove: območje gradu Kostanjevica, grad 

Ptuj, grad Polhov Gradec, grad Snežnik. Območje gradu Kostanjevica vključno z gradom 

upravlja Galerija Božidar Jakac, grad Ptuj Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, grad Polhov 



  

47 

Gradec Tehniški muzej, enota Muzej pošte in telekomunikacij in grad Snežnik Narodni 

muzej Slovenije. Grad Snežnik in grad Polhov Gradec sta v upravljanju javnih zavodov, 

katerih ustanoviteljica je država. Območje gradu Kostanjevica in grad Ptuj pa upravljata 

občinska javna zavoda, ki imata pooblastilo za opravljanje javne muzejske službe. V 

primerjavi z občinskimi javnimi zavodi, ki so uvrščeni v skupino A, so ti zavodi v 

prednosti, saj dobivajo sredstva za izvajanje dejavnosti od države.  

 

C – Fizične osebe so v dveh gradovih, in sicer na gradu Bizeljsko in gradu Socerb. Grad 

Socerb ima v najemu samostojni podjetnik Milan Graj, s. p., grad Bizeljsko pa nosilec 

dopolnilne dejavnosti na kmetiji Bojan Wisell Klakočar. 

 

D – Gospodarski družbi sta v Predjamskem gradu in gradu Otočec. Predjamski grad je v 

najemu družbe Postojnska jama, d. d., grad Otočec pa uporablja družba Terme Krka d. o. 

o. V Predjamskem gradu je muzej,  grad Otočec pa je urejen v hotel visoke kategorije, ki 

se je leta 2010 pridružil mednarodni prestižni verigi hotelov Relais & Chateaux. 

 

E – Največ v primerjavi z drugimi skupinami gradov je praznih. To so grad Borl, dvorec 

Dornava, grad Gradac, grad Hmeljnik, grad Pišece, grad Šrajbarski turn, grad Viltuš in 

grad Turjak. Grad Turjak je do konca leta 2015 neformalno upravljal občinski javni 

zavod,vendar je ta zaradi ukinitve delovanja javnega zavoda grad januarja 2016 zapustil.  

 

Tabela 4.3: Najemniki (statusno pravne oblike trenutnih najemnikov) 

 

A javni zavod – občinski 4 grad Bled, grad Negova – novi grad s 
pristavami, grad Slovenska Bistrica, vila 
Vipolže 

B  javni zavod – državni ali 
pooblaščeni muzej 
(ustanoviteljica država ali 
občina) 

4 grad Ptuj, območje gradu Kostanjevica, grad 
Polhov Gradec, Območje gradu Snežnik – 
grad Snežnik 

C fizične osebe 2 grad Socerb, grad Bizeljsko 
D  gospodarska družba 2 grad Jama v Predjami, območje gradu 

Otočec 
E  objekt je prazen 8 grad Borl, dvorec Dornava, območje gradu in 

grad Gradac, grad Hmeljnik, grad Pišece, 
grad Šrajbarski turn, grad Viltuš, grad Turjak 
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Slika 4.3: Najemniki (statusno pravne oblike trenutnih najemnikov) 

 

 

4.6 Namembnost 

V kulturnih spomenikih, ki so primerno obnovljeni in imajo upravljavca ali najemnika, 

potekajo različne  dejavnosti. Kulturni spomeniki, ki niso obnovljeni, praviloma nimajo 

upravljavca ali najemnika, čeravno izvedena obnova ni edini pogoj za pridobitev 

ustreznega upravljavca ali najemnika, saj so nekateri spomeniki kljub izvedeni obnovi 

prazni. Stanje spomenikov glede na namembnost prikazujeta tabela 4.4 in slika 4.4. 

Največ kulturnih spomenikov je urejenih v muzeje ali galerije. Pozneje obnovljeni 

spomeniki so urejeni za drugačne, širše zastavljene aktivnosti. Grad Negova, vila Vipolže 

in grad Pišece so tako obnovljeni za namen kongresne, izobraževalne, gostinsko - 

turistične in namestitvene dejavnosti. V vseh so kongresne dvorane, prostori za gostinsko 

ponudbo in sobe ali apartmaji. Grad Negova in vilo Vipolže upravljata občinska javna 

zavoda s področja kulture, v njiju potekajo kulturni dogodki, občasne razstave, kongresi in 

podobno. Zavod, ki upravlja vilo Vipolže, upravlja celotni objekt in je nase prevzel tudi 

vse stroške vzdrževanja objekta. Del gradu Negova je le deloma v uporabi občinskega 

javnega zavoda, zavod upravlja pristave, novi grad pa ima le deloma v uporabi.   

Gostinski obrat je v dveh kulturnih spomenikih. Grad Otočec je urejen v hotel visoke 

kategorije. V gradu Socerb je urejen gostinski obrat.  

V gradu Bizeljsko je stanovanje. Gre za stanje najemniškega odnosa, kakršno je bilo ob 

podržavljanju, in je še vedno neurejeno.   
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Osem gradov je praznih. Stanje gradu Borl, dvorca Dornava, gradu Gradac, Hmeljnik, 

Šrajbarski turn in Viltuš je tako, da bi morali biti za izvajanje dejavnosti v celoti 

obnovljeni. Drugače je z gradom Turjak, ki je v delu v celoti obnovljen. V tem delu so do 

pred kratkim še potekale različne prireditve, kulturni dogodki, razstave in poroke. Grad je 

trenutno prazen in čaka na najemnika. Tudi grad Pišece je kljub izvedeni obnovi še prazen. 

V načrtu je še ureditev parkirišč, čemur bo sledil postopek izbire najemnika.  

 

Tabela 4.4: Namembnost 

A  kulturne prireditve, razstavišče 2 grad Negova – novi grad s pristavami, vila 
Vipolže 

B muzej, galerija 7 grad Bled, območje gradu Kostanjevica, grad 
Polhov Gradec, grad Jama v Predjami, grad 
Ptuj, območje gradu Snežnik – grad Snežnik, 
grad Slovenska Bistrica 

C hotel, gostinski obrat 2 območje gradu Otočec, grad Socerb 
D stanovanja  1 grad Bizeljsko 
E  prazen 8 grad Borl, dvorec Dornava, območje gradu 

Gradac, grad Hmeljnik, grad Šrajbarski turn, 
grad Pišece, grad Viltuš, grad Turjak 

 

 

Slika 4.4: Namembnost 
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4.7 Sklep analize 

Pregled stanja gradov in dvorcev, ki jih upravlja Ministrstvo za kulturo, kaže, da kljub 

težkim časom, ki so jih ti prestali v zgodovini, predvsem pa med vojno in po njej, niso 

ostali pozabljeni in zapuščeni. Večina je ohranjenih do te mere, da je mogoče s strokovno 

obnovo urediti njihovo primerno historično predstavitev. Ker pa gre za stavbe, ki so še 

vedno žive in ob neustreznem vzdrževanju lahko hitro propadajo, je potrebno pri obnovi 

hitro ukrepati. Kar nekaj objektov je bilo v celoti ali delno obnovljenih. Drugi na obnovo 

še čakajo. Objekti so bili sprva deloma obnovljeni z namenom, da bo najemnik s svojimi 

sredstvi dokončal obnovo. Skozi prakso izvajanja obnove in pridobivanja najemnikov pa 

se je izkazalo, da je treba spomenik obnoviti in urediti v celoti in ga takega oddati v najem 

ali v upravljanje, saj je poračunavanje najemnine z vloženimi sredstvi v obnovo zakonsko 

nedopustno. 

Velik problem pomenijo prazni objekti. Ti so, čeprav že povsem izropani, še vedno tarče 

vandalizma in kraj. Če država s svojimi mehanizmi področje obnove nekako obvladuje, 

izjema so finance, ki so glavni vzrok za prepočasno obnovo, je povsem drugače s 

spomeniki v upravljavskem smislu. Kar 40% od spomenikov, zajetih v vzorcu, je praznih, 

brez najemnika in ustrezne dejavnosti. Da so občinski javni zavodi prevzeli upravljanje 

kulturnih spomenikov, je zasluga velikega interesa lokalnih skupnosti in njihovih županov, 

ki  si želijo imeti neposreden stik s kulturnimi spomeniki v svojem okolju. Res pa je, da 

želijo občine prevzemati kulturne spomenike v upravljanje le, če so ti obnovljeni. Žal je 

tudi teh primerov bolj malo, saj občine nimajo dovolj sredstev za financiranje javnih 

zavodov, ki bi upravljali spomenike in poleg tega plačevali sorazmerno visoke stroške 

njihovega vzdrževanja.  Na drugi strani je zelo malo najemnikov, ki bi želeli imeti v 

najemu gradove in plačevati zanje najemnino. To je možno le, če ima najemnik prihodek 

od druge dejavnosti, s katerim lahko pokrije morebitne izgube pri začetnem najemu gradu.  
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5 RAZISKAVA NA TEMO UPRAVLJANJA KULTURNIH 

SPOMENIKOV V LASTI RS 

5.1 Metoda raziskave 

Raziskava o upravljanju kulturnih spomenikov v lasti RS je izdelana na podlagi prejetih 

odgovorov na tri vprašalnike, ki so bili posredovani trem ciljnim skupinam:  

− občinskim javnim zavodom, ki upravljajo kulturne spomenike v lasti RS, 

− lokalnim skupnostim, ki so postale lastnice nekdanjih kulturnih spomenikov v lasti 

RS, 

− lokalnim skupnostim, na območju katerih so kulturi spomeniki v lasti RS, a so 

prazni ali so v uporabi brez pravne podlage. 

 

V analizo je bilo zajetih 19 kulturnih spomenikov, od tega štirje kulturni spomeniki v 

upravljanju občinskih javnih zavodov, štirje kulturni spomeniki, ki so bili preneseni v last 

občin, in 11 kulturnih spomenikov, ki so prazni ali so v uporabi brez pravne podlage. 

Prispelo je 13 odgovorov, od tega dva odgovora javnih zavodov, štirje odgovori občin, 

katerim so bili spomeniki preneseni v last in sedem odgovorov občin, v območju katerih so 

spomeniki, a so prazni. Vprašanja so bila poslana elektronsko 24. 12. 2015, zadnji odgovor 

je prispel 29. 1. 2016.  

 

5.2 Vprašalnik za upravljavce – občinske javne zavode 

V kulturnih spomenikih v lasti RS izvaja svojo dejavnost kar nekaj javnih zavodov na 

področju kulture, vendar so v manjšini tisti, ki jih je prav za namen upravljanja spomenika 

ustanovila občina. Ta je namreč za občine dodaten strošek, ki si ga vedno težje  privoščijo. 

Po obstoječi zakonodaji je prenos spomenika v upravljanje zavodu na področju kulture 

edina pot, da spomenik prevzame v upravljanje lokalna skupnost prek svojega zavoda 

neodplačno in brez razpisa (73. člen ZUJIK). Se pa s tem zaveže plačevati stroške rednega 

vzdrževanja in obratovalne stroške nepremičnine (75. člen  ZUJIK).  

V vprašalniku, namenjenem občinskim javnim zavodom, ki upravljajo spomenike v lasti 

RS, so bili zajeti štirje gradovi: grad Negova, vila Vipolže, Muzej na prostem Rogatec in 

grad Bled. Prispela sta odgovora dveh občinskih zavodov na področju kulture, Zavoda za 

kulturo, promocijo in turizem Gornja Radgona (v nadaljevanju zavod KULTproTUR), ki 
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upravlja del gradu Negova, in Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec (v 

nadaljevanju zavod Rogatec), ki upravlja Muzej na prostem v Rogatcu. Odgovora nista 

posredovala Zavod turizem, kulturo, mladino in šport Brda, ki upravlja Vilo Vipolže, in 

Zavod za kulturo Bled, ki upravlja blejski grad. Vprašalnik je v prilogi A. Seznam 

spomenikov in njihovih upravljavcev, ki so jim bili poslani vprašalniki, je prikazan v tabeli 

5.1. 

 

Tabela 5.1: Seznam kulturnih spomenikov in javnih zavodov, ki jim je bil  posredovan vprašalnik A  

1 Negova – Grad Negova Zavod za kulturo, promocijo in turizem Gornja 
Radgona (zavod KULTproTUR) 

2 Vipolže – Vila Vipolže Zavod turizem, kulturo, mladino in šport Brda 
3 Rogatec – Muzej na prostem Rogatec Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec 
4 Bled – Grad Zavod za kulturo Bled 
 

Odgovori na vprašalnik za občinske javne zavode so predstavljeni v tabeli 5.2. 

Na vprašanje »Ali je prenos kulturnega spomenika v upravljanje javnemu zavodu izpolnil 

pričakovanja?« je zavod KULTproTUR odgovoril »Da«, zavod Rogatec pa »Ne«. V 

obrazložitvi odgovora zavoda Rogatec je zapisano, da ima zavod zelo velike težave s 

pokrivanjem materialnih stroškov, stroškov storitev in stroškov tekočega vzdrževanja 

objektov, saj lastnik zagotavlja le investicijsko vzdrževanje, kar glede na naravo objektov 

ne zadošča za ohranjanje in prezentacijo kulturne dediščine ter zagotavljanje dostopnosti 

spomenika javnosti (odgovor na vprašalnik 2016).  

 

Na drugo vprašanje »Ali ste zadovoljni s skrbjo države glede obnove spomenika?« sta oba 

vprašana odgovorila »Da«. Zavod Rogatec odgovor dopolnjuje z opombo, da je s strani 

investicij in investicijskega vzdrževanje skrb države še znosna, obstoj spomenika pa 

ogrožajo stroški, povezani z vzdrževanjem, in materialni stroški. 

 

Dejavnosti, ki potekajo na gradu Negova, so historična prezentacija, razstavišče, izvajajo 

se prireditve, poročni obredi, izobraževanje. V Muzeju na prostem v Rogatcu so zastopane 

dejavnosti historična prezentacija, muzejska prezentacija, prireditve in izobraževanje. 

 

Na vprašanje »Ali prihodki od uporabe spomenika zadoščajo za pokrivanje stroškov 

tekočega  vzdrževanja spomenika?« sta oba vprašana odgovorila negativno. Odgovor 

zavoda Rogatec je dopolnjen z opombo, ki je podobna opombi iz prvega odgovora.   
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Na vprašanje »Kateri so viri financiranja za delovanje javnega zavoda in vzdrževanje 

spomenika in kakšno je njihovo razmerje?« je odgovor zavoda KULproTUR »Država in 

občina«, odgovor zavoda Rogatec pa »Država, občina in prihodki od ogledov, izvedb 

pedagoških delavnic, prikazov, doživljajskih delavnic …«  

 

Zavod Rogatec ima devet redno zaposlenih, od tega trije zaposleni delajo samo na 

področju upravljanja Muzeja na prostem Rogatec. Zavod KULTproTUR ima šest redno 

zaposlenih.  

 

Število obiskovalcev v gradu Negova v letu 2014 je bilo 9004. Muzej Rogatec je imel v 

istem letu 14.032 obiskovalcev. Pri tem je treba primerjati še urnik odprtosti kulturnih 

spomenikov, kar ni bilo zajeto v vprašalniku. Muzej na prostem v Rogatcu je odprt od 1. 4. 

do 31. 10. vsak dan razen ponedeljka od 10. do 18. ure. V zimskem času pa vsako soboto 

od 10. do 16. ure. Grad Negova je odprt za obiskovalce od 1. 4. do 31. 10. od četrtka do 

nedelje od 10. do 17. ure. Razlogi za večje število obiskovalcev so lahko tudi daljši čas 

odprtosti za obiskovalce, predvsem pa pestrost in zanimivost programov, ki jih nudijo 

obiskovalcem. 

 

Oba zavoda poleg kulturnih spomenikov v lasti RS upravljata ostale objekte s področja 

kulture v občini. Zavod KULTproTUR upravlja muzej Špital, Dom kulture, Mladinski 

center in dva turistično informativna centra. Zavod Rogatec upravlja poleg muzeja Dvorec 

Strmol, Rokodelski center Rogatec, Športni park Rogatec ter vso kulturno turistično 

infrastrukturo in dvorane v občini.  

 

Za grad Negova je izdelan načrt upravljanja, za muzej na prostem ne. Razlog za še 

neizdelan načrt upravljanja Muzeja na prostem je nedorečenost financiranja posameznih 

postavk upravljanja kulturnega spomenika v odnosu med ustanoviteljem, zavodom in 

lastnikom spomenika (odgovor na vprašalnik 2016). 

 

Na vprašanje »Ali uporabo kulturnega spomenika delite (ali bi želeli deliti) s kakšnim 

gospodarskim podjetjem?« je odgovor zavoda Rogatec »Ne«, zavoda KULTproTUR pa 

»Odvisno od koncepta«. Muzej na prostem odgovor dopolnjuje, da bi se ob ustrezni rešitvi, 

interesu in soglasju lastnika strinjal z delitvijo uporabe spomenika z gospodarskim 

podjetjem.  Del gradu Negova – Novi grad, ki ga uporablja tudi zavod KULTproTUR, je 
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trenutno deloma neizkoriščen in brez upravljavca. Glede na to, da zavod upravlja pristave, 

ki so v sklopu gradu, je razmišljanje o morebitnem sodelovanju z gospodarsko družbo pri 

uporabi kulturnega spomenika pomembno. V novem gradu so prostori, namenjeni 

izobraževanju, prostori za gostinsko ponudbo in apartmaji, v katerih lahko s svojo 

dejavnostjo nastopa tudi zasebno podjetje.   

 

Tabela 5.2: Odgovori občinskih javnih zavodov (vprašalnik A) 

 

VPRAŠANJE 

 
Grad Negova/Zavod  za 
kulturo, turizem in 
promocijo Gornja 
Radgona 
 

Muzej na prostem/Zavod 
za kulturo, turizem in 
razvoj Rogatec 
 

1. 
Ali je prenos kulturnega spomenika v 
upravljanje javnemu zavodu izpolnil 
vaša pričakovanja? 

DA 
NE (pomanjkanje sredstev 
za materialne stroške in 
tekoče vzdrževanje) 

2. 
Ali ste zadovoljni s skrbjo države 
glede obnove spomenika? 

DA DA 

3. 
Katere programe/dejavnosti izvajate v 
kulturnem spomeniku? 

Historična prezentacija 
Razstavišče 
Prireditve 
Poročni obredi 
Izobraževanje 

Historična prezentacija 
Muzejska prezentacija 
Prireditve 
Izobraževanje 
 

4. 
Ali prihodki od uporabe spomenika 
zadoščajo za pokrivanje stroškov 
tekočega  vzdrževanja spomenika? 

 
NE 

 
NE 
 

5. 

Kateri so viri financiranja za 
delovanje javnega zavoda in 
vzdrževanje spomenika in kakšno je 
njihovo razmerje? 

Občina, država Občina, država 

6. 
Koliko zaposlenih ima zavod, ki 
upravlja spomenik? 

Šest redno zaposlenih, prek 
javnih del ali razpisov še 2 
in 1 in ½ v računovodstvu 

Devet zaposlenih (od tega 
trije samo v muzeju) 

7. 
Kakšni so podatki o številu 
obiskovalcev za leto 2014? 

9004 14.832 

8. 
Ali zavod upravlja še kakšno drugo 
nepremičnino v občini? 

DA,muzej Špital, Dom 
kulture, Mladinski center, 
dva TIC-a 

DA, Dvorce Strmol, 
Rokodelski center 
Rogatec, Športni park 
Rogatec, ter vso kulturno 
turistično infrastrukturo in 
dvorane 

9. 
Ali imate izdelan načrt upravljanja za 
kulturni spomenik? 

DA NE 

10. 
Ali uporabo kulturnega spomenika 
delite (ali bi želeli deliti) s kakšnim 
gospodarskim podjetjem? 

Odvisno od koncepta NE 
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5.3 Vprašalnik za lokalne skupnosti, ki so postale lastnice nekdanjih 

kulturnih spomenikov v lasti RS 

 

Vprašalnik za lokalne skupnosti, ki so postale lastnice nekdanjih kulturnih spomenikov v 

lasti RS, je zajel štiri kulturne spomenike: grad Rihemberk, park gradu Turnišče, grad 

Kostel in Ferrarijev vrt v Štanjelu, prispeli so odgovori vseh vprašanih. Vprašalnik je v 

prilogi B. Seznam spomenikov in občin, ki jim je bil posredovan vprašalnik, prikazuje 

tabela 5.3.  

 

Tabela 5.3: Seznam kulturnih spomenikov in občin, ki jim je bil posredovan vprašalnik B 

1 Branik – Grad Rihemberk Mestna občina Nova Gorica 
2 Ptuj – Park gradu Turnišče Mestna občina Ptuj 
3 Kostel – Grad Kostel Občina Kostel  
4 Štanjel – Vrt ob vili Ferrari Občina Komen 
 

Gradovi Rihemberk, Kostel in Turnišče ter Ferrarijev vrt v Štanjelu, ki so leta 1999 

skladno z ZLKSDL prešli v državno last, so bili med letoma 2012 in 2014 neodplačno 

preneseni v last občin. Grad Rihemberk je bil leta 2013 prenesen v last Mestne občine 

Nova Gorica, grad Turnišče leta 2013 v last Mestne občine Ptuj, grad Kostel leta 2014 v 

last Občine Kostel in Ferrarijev vrt v Štanjelu leta 2014 v last Občine Komen.  

Prenos lastništva omogoča Zakon o varstvu kulturne dediščine iz leta 2008, s katerim je 

bila končno dopuščena odtujitev kulturnega spomenika v lasti države. Zakon o varstvu 

kulturne dediščine iz leta 1999 in predhodni so namreč odtujitev kulturnih spomenikov v 

lasti države prepovedovali. Odtujitev ZVKD-1 omogoča pogojno, in sicer če se s tem 

izboljšata njegova ohranitev in javna dostopnost ter zagotovi taka uporaba, ki je skladna z 

družbenim pomenom spomenika (6. odst. 6. člena ZVKD). Zato morajo novi lastniki 

poskrbeti za ustrezno obnovo, javno dostopnost in ustrezno dejavnost v kulturnem 

spomeniku, kar mora biti določeno tudi v pogodbenih zavezah lastnika. 

Neodplačno odtujitev državnega premoženja osebam javnega prava omogoča Zakon o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v 24. členu. Bistveni 

sestavni del pogodbe o brezplačni odsvojitvi nepremičnega premoženja države in lokalne 

skupnosti sta opredelitev javnega interesa ter prepoved odtujitve in obremenitve 

neodplačno prenesene nepremičnine za najmanj pet let, kar mora biti v obliki zaznambe 

vpisano v zemljiško knjigo. Za nepremičnine, ki jih država neodplačno odsvoji v korist 

lokalne skupnosti ali obratno, se javni interes ne ugotavlja (24. člen ZSPDSLS). Z 
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možnostjo odtujitve kulturnih spomenikov v lasti države je bila omogočena tudi prodaja 

kulturnih spomenikov. Tako je bila v letu 2013 izvedena prodaja graščine Socka. V 

postopku prodaje so bili še drugi spomeniki, grad Borl, grad Viltuš in grad Šrajbarski turn, 

vendar prodaje niso bile uspešne.  

 

Tabela 5.4: Odgovori lokalnih skupnosti, ki so postale lastnice kulturnih spomenikov (vprašalnik B) 

 VPRAŠANJE 

Branik – Grad 
Rihemberk/Mestna 
občina Nova 
Gorica 

Ptuj – Park 
gradu 
Turnišče/Mestna 
občina Ptuj 

Kostel – 
Grad Kostel 
/Občina 
Kostel 

Štanjel – Vrt 
ob vili 
Ferrari/Občina 
Komen 

1. 

Ali je prenos 
lastništva 
kulturnega 
spomenika na 
občino izpolnil vaša 
pričakovanja? 

NI ODGOVORA NE DA DA 

2. 

Ali ste zadovoljni s 
skrbjo države za 
kulturni spomenik 
preden je bil ta 
prenesen v last 
občine? 

NE NE NE DA, NE 

3. 
Ali že imate izdelan 
načrt upravljanja za 
kulturni spomenik? 

NE NE DA NE 

4. 
S katerimi sredstvi 
izvajate obnovo 
spomenika? 

Obnove še ne 
izvajamo, smo v 
fazi pridobivanja 
dokumentacije, kar 
krijemo iz 
občinskega 
proračuna. 

lastna lastna lastna 

5. 
Kdo upravlja ali bo 
upravljal kulturni 
spomenik? 

Ni še določen. V 
začetku delujoči 
Javni zavod Goriški 
muzej, pozneje 
samostojni javni 
zavod. 

občina 

občina,         
občinski 
javni zavod 
(Občinski  
javni zavod 
za kulturo in 
turizem bo 
ukinjen, skrb 
bo prevzela 
občina.) 

občina, 
(Trenutno 
upravlja občina, 
ustanavljamo 
občinski javni 
zavod, ki bi v 
drugi polovici 
leta prevzel 
skrb za vrt.) 

6. 

Katere 
programe/dejavnosti 
bi izvajali (ali že 
izvajate) v 
kulturnem 
spomeniku? 

historična 
prezentacija, 
muzejska 
prezentacija, 
razstavišče, 
prireditve,  
gostinska dejavnost, 
poročni obredi, 
izobraževanje, 
nastanitvena 
dejavnost 
 

historična 
prezentacija, 
muzejska 
prezentacija, 
razstavišče, 
prireditve,  
gostinska 
dejavnost, 
izobraževanje 
 

historična 
prezentacija, 
muzejska 
prezentacija, 
razstavišče, 
prireditve,  
gostinska 
dejavnost, 
poročni 
obredi, 
izobraževanje 
 

historična 
prezentacija, 
razstavišče, 
prireditve,  
poročni obredi, 
izobraževanje 
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Tabela 5.4. prikazuje odgovore na vprašalnik, ki je bil poslan občinam, ki so postale 

lastnice gradov.  

Na vprašanje »Ali je prenos lastništva kulturnega spomenika na občino izpolnil 

pričakovanja novih lastnikov?« sta dva odgovora pozitivna, en odgovor negativen in eden 

brez odgovora. MO Nova Gorica, ki ni odgovorila, pojasnjuje, da ne more odgovoriti, ker 

so še v fazi pridobivanja vseh potrebnih soglasij, dovoljenj za sanacijo. MO Ptuj negativni 

odgovor pojasnjuje s tem, da so predvidevali, da bo država zaradi prenosa lastništva in s 

tem prenosa bremen in odgovornosti za spomenik na lokalno skupnost zagotavljala 

določena sredstva za vzdrževanje in obnovo, ker gre za spomenik državnega pomena.  

 

Na vprašanje »Ali ste zadovoljni s skrbjo države za kulturni spomenik, preden je bil ta 

prenesen v last občine?« so trije odgovori »Ne«, eden »Da in Ne«. MO Ptuj, ki je 

odgovorila negativno, pojasnjuje, da država ni zagotavljala sredstev za vzdrževanje stavb v 

kompleksu in nadomestne zasaditve v parku. Občina Kostel je odgovorila negativno, ker se 

vrsto let ni dogajalo nič v zvezi z obnovo gradu. Občina Komen je pozitiven in hkrati 

negativen odgovor pojasnila: »ker država ni vedno poskrbela za ustrezno tekoče 

vzdrževanje vrta, ni izvedla vseh potrebnih investicijskih posegov za revitalizacijo 

spomenika in ni uredila razmere na delu Ferrarijevega vrta, ki je v zasebni lasti«.  

 

Na vprašanje o izdelanem načrtu upravljanja, so trije odgovori pritrdilni in en odgovor 

negativen.  

 

Glede sredstev, s katerimi lokalne skupnosti izvajajo obnovo, so trije odgovorili, da z 

lastnimi, MO Nova Gorica odgovora ni podala z utemeljitvijo, da obnove še ne izvajajo, 

saj so šele v fazi pridobivanja dokumentacije in ustreznih soglasij. Vse dosedanje stroške 

pa krijejo iz občinskega proračuna.  

 

Štiri kulturne spomenike trenutno upravljajo neposredno občine, in sicer grad Turnišče, 

Ferrarijev vrt v Štanjelu, grad Kostel in grad Rihemberk. Grad Kostel poleg občine 

upravlja tudi javni zavod, ki ga nameravajo ukiniti in njegove naloge prenesti na Občino 

Kostel. Grad Rihemberk trenutno upravlja občina, v prihodnosti naj bi ga v začetku 

upravljal javni zavod Goriški muzej, pozneje pa bi za ta namen ustanovili zavod. Občina 

Komen za upravljanje Ferrarijevega vrta ustanavlja javni zavod, ki naj bi namesto občine 

prevzel upravljanje vrta še v drugi polovici leta 2016.  
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Programe/dejavnosti, ki se ali se bodo izvajale v kulturnih spomenikih, prikazuje tabela 

5.5. Trenutno potekajo dejavnosti le v Ferrarijevem vrtu v Štanjelu. Dejavnosti v preostalih 

kulturnih spomenikih so vezane na izvedeno obnovo. 

 

Tabela 5.5: Programi/dejavnosti, ki se ali se bodo izvajale v kulturnih spomenikih 

Historična prezentacija 4 

Muzejska prezentacija 3 

Razstavišče 4 

Prireditve 4 

Gostinska dejavnost 3 

Poročni obredi 3 

Izobraževanje 4 

Nastanitvena dejavnost 1 

 

 

5.4 Vprašalnik za lokalne skupnosti, v območju katerih so kulturni 

spomeniki, ki so prazni ali so v uporabi brez pravne podlage 

Kulturni spomeniki, ki so prazni, bodo v prihodnosti nujno potrebovali upravljavce ali 

najemnike, ki bodo skrbeli zanje in v njih izvajali ustrezne dejavnosti. Vprašalnik za 

lokalne skupnosti, v območju katerih so kulturni spomeniki, ki so prazni ali so v uporabi 

brez pravne podlage, je bil poslan lokalnim skupnostim kot potencialnim upraviteljicam, 

da bi ugotavljali njihov interes za upravljanje kulturnih spomenikov. Vključevanje lokalne 

skupnosti v upravljanje kulturne dediščine omenja avstralska raziskava s področja 

zavarovanih območij, ki se lahko uporablja tudi za področje kulturne dediščine. Raziskava 

med smernicami sodobnega upravljanja kulturne dediščine navaja, da mora upravljanje 

potekati v sožitju z lokalnim prebivalstvom in ob upoštevanju potreb lokalnega 

prebivalstva, hkrati omenja lokalno prebivalstvo tudi kot možnega upravljavca dediščine 

(Phillips 2003, v Managing cultural world heritage 2013, 16).   

 

V vprašalnik, ki je v prilogi C, je bilo vključenih enajst kulturnih spomenikov, prispeli so 

odgovori za sedem kulturnih spomenikov od sedmih lokalnih skupnosti. Seznam kulturnih 

spomenikov in lokalne skupnosti, ki jim je bil posredovan vprašalnik, je v tabeli 5.6.    

 

 



  

59 

Tabela 5.6: Seznam kulturnih spomenikov in občin, ki jim je bil posredovan vprašalnik C 

1 Bizeljska vas – Grad Bizeljsko Občina Brežice 
2 Pišece – Grad Pišece Občina Brežice 
3 Dolane – Grad Borl Občina Cirkulane 
4 Črnomelj – Kulturni dom Občina Črnomelj 
5 Dornava – Dvorec Dornava Občina Dornava 
6 Dvor pri Žužemberku – Železarna Dvor  Občina Žužemberk 
7 Gradac – Grad Gradac Občina Metlika 
8 Leskovec pri Krškem – Grad Šrajbarski turn Občina Krško 
9 Socerb – Grad Socerb Občina Koper 
10 Spodnji Slemen – Grad Viltuš Občina Selnica ob Dravi 
11 Turjak – Grad Turjak Občina Velike Lašče 
 

Na vprašalnik so odgovorile Občina Cirkulane za grad Borl, Občina Črnomelj za Kulturni 

dom v Črnomlju, Občina Dornava za dvorec Dornava, Občina Žužemberk za Železarno 

Dvor, Občina Krško za grad Šrajbarski turn, Občina Selnica ob Dravi za grad Viltuš in 

Občina Velike Lašče za grad Turjak. Odgovore na vprašalnik prikazuje tabela 5.8.  

 

Na vprašanje »Ali ste zadovoljni z dosedanjo skrbjo države za kulturni spomenik?« je pet 

odgovorov negativnih, odgovor za Železarno Dvor je bil dopolnjen z opombo »Delno«. 

Dva odgovora sta pozitivna, in sicer za grad Viltuš in grad Borl. Čeprav sta zadnja dva 

objekta v zelo slabem stanju, sta odgovora pozitivna verjetno zato, ker se aktivnosti glede 

obnove teh spomenikov v zadnjih dveh letih povečujejo. 

 

Na vprašanje »Ali bi želeli, da bi država kulturni spomenik prenesla v last občine?« sta dva 

odgovora pritrdilna, in sicer za grad Viltuš in grad Turjak. Pet odgovorov je negativnih, pri 

enem od kulturnih spomenikov je prenos lastništva pogojen z izvedeno ustrezno obnovo 

(Kulturni dom Črnomelj). 

 

Vprašanje »Ali bi želeli, da bi upravljanje kulturnega spomenika prevzela lokalna 

skupnost?«  je bilo zastavljeno zaradi ugotavlja splošnega interesa glede upravljanja 

kulturnega spomenika s strani občine. Trenutna zakonodaja namreč ne dopušča 

neposrednega prenosa upravljanja na lokalno skupnost, lokalna skupnost mora, kot je bilo 

že omenjeno, v ta namen ustanoviti javni zavod. Interes za prenos upravljanja so izkazali 

trije vprašani, pri čemer je odgovor za grad Turjak pogojen, če grad ne bo prenesen v last.  

Odgovora sta bila pritrdilna še za Železarno Dvor in grad Šrajbarski turn. Negativno so 

odgovorili trije vprašani. Na to vprašanje ni odgovorila Občina Črnomelj za Kulturni dom 

Črnomelj, v opombah je navedeno enako pojasnilo kot pri drugem vprašanju, in sicer da je 
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prenos v upravljanje povezan z ustrezno izvedeno obnovo, ki bo omogočala tudi želeno 

uporabo spomenika.  

 

Pregled predvidenih dejavnosti v kulturnih spomenikih prikazuje tabela 5. 7.  

 

Tabela 5.7: Pregled predvidenih dejavnosti v kulturnih spomenikih 

Historična prezentacija 6 

Muzejska prezentacija 4 

Razstavišče 3 

Prireditve 6 

Gostinska dejavnost 5 

Poročni obredi 4 

Izobraževanje 4 

Nastanitvena dejavnost 1 

 

Šest vprašalnih meni, da je kulturni spomenik pomemben za razvoj kulturne dejavnosti v 

njihovem prostoru. Za en kulturni spomenik menijo nasprotno (grad Viltuš). 

 

Na vprašanje »Ali bi, če bi imeli spomenik v lasti ali upravljanju, k sodelovanju pri 

upravljanju povabili tudi gospodarsko družbo?« je šest vprašanih odgovorilo pritrdilno, 

eden negativno (Občina Selnica za grad Viltuš).   

 

Na vprašanje »Ali bi bili pripravljeni z dejavnostmi občine (kulturnimi, turističnimi) 

sodelovati tudi, če bi bil spomenik oddan v najem drugemu najemniku?« je pet odgovorov 

pritrdilnih, eden negativen (grad Viltuš) in eden pogojen, ker navaja »Odvisno od 

najemnika« (železarna Dvor).   
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Tabela 5.8: Odgovori lokalnih skupnosti, v območju katerih so prazni kulturni spomeniki 

(vprašalnik C) 

VPRAŠANJE 

Dolane – 
Grad 
Borl/Občina 
Cirkulane 

Črnomelj– 
Kulturni 
dom/ 
Občina 
Črnomelj 

Dornava – 
Dvorec 
Dornava/ 
Občina 
Dornava 

Dvor pri 
Žužemberku 
– Železarna 
Dvor/Občina 
Žužemberk 

Leskovec 
pri Krškem 
– Grad 
Šrajbarski 
turn/Občin
a Krško 

Spodnji 
Slemen – 
Grad 
Viltuš/Ob
čina 
Selnica ob 
Dravi 

Turjak – 
Grad/Obči
na Velike 
Lašče 

Ali ste zadovoljni z 
dosedanjo skrbjo 
države za kulturni 
spomenik? 

DA NE NE NE (delno) NE DA NE 

Ali bi želeli, da bi 
država kulturni 
spomenik prenesla 
v last občine? 

NE 

NE  
(Dokler KS 
ne bo urejen 
tako, da bo 
lahko služil 
svojemu 
namenu.) 

NE NE NE DA DA 

Ali bi želeli da bi 
upravljanje 
kulturnega 
spomenika prevzela 
lokalna skupnost? 

NE 

BREZ ODG 
(opomba: 
enako kot pri 
odg 2.) 
 

NE DA DA NE 

DA (v 
primeru, da 
ne bi bil 
prenesen v 
last) 

Kakšne 
programe/dejavnos
ti bi izvajali v 
spomeniku, če bi ga 
imeli v lasti ali v 
upravljanju? 

historična 
prezentacija, 
muzej, 
prireditve, 
gostinska 
dejavnost, 
poročni 
obredi, 
izobraževanje
, 
nastanitvena 
dejavnost 

historična 
prezentacija, 
razstavišče, 
prireditve 

historična 
prezentacija
, 
muzej, 
razstaviš 
če 
prireditve,  
gostinska 
dejavnost, 
poročni 
obredi, 
izobraževan
je 

historična 
prezentacija, 
muzej, 
razstavišče, 
prireditve,  
gostinska 
dejavnost, 
izobraževanje 
 
 

razstavišče, 
prireditve,  
gostinska 
dejavnost, 
poročni 
obredi 
 

historična 
prezentaci 
ja, 
muzej 
 

historična 
prezentaci 
ja, 
muzej, 
razstavišče, 
prireditve,  
gostinska 
dejavnost, 
poročni 
obredi, 
izobraževan
je 
 

Ali je kulturni 
spomenik 
pomemben za 
razvoj kulturne 
dejavnosti v vašem 
prostoru? 

DA DA DA DA DA NE DA 

Ali bi, če bi imeli 
spomenik v lasti ali 
upravljanju, k  
sodelovanju pri 
upravljanju 
povabili tudi 
gospodarsko 
družbo? 

DA DA DA DA DA NE 

DA 
(Samo v 
primeru 
gostinske 
dejav-nosti) 
 
 

Ali bi bili 
pripravljeni z 
dejavnostmi občine 
(kulturnimi, 
turističnimi) 
sodelovati tudi, če 
bi bil spomenik 
oddan v najem 
drugemu 
najemniku? 

DA DA DA 
Odvisno od 
najemnika 

DA NE DA 
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5.5 Sklepna analiza odgovorov na vprašalnike 

Analiza odgovorov na vprašalnike kaže stanje in namene upravljavcev – javnih zavodov, 

občin, ki imajo v lasti kulturne spomenike, in občin, ki nimajo v upravljanju spomenikov, 

v odnosu do kulturnih spomenikov, odnose do vloge države kot lastnice ali nekdanje 

lastnice v smislu vzdrževanja in obnove spomenikov ter morebitne težave pri upravljanju 

spomenikov. Prenos kulturnih spomenikov v upravljanje javnim zavodom je v enem 

primeru izpolnil pričakovanja, v drugem ne, saj ima zavod težave s pokrivanjem stroškov. 

Pri obeh zavodih prihodki od uporabe spomenika ne zadoščajo za kritje stroškov tekočega 

vzdrževanja, pri Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec tudi za pokrivanje 

materialnih stroškov. Omeniti je treba, da je obnovljeni del gradu Negova, ki ga uporablja 

zavod, lahko namenjen različnim dogodkom in se prostori lahko uporabljajo tudi v tržne 

namene, Muzej na prostem Rogatec pa je muzej, ki je namenjen le muzejskim ogledom in 

izobraževanju v okviru dejavnosti. Oba zavoda sta zadovoljna s skrbjo države glede 

obnove spomenika, ostaja pa problem pokrivanja stroškov rednega vzdrževanja, saj država 

krije le stroške investicijskega vzdrževanja, vsi preostali stroški, vezani na nepremičnine, 

pa so breme upravljavca. Glede dejavnosti izvaja Muzej na prostem le muzejsko in 

izobraževalno dejavnost v okviru muzeja, na gradu pa Negova prirejajo občasne razstave, 

prireditve, izobraževanja in poroke, ki lahko prinašajo prihodek od najemnin. To kaže, da 

so dejavnost in prostori, v katerih deluje zavod, pomemben dejavnik pri ohranjanju 

finančne stabilnosti zavoda. Oba zavoda skrbita tudi za več drugih nepremičnin v občini.  

Prenos lastništva kulturnih spomenikov na občino je glede na odgovore deloma izpolnil  

pričakovanja občin. Prevzeti objekti večinoma niso bili obnovljeni, razen deloma vrta ob 

vili Ferrari, zato so občine v večini nezadovoljne s skrbjo države za kulturne spomenike 

pred prenosom na občino. Dejavnosti v spomenikih še niso vzpostavljene. Za upravljanje 

spomenikov bo v dveh primerih občina ustanovila javni zavod, upravljanje preostalih dveh 

bo v rokah občine. 

Odgovori občin, v območju katerih so spomeniki, ki so prazni ali brez uradno določenih 

upravljavcev, izkazujejo zanimanje in interes za spomenike v lasti države. V večini kažejo 

nezadovoljstvo nad skrbjo države za kulturne spomenike, hkrati pa izkazujejo precejšnje 

zanimanje za prenos lastništva ali upravljanja kulturnih spomenikov na občine. Od sedmih 

kulturnih spomenikov sta namreč le dva, za katera občina ne izkazuje interesa za prenos 

lastništva ali prevzem v upravljanje, in sicer za grad Borl in dvorec Dornava. Med 

dejavnostmi prevladujejo historična prezentacija, muzejska prezentacija, prireditve in 
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gostinski obrat. Vse razen ene občine so v primeru prevzema lastništva ali upravljanja 

pripravljene k sodelovanju povabiti tudi gospodarsko družbo. Tudi v primeru oddaje 

kulturnega spomenika v najem drugemu najemniku je večina občin zainteresirana za 

sodelovanje z dejavnostmi občine.  

Raziskava splošno kaže pretežno nezadovoljstvo nad stanjem in financiranjem obnove in 

vzdrževanja spomenikov. Pri praznih spomenikih obstaja interes lokalnih skupnosti za 

njihovo upravljanje. Problem je obstoječa zakonodaja, konkretno ZUJIK, po kateri je 

mogoča oddaja spomenika v upravljanje ali v uporabo lokalni skupnosti za izvajanja 

kulturnih dejavnosti, vendar  neodplačno le, če ima ta za opravljanje dejavnosti ustanovljen 

javni zavod. Javni zavodi za občine pomenijo dodaten strošek, kar se v zadnjem času  kaže 

v njihovem ukinjanju, zato bi bilo treba zakonodajo na tem področju dopolniti z možnostjo 

oddaje spomenikov v najem ali v upravljanje neposredno občinam. Glede predvidenih 

dejavnosti bi lokalne skupnosti v dveh spomenikih izvajale le kulturne, nepridobitne 

dejavnosti, in sicer v gradu Viltuš in kulturnem domu Črnomelj, v preostalih spomenikih 

pa bi izvajali tudi pridobitne dejavnosti, kot so gostinstvo, namestitvena dejavnost, 

prirejanje porok in izobraževanje.  



 64

6 UPRAVLJANJE 

V poglavju bo predstavljena organizacija upravljanja kulturnih spomenikov v lasti RS, 

tako na državni kot na ravni neposrednih upravljavcev spomenikov. Predstavljena bosta 

sistem financiranja obnove in vzdrževanja kulturnih spomenikov v lasti RS in pregled 

namenskih sredstev za obnovo in vzdrževanje po letih. Ob pregledu obstoječe zakonodaje 

bodo predstavljeni tudi postopki oddaje kulturnih spomenikov v lasti RS v upravljanje in 

najem. Opisane bodo statusnopravne oblike oseb javnega in zasebnega prava kot možnih 

upravljavcev. Pregled upravljanja v praksi bo predstavljen z dvema primeroma v Sloveniji, 

kjer je upravljavec oziroma uporabnik občinski javni zavod1, in dvema primeroma 

upravljanja spomenikov v državni lasti v tujini, od katerih je en upravljavec pravna oseba 

zasebnega prava in drug pravna oseba javnega prava. S tujimi primeri bo končana 

raziskava o upravljanja kulturnih spomenikov v državni lasti.  

 

V Sloveniji se uporabljata dva pojma, in sicer upravljanje in menedžment. Nalogi 

upravljanja sta sprejemanje strateških odločitev in določanje okvira za politiko podjetja 

oziroma gospodarske družbe, naloga menedžmenta pa je izvajanje različnih operativnih 

vodstvenih nalog in pristojnosti (Pirkovič 2015, 15). Upravljanje je odločanje lastnikov ali 

od njih imenovanih oseb ali organov o njihovi lastnini (podjetju, zavodu …), ki obsega 

predvsem nadzorovanje ali delovanje podjetja, zavoda itd. Glavna naloga upravljanja je 

zaščita interesov lastnika ali lastnikov (zasebnikov, države, občine …) (Mihalič 2000, 61). 

Tisti, katerim lastniki zaupajo oblast v organizaciji, da bi učinkovito delovala, in po 

njihovih merilih in standardih uspešno dosegala smotre in cilje, so menedžerji. 

Menedžment je dejavnost menedžerjev pri postavljanju in doseganju ciljev z načrtovanjem, 

organiziranjem, usmerjanjem in nadzorovanjem (Trunk Širca in Tavčar 1998, 14). 

Funkcije menedžmenta, ki jih srečujemo v pridobitnih in nepridobitnih organizacijah, so: 

− STRATEŠKE: oblikovanje prednostnih ciljev, razčlenjevanje ciljnih prioritet v 

operacionalne plane;  

− INTERNE: organiziranje, kadriranje, vodenje, nadzorovanje učinkovitosti; 

− EKSTERNE: sodelovanje z zunanjimi organizacijami, sodelovanje s tiskom in  

javnostjo (Rus 1994, 945). 

                                                             

1 Po ZUJIK-u je javni zavod upravljavec, po ZSPDSLS pa le uporabnik. 
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Temeljni namen pridobitnih podjetij je ustvarjanje dobička in s tem povečevanje 

premoženja lastnikov (deležnikov), ki si lahko svoj delež dobička izplačajo ali ga vložijo v 

povečanje kapitala podjetja. Temeljni namen nepridobitnih organizacij pa ni ustvarjanje 

dobička, ki bi povečeval premoženje lastnikov (oz. članov organizacije), kar ne pomeni, da 

nepridobitne organizacije ne ustvarjajo dobička (presežka prihodkov nad odhodki), pač pa 

te organizacije dobiček praviloma in v celoti vlagajo v svoje poslovanje (v širitev 

poslovanja, v snovanje novih temeljnih zmožnosti za uspešnost v prihodnosti ipd.) (Tavčar 

2005,15).  

 

Upravljanje kulturnih spomenikov v lasti RS spada v področje javne uprave in javnega 

sektorja, v področje dela ministrstva, ki deluje v okviru javne uprave in javnih zavodov, ki 

kot pravne osebe javnega prava in posredni proračunski uporabniki zastopajo javni sektor. 

Javna uprava in javni sektor sta medsebojno povezana pojma, javna uprava bedi nad 

javnim sektorjem, javni sektor je pod njenim vodstvom in nadzorom. Naloga javne uprave 

je izvrševanje oblasti, izvajanje javne službe in druge javno pomembne dejavnosti tudi v 

območju tako imenovanega javnega sektorja. Javno upravo sestavljajo nevladni, vladni del 

in občinska uprava. Javni sektor, ki prav tako spada pod javno upravo, sestavljajo javni 

zavodi in drugi izvajalci javnih služb; javne agencije; skladi socialnega zavarovanja; javni 

skladi na ravni države in občin; javna podjetja na ravni države in občin; zbornice, ki se 

financirajo iz proračunskih sredstev in samoupravne narodne skupnosti (Bohinc 2005, 31–

32).  

 

Razlogi za obstoj javnega sektorja segajo od potrebe po dostopu do javnih dobrin (Ferfila 

in Kovač 2000, 149). Temeljna značilnost javnega sektorja je neprofitnost, torej ne gre za 

ustvarjanje dobička na trgu, pač pa za trajno zagotavljanje omejenih dobrin najširšemu 

krogu uporabnikov. Če pride do dobička, ta ne pripada lastniku, ampak se nameni za 

razvoj dejavnosti (Ferfila in Kovač 2000, 156). 

Razvrstitev pravnih oseb na osebe javnega prava in osebe zasebnega je v Sloveniji postalo 

aktualno šele v začetku devetdesetih let, z odpravo družbene lastnine in z njo povezane 

družbene pravne osebe. Družbena lastnina je bila pravna oseba, ki je veljala za pridobitno 

in nepridobitno področje in ne glede na to, ali je šlo za premoženjsko ali člansko združbo 

(Bohinc 2005, 25).  

Pravna oseba je pravno sposobna organizacija ljudi ali premoženja ali obojega in je 

samostojen subjekt v pravnem prometu. Za njeno ustanovitev je potreben ustanovitveni 
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akt, poleg tega so za njen nastanek potrebni pogoji: stvarni (materialni) ali osebni 

(personalni); namen in z njim povezana dejavnost; organi uprave (Bohinc 2005, 59).  

 

6.1 Organizacija upravljanja kulturnih spomenikov v lasti RS 

Znotraj javne uprave izvaja konkretne naloge skrbi za kulturne spomenike in njihovo 

pravno urejenost ministrstvo, pristojno za nepremično kulturno dediščino, tj. Ministrstvo 

za kulturo. Naloga upravljanja kulturnih spomenikov v lasti RS je opredeljena v 4. členu 

ZLKSDL, ki pravi, da spomenike, ki z zakonom preidejo v last države, upravlja 

Ministrstvo za kulturo neposredno oziroma prek ustrezno usposobljenega zunanjega 

izvajalca. S področja javnega sektorja izvajajo naloge upravljanja spomenikov državni in 

občinski javni zavodi, ki jim je upravljanje kulturnih spomenikov poverjeno z aktom o 

ustanovitvi ali s pogodbo.   

Naloge upravljanja spomenikov znotraj Ministrstva za kulturo izvaja Služba za investicije 

in ravnanje s stvarnim premoženjem, ki deluje znotraj Sekretariata Ministrstva za kulturo, 

v sodelovanju z Direktoratom za kulturno dediščino (Slika 6.2). Služba za investicije in 

ravnanje s stvarnim premoženjem opravlja naloge, ki so v ZSPDSLS opredeljene kot 

naloge s področja ravnanja s stvarnim premoženjem, in sicer: skrb za pravno in dejansko 

urejenost; investicijsko vzdrževanje; priprava, organiziranje in vodenje investicij v vseh 

fazah investicijskega procesa; oddajanje spomenikov v najem; obremenjevanje s stvarnimi 

pravicami; dajanje stvarnega premoženja v uporabo in podobno (5. odst. 3. člena 

ZSPDSLS) ter skrb za redno vzdrževanje spomenikov, ki so v neposrednem upravljanju 

ministrstva. Dela v zvezi z ravnanjem s spomeniki potekajo v tesnem sodelovanju z 

Direktoratom za kulturno dediščino. Posamezne konkretne naloge v zvezi s spomeniki v 

lasti RS, po naročilu ministrstva, opravlja Zavod za varstvo kulturne dediščine, javna 

služba s področja varstva nepremične in z njo povezane premične in žive dediščine, katere 

ustanoviteljica je država in delovanje katere nadzira Ministrstvo za kulturo. Med nalogami 

Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki jih navaja 85. člen ZVKD-1, so v zvezi s 

spomeniki v lasti RS nekatere, za katere pristojnosti ima samo zavod, te so: 

− pripravljanje konservatorskih načrtov za spomenike v lasti države, 

− načrtovanje, vodenje in izvajanje zahtevnih konservatorsko-restavratorskih posegov 

na spomenikih in v lasti države, ki se financirajo iz državnega proračuna, 

namenjenega kulturi, 
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− vodenje in izvajanje predhodnih arheoloških raziskav ter poizkopavalnih postopkov 

spomenikov v lasti države, ki se financirajo iz državnega proračuna, namenjenega 

kulturi (85. člen ZVKD-1). 

 

6.1.1 Upravljavci in najemniki spomenikov 

V tabeli 6.1 so navedeni kulturni spomeniki, ki so prazni in jih upravlja Ministrstvo za 

kulturo neposredno, in spomeniki, ki imajo urejeno pogodbeno razmerje z upravljavci ali 

najemniki. V tabelo ni vključenih sedem spomenikov v lasti RS in upravljanju Ministrstva 

za kulturo, od teh je pet v uporabi brez pravne podlage (grad Bizeljsko, Kulturni dom 

Črnomelj, grad Otočec, grad Slovenska Bistrica), trije pa so le deloma preneseni v last RS 

in upravljanje Ministrstva za kulturo (Legen – Bolnišnica Trška gora, Kočevski Rog – 

Grobišče na Pogorelcu, Starokrščanska krstilnica v Celju). 

Iz trenutnega stanja upravljavcev in najemnikov je vidno, da od 20 spomenikov sedem 

spomenikov upravljajo občinski javni zavodi, dva spomenika upravlja državni javni zavod,  

dva spomenika sta v najemu zasebnih pridobitnih organizacij, devet spomenikov pa 

neposredno upravlja država oziroma Ministrstvo za kulturo. 

 

Tabela 6.1: Upravljavci in najemniki  

Št. Ime EŠD Upravljavec/najemnik Pravna oseba 

1. Bled – Blejski grad 24 Zavod za kulturo Bled 
Občinski javni 
zavod 

2. Dolane – Grad Borl 35 MK MK 

3. Dornava – Park dvorca Dornava 7876 MK MK 

4. 
Doslovče – Rojstna hiša Frana Saleškega 
Finžgarja 

121
Zavod za kulturo in 
turizem Žirovnica 

Občinski javni 
zavod 

5. 
Dvor pri Žužemberku – Območje 
Auerspergove železarne 

8120 MK MK 

6. Gradac – Območje gradu Gradac 8757 MK MK 

7. Hmeljnik – Grad 175 MK MK 

8. 
Kostanjevica na Krki –  Območje gradu 
Kostanjevica 

8766 Galerija Božidar Jakac 
Občinski javni 
zavod 

9. 
Leskovec pri Krškem – Območje gradu 
Šrajbarski turn 

8772 MK MK 

10. 
 
Negova – Novi grad in pristave  
 

484
Zavod za kulturo, turizem 
in promocijo Gornja 
Radgona 

Občinski javni 
zavod 

11. Pišece – Grad 524 MK MK 

12. Polhov Gradec – Grad Polhov Gradec 1594
Tehniški muzej Slovenije, 
Muzej pošte in 
telekomunikacij 

Državni javni zavod 

13. Predjama – Grad Jama 569 Postojnska jama d.d. Zasebna pridobitna 
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organizacija 

14. Ptuj – Grad 583
Pokrajinski muzej Ptuj 
Ormož 

Občinski javni 
zavod 

15. Rogatec – Muzej na prostem Rogatec 626
Javni zavod za kulturo 
turizem in razvoj Rogatec 

Občinski javni 
zavod 

16. Snežnik – Območje gradu Snežnik 8765 Narodni muzej Slovenije Državni javni zavod 

17. Socerb – Grad 671 Milan Graj s. p.  
Zasebna pridobitna 
organizacija 

18. Spodnji Slemen – Grad Viltuš 811 MK MK 

19. Turjak – Območje gradu Turjak 8774 MK MK 

20. Vipolže – Vila Vipolže 820
Zavod za kulturo, turizem 
in mladino Brda 

Občinski javni 
zavod 

 

 

Slika 6.1: Upravljavci in najemniki 

 

 

6.1.1.1 Javni zavod 

Dva kulturna spomenika, ki ju upravlja občinski javni zavod, sta sedež pooblaščenega 

muzeja: grad Ptuj in samostan Kostanjevica na Krki. Pooblaščeni muzeji so opredeljeni z 

Zakonom o varstvu kulturne dediščine iz leta 2008, ki pravi, da je »pooblaščeni muzej 

muzej, vpisan v razvid (muzejev), ki je pridobil pooblastilo za opravljanje državne javne 

službe muzejev«. Z ZVKD-1 so predpisane dejavnosti, ki jih država v pooblaščenem 

muzeju podpira kot državno javno službo. Država sofinancira državno javno službo v 

pooblaščenem muzeju v obsegu predpisanih dejavnosti, vendar največ v višini 80 

odstotkov vseh stroškov delovanja muzeja (93. člen ZVKD-1). Podelitev pooblastila za 

pooblaščeni muzej lahko dobi muzej, ki se prijavi na razpis in izpolnjuje z zakonom 

določene pogoje. Prednost imajo muzeji, katerih ustanoviteljice so občine in ki presegajo 
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občinski pomen oziroma zadovoljujejo tudi potrebe sosednjih občin. Sklep o podelitvi 

pooblastila sprejme na predlog ministra za kulturo vlada (94., 95. člen ZVKD-1).  

Muzejsko dejavnost v kulturnih spomenikih izvajata tudi dva državna javna zavoda, in 

sicer Tehniški muzej Slovenije, ki ima v gradu Polhov Gradec Muzej pošte in 

telekomunikacij, in Narodni muzej, ki upravlja grad Snežnik. Ker je njun ustanovitelj 

država, sta financirana iz državnega proračuna. Pet kulturnih spomenikov upravljajo javni 

zavodi, ki jih je za upravljanje spomenikov ustanovila tamkajšnja občina.  

 

6.1.1.2 Zasebna pridobitna organizacija 

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB 3, Ur. l. RS, št. 65/09) opredeljuje 

gospodarske družbe kot pravne osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno 

dejavnost kot svojo izključno dejavnost, pri čemer je pridobitna dejavnost vsaka dejavnost, 

ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička. Zakon med gospodarske družbe kot 

pravne osebe uvršča: 

– osebne združbe: družba z neomejeno odgovornostjo in komanditna družba, in  

– kapitalske družbe: družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna 

delniška družba in evropska delniška družba.  

Zakon obravnava samostojnega podjetnika kot fizično osebo, ki na trgu samostojno 

opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja (3. člen ZGD-1). Skupna 

značilnost vseh statusnih oblik je oblika izvajanja dejavnosti, ki jo opravljajo zaradi 

pridobivanja dobička na trgu. 

 

Zasebni pridobitni organizaciji imata v najemu dva kulturna spomenika v lasti RS, ki sta 

navedena v tabeli 6.1. Delniška družba Postojnska jama, d. d., ima v najemu predjamski 

grad,  samostojni podjetnik Milan Graj, s. p., ima v najemu grad Socerb. Predjamski grad 

deluje kot muzej, v gradu Socerb je restavracija. Gre za edina kulturna spomenika, ki 

prinašata prihodek od najemnine. Država prejema najemnine tudi od spomenikov, ki jih 

upravljavci –  javni zavodi – pridobivajo od tržne oddaje nepremičnin tretjim, kot na 

primer pri Vili Vipolže, gradu Negova … 

Grad Jama v Predjami je bil na podlagi javnega zbiranja ponudb za oddajo v najem leta 

2013 oddan najemniku Postojnski jami, d. d., ki je grad uporabljal že prej. Najemnina za 

grad znaša 33 odstotkov od letnih prihodkov od najete nepremičnine oziroma najmanj 

240.000 evrov na leto. Z najemno pogodbo, ki velja do konca leta 2028, se je najemnik 
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zavezal  sovlagati tudi v lokalno komunalno infrastrukturo v obsegu 45.000 evrov na leto. 

Gre za sovlaganja v čistilno napravo, čiščenje in vzdrževanje javnih površin ter 

sofinanciranje skladno z vizijo umika prometa iz Predjame. Na javnem zbiranju ponudb so 

se za najem potegovali še trije ponudniki, vendar je bila na podlagi meril – višina 

najemnine, vzpostavitev učinkovitega sodelovanja z lokalno skupnostjo ter jasno določene, 

izvedljive in ustrezne aktivnosti za popularizacijo kulturnega spomenika – izbrana družba 

Postojnska jama, d. d. (Predjamski grad v najem Postojnski jami 2013). Grad Socerb ima v 

najemu gostinec, ki plačuje najemnino 800 evrov na mesec (Hlaj 2015).  

Najemnina od oddaje gradu v najem je skladno z Zakonom o javnih financah prihodek 

proračuna države in se uporablja za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja 

države (80. člen ZJF). Predjamski grad je razglašen za javno kulturno infrastrukturo. O 

najemninah od javne kulturne infrastrukture govori ZUJIK, skladno s katerim se dohodek 

od javne kulturne infrastrukture, ki se uporablja za druge namene, nameni za investicije v 

javno kulturno infrastrukturo (76. člen). Glede najemnin se smiselno uporablja tudi 

določba 6. člena ZVKD-1, skladno s katero se sredstva, dosežena s prodajo dediščine ali 

spomenika v lasti države, namenijo le za ohranitev, vzdrževanje, oživljanje ali nakup 

dediščine ali spomenika (9. odst. 6. člena ZVKD-1). Glede na to, da je predjamski grad 

nepremičnina v lasti države, za katero glede najemnin velja ZJF, javna kulturna 

infrastruktura, ki se ravna po ZUJIK-u in kulturni spomenik, ki se ravna po določbah 

ZVKD-1, se prihodek od njegove najemnine, poleg vlaganj v predjamski grad, lahko 

uporabi le za druge kulturne spomenike v lasti RS, ki so hkrati razglašeni tudi za javno 

kulturno infrastrukturo. Za izvajanje investicij in obnovo kulturnega spomenika je 

pristojno ministrstvo kot lastnik, ki ravna skladno z Zakonom o javnih naročilih. 

 

6.1.1.3 Država 

Naloge upravljanja kulturnih spomenikov v lasti RS je takoj po sprejetju ZLKSDL leta 

1999 prevzela tedanja Uprava RS za kulturo dediščino, ki je bila organ v sestavi 

Ministrstva za kulturo. Uprava je bila s 1. 1. 2004 ukinjena in z zmanjšanim številom 

zaposlenih preimenovana v Direktorat za kulturno dediščino znotraj Ministrstva za kulturo. 

Leta 2011 je upravljanje spomenikov z Direktorata za kulturo dediščino prešlo na dve 

službi, Službo za investicije in Službo za ravnanje s stvarnim premoženjem, ki sta bili 

pozneje združeni v enotno Službo za investicije in ravnanje s stvarnim premoženjem, ki 

deluje znotraj Generalnega sekretariata Ministrstva za kulturo. Predlog Zakona o 
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lastninjenju kulturnih spomenikov (Predlog ZLKSDL, 1999) je za upravljanje kulturnih 

spomenikov v lasti RS predvidel pet novih zaposlitev, ki niso bile nikoli udejanjene. V 

Službi za investicije in ravnanje s stvarnim premoženjem, ki se poleg spomenikov v last 

RS ukvarja še z javno kulturno infrastrukturo v upravljanju Ministrstva za kulturo, je 

zaposlenih osem oseb. Slika 6.2 Organigram Ministrstva za kulturo prikazuje umeščenost 

področja upravljanja spomenikov v lasti RS znotraj ministrstva. 

 

Ministrstvo za kulturo neposredno upravlja devet kulturnih spomenikov, kar je 45% 

spomenikov v našem vzorcu (tabela 6.1). Gre za osem gradov in Auerspergovo železarno 

na Dvoru pri Žužemberku, ki so prazni in brez uporabnika. Dva od teh sta delno ali skoraj 

v celoti obnovljena (grad Turjak in grad Pišece). Število praznih spomenikov govori, kako 

trd oreh je za državo upravljanje spomenikov. Ne le, da so prazni, brez neposrednega 

upravljavca so tudi zaprti za javnost. Trenutna oblika organizacije službe kot del javne 

uprave namreč ne more zagotavljati niti zakonsko opredeljene javne koristi varstva 

dediščine, kamor med drugim spadajo omogočanje dostopa do dediščine ali informacij o 

njej, predstavljanje dediščine javnosti in razvijanje zavesti o njenih vrednotah (2. člen 

ZVKD-1) in javne dostopnosti. O javni dostopnosti govori tudi 54. člen ZVKD-1, ki pravi, 

da morajo biti spomeniki v sorazmerju z zmožnostmi lastnika oziroma posestnika dostopni 

javnosti. Da bi pokrili vsaj segment omogočanja dostopnosti javnosti do kulturnih 

spomenikov, ki so gradbeno varni, zainteresiranim skupinam ali posameznikom, bi morala 

biti znotraj javnega sektorja organizirana služba v obliki osebe javnega prava, ki bi imela 

zadostno število ustrezno usposobljenega kadra in bi lahko izvajala tudi tržno dejavnost ter 

imela za izvajanje storitev (npr. kratkoročnega najema) cenik. Tako bi bil omogočen 

dostop ali kratkoročni najem spomenikov vsaj posameznim interesentom. 
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Slika 6.2: Organigram Ministrstva za kulturo 

 
Vir: Ministrstva za kulturo (2016b). 
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Leta 2010 je Računsko sodišče izdalo revizijsko poročilo Obnova gradov z evropskimi 

sredstvi, v katerem je revidiralo smotrnost upravljanja Ministrstva za kulturo s sredstvi 

državnega proračuna za kohezijsko politiko, s katerimi je Ministrstvo za kulturo 

financiralo projekte obnove kulturnih spomenikov v obdobju od vstopa Republike 

Slovenije v Evropsko unijo do konca leta 2008. Revizija je obsegala ocenjevanje 

učinkovitosti porabe sredstev za projekte, sofinancirane s sredstvi Evropske unije iz dveh 

programskih obdobij, programskega obdobja od leta 2004 do 2006 in od leta 2007 do 

2013, ter ocenjevanje uspešnosti ministrstva pri doseganju zastavljenih ciljev za projekte, 

sofinancirane s sredstvi iz programskega obdobja 2004–2006. Pri slednjem je Računsko 

sodišče ocenilo uspešnost ministrstva pri doseganju zastavljenih ciljev petih projektov, 

sofinanciranih s sredstvi EU v obdobju 2004–2006. Računsko sodišče, ki je proučevalo 

uspešnost ministrstva pri zagotavljanju povezanosti ciljev posameznih projektov s cilji 

instrumenta in primerjalo dosežene cilje z načrtovanimi, je ocenilo, da je ministrstvo pri 

doseganju zastavljenih ciljev neuspešno. Pri primerjavi doseženih ciljev z načrtovanimi je 

bilo ugotovljeno, da je bil dosežen le cilj kazalnika število obiskovalcev, niso pa bile 

dosežene vrednosti preostalih kazalnikov: število ustvarjenih novih delovnih mest, število 

novih prenočišč, število sedežev, namenjenih predavanjem in seminarjem ter povprečno 

število ur, ki jih je obiskovalec namenil nacionalnemu programu v letu. Poročilo ugotavlja, 

da se cilj doseganja števila obiskovalcev lahko meri le pri enem projektu, ki je dokončan in 

ima upravljavca. Vsi drugi projekti prenove kulturnih spomenikov še niso bili zaključeni 

oziroma niso imeli upravljavca (Revizijsko poročilo 2009, 5). V tem obdobju financiranja 

2004–2006 je bil dokončan le projekt obnove gradu Snežnik. Računsko sodišče je 

ugotovilo, da je v večini primerov ministrstvo zagotovilo celovito prenovo, ne pa 

delovanja gradov, kar je posledica dejstva, da ministrstvo pred odločitvijo o posamezni 

investiciji ni izdelalo dokumenta, iz katerega bi bil razviden način upravljanja gradu po 

končani investiciji. Ministrstvo je za projekte iz programskega obdobja 2004 –2006 

predložilo odzivno poročilo, v katerem je moralo opisati postopke za sprejem manjkajočih 

programov ravnanja oziroma dokumentov, iz katerih bodo vidni način upravljanja gradov 

po končani investiciji ter opis postopkov in način oddaje gradov v najem oziroma v 

upravljanje (Revizijsko poročilo 2009). Ministrstvo za kulturo je v odzivnem poročilu med 

popravljalnimi ukrepi navedlo tudi, da preverja dva možna modela ureditve ravnanja s 

kulturnimi spomeniki in javno kulturno infrastrukturo, in sicer:  

− oblikovanje sektorja (oddelka) za investicije, na katerega bodo prenesene naloge 

ravnanja z državnim premoženjem, in  



 74

− centralizacijo ravnanja z nepremičnim državnim premoženjem in ustanovitev 

specializirane osebe javnega prava ter prenos celotnega ravnanja s kulturnimi 

spomeniki v lasti na to pravo osebo. 

Ministrstvo je v odzivnem poročilu navedlo tudi faze za pripravo in sprejemanje 

programov ravnanja s kulturnimi spomeniki, in sicer:   

− pregled ovrednotenih nalog in pravnega stanja v zvezi s podržavljenimi spomeniki, 

− ovrednotenje kulturnih spomenikov in določitev strateških objektov, ki ostanejo v 

lasti RS,  

− oddaja spomenikov v najem, 

− prodaja spomenikov (Porevizijsko poročilo 2010, 6). 

   

Kot je bilo navedeno med popravljalnimi ukrepi, je ministrstvo leta 2011 res oblikovalo 

dve službi, ki so jima bile med drugimi dodeljene naloge upravljanja kulturnih 

spomenikov, Službo za investicije (sedem zaposlenih) in Službo za ravnanje s stvarnim 

premoženjem (štirje zaposleni). Leta 2012 sta bili službi združeni v Sektor za investicije v 

kulturno infrastrukturo in kulturno dediščino, ki je ob ukinitvi Ministrstva za kulturo in 

pridružitvi šolskemu resorju deloval znotraj Direktorata za investicije Ministrstva za 

izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Leta 2013 ob ponovni vzpostavitvi samostojnega 

Ministrstva za kulturo se je oddelek preimenoval v današnjo Službo za investicije in 

ravnanje s stvarnim premoženjem, ki ima osem zaposlenih, od tega tri pravnike, tri 

arhitekte in dva z družboslovno izobrazbo. Z vključitvijo pravnikov na področje 

upravljanja spomenikov sta se bistveno izboljšali stanje pravne urejenosti kulturnih 

spomenikov in urejanje razmerij z obstoječimi najemniki, izvedenih je bilo več postopkov 

oddaje v najem in razpolaganja s stvarnim premoženjem.  

 

Posebna pozornost problemu upravljanja spomenikov v lasti države je namenjena v 

zaključku publikacije Pravno varstvo nepremične kulturne dediščine v Sloveniji, kjer je 

zapisano, da bi moralo postati uveljavljanje kakovostnega upravljanja kulturnih 

spomenikov in spomeniških območjih v pretežni državni lasti eden ključnih srednjeročnih 

ciljev politike varstva na državni ravni (Pirkovič in Šantej 2012, 49). 

Med predlaganimi možnostmi za izboljšanje stanja je navedena: 

− ustanovitev skupne organizacija za upravljanje spomenikov, npr. po vzoru 

francoskega Centra za nacionalne spomenike, ki upravlja skoraj sto spomenikov,  
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− ustanovitev novih zavodov za upravljanje po zgledu Centra za upravljanje z 

dediščino živega srebra Idrija, 

− podelitev pristojnosti sedanjim državnim javnim zavodom s področja dediščine 

(muzejem, Zavodu za varstvo kulturne dediščine), 

− podelitev upravljanja pravnim osebam zasebnega prava na podlagi javno-zasebnega 

partnerstva (Pirkovič in Šantej 2012, 49).  

 

Leta 1996, ob sprejemanju Zakona o lastninjenju spomenikov in znamenitosti v družbeni 

lastnini (ZLSZDL, Ur. l. RS, št. 46/96), ki je bil 1. 4. 1999 z odločbo Ustavnega sodišča 

razveljavljen, je bil pripravljen Predlog zakona o Skladu kulturne dediščine Republike 

Slovenije. Ta bi skrbel za upravljanje kulturne dediščine in gospodarjenje z njo, ki je na 

podlagi ZLSZDL prešla v državno last. Sklad naj bi bil ustanovljen kot javni zavod in bi 

začasno, do vzpostavitve pravne podlage za ustanavljanje javnih skladov, posloval na 

podlagi Zakona o zavodih. Zakona o ustanovitvi sklada takratno Ministrstvo za kulturo ni 

podprlo in ta ni bil nikoli sprejet. Je pa pomembno omeniti, da je bil že leta 1996, pred 

sprejetjem ZLKSDL iz leta 1999, govor o posebni službi v obliki samostojne osebe 

javnega prava, ki bi skrbela za kulturne spomenike v lasti RS in gospodarila z njimi. Pri 

pripravi predloga zakona so bile proučene ureditve upravljanja kulturnih spomenikov v 

državni lasti nekaterih drugih držav: Francije, Nemčije, Velike Britanije, Nizozemske, 

Danske (Predlog Zakona o Skladu kulturne dediščine 1996). 

 

Sklepne ugotovitve 

Z oddajo kulturnih spomenikov v upravljanje ali uporabo javnim zavodom, je za kulturne 

spomenike razmeroma dobro poskrbljeno. Spomeniki so vzdrževani, dostopni javnosti, v 

njih se izvajajo različne dejavnosti, namenjene javnosti. Pri upravljanju so zavodi 

večinoma samostojni. Država kot lastnik financira in vodi obnovo, v njenem imenu pa 

izvedbo vodi in nadzira tudi ZVKDS, vendar le v obsegu, ki ga dopušča proračun. Država 

tudi izdaja soglasja za souporabo nepremičnin in dolgoročne najeme v primeru, da zavod 

odda del nepremičnine v najem drugemu izvajalcu, ter skrbi za izvajanje pogodbenih 

obveznosti.  

Podobno je s stanjem spomenikov, ki so oddani v najem gospodarskim subjektom. Tudi ti 

so razmeroma dobro vzdrževani in dostopni javnosti. Investicije pri teh spomenikih se 

krijejo iz prihodka od tržne najemnine kulturnega spomenika. Za izvajanje investicij je 
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pristojen lastnik. Žal pa je takih najemnikov, ki bi bili za najem pripravljeni plačevati 

najemnino, zelo malo. Januarja 2016 je po dobrem letu in pol najema pristave gradu 

Snežnik zapustil najemnik, ki je v pristavah izvajal gostinsko in namestitveno dejavnost. 

Predjamski grad je trenutno edini kulturni spomenik, ki s tržno najemnino prinaša 

prihodek. 

V slabšem položaju so spomeniki, ki nimajo upravljavca in jih neposredno upravlja 

Ministrstvo za kulturo. Z oblikovanjem službe za investicije, ki izvaja tudi naloge ravnanja 

z državnim premoženjem, in s prerazporeditvijo zaposlenih upravljanje spomenikov še ni 

urejeno. Poleg potrebnih sredstev je za izvajanje obnove, vzdrževanja in postopkov 

ravnanja potrebno zadostno število zaposlenih. Ti spomeniki so vzdrževani, in čeravno 

stanje nekaterih med njimi ni ogrožajoče, so prazni in nedostopni javnosti, saj država 

kratkoročnih najemov ne izvaja, ker za to nima sprejetega cenika in zaposlenih. Rešitev za 

te spomenike bi bila organizacija posebne službe za upravljanje kulturnih spomenikov po 

vzoru francoskega Centra za nacionalne spomenike, ki bi podobno kot francoska služba 

skrbela za obnovo, vzdrževanje, ravnanje in dostopnost javnosti kulturnih spomenikov v 

lasti države.  

 

6.2 Financiranje spomenikov v lasti RS 

Med najpomembnejšimi dejavniki za uspešno upravljanje kulturnih spomenikov je 

zagotavljanje finančnih sredstev za obnovo, vzdrževanje in delovanje dejavnosti v njih. 

Ukrepe, ki zahtevajo financiranje spomenikov v lasti RS, lahko zato razdelimo v tri 

kategorije, in sicer: 

− obnova, 

− vzdrževanje in  

− izvajanje dejavnosti.  

Obnova v tej razdelitvi pomeni izvajanje obnovitvenih del, ki zajemajo večja 

obnovitvena in investicijska dela, ki povečujejo knjigovodsko vrednost objektov. Sem so 

vštete tudi izdelava projektne in investicijske dokumentacije, raziskave in izdelava 

konservatorskih načrtov. Sredstva za obnovo kulturnih spomenikov v lasti RS krije lastnik, 

to je država. 

Vzdrževanje vključuje redna vzdrževalna dela (redni servisni pregledi, manjša 

popravila, obratovalni stroški), s katerimi se ne povečuje vrednost objektov. Plačilo 

stroškov vzdrževanja in obratovalnih stroškov je breme upravljavca ali najemnika. 
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Pojem izvajanje dejavnosti pomeni delovanje službe, ki upravlja spomenik ali ga ima v 

najemu. Sredstva za delovanje službe zagotavlja najemnik ali upravljavec iz lastnih virov 

ali iz sredstev ustanovitelja.  

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. l. RS, št. 102/04-UPB1, 14/05 – popr., 

126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) ne opredeli pojma »vzdrževanje objekta«. Določa 

pa pojme adaptacija, obnova, vzdrževalna dela, redna vzdrževalna dela in investicijska 

vzdrževalna dela (29. člen ZGO-1). Tako ZGO-1 obnovo in vzdrževanje objektov enači s 

splošnim pojmom vzdrževanje. Vzdrževanje objekta po ZGO-1 je izvedba del, s katerimi 

se objekt ohranja v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, obsega pa redno 

vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno korist (10. tč. 2. člena ZGO-1). Redno 

vzdrževanje po ZGO-1 je izvedba investicijsko vzdrževalnih del, popravil, gradbenih, 

inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne 

posega v konstrukcijo objekta, ne spreminja njegova namembnost in ne zmanjšuje raven 

izpolnjevanja bistvenih zahtev (10.1. tč., 2. člena ZGO-1). Omenjena definicija 

vzdrževalnih del je uvedena s spremembo ZGO-1D (Ur. l. RS, št. 57/12).  

 

Uporaba pojmov rednega vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja skladno z Uredbo o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in ZUJIK-om se,  ne 

glede na definicijo ZGO-1, skladno z obrazložitvijo Ministrstva za pravosodje (Interno 

gradivo, 2014) tolmači po starem (ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 102/2004), in sicer: 

− Redna vzdrževalna dela pomenijo izvedbo manjših popravil in del na objektu ali v 

prostorih, ki se nahajajo v objektu, kot so prepleskanje, popravilo vrat, oken, 

zamenjava poda, zamenjava stavbnega pohištva s pohištvom enakih dimenzij in 

podobno ter s katerimi se ne spreminja zmogljivost inštalacij, opreme in 

tehnoloških naprav, ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja 

zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza; 

− Investicijska vzdrževalna dela pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, 

inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa 

se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja njegove zmogljivosti, 

velikosti, namembnosti in zunanjega videza, inštalacije, napeljave, tehnološke 

naprave in oprema pa se posodobijo oziroma izvedejo druge njihove izboljšave 

(Ministrstvo za pravosodje 2014). 
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Spomeniki v lasti RS, ki so v neposrednem upravljanju Ministrstva za kulturo, so v celoti 

financirani iz proračunskih sredstev RS. To pomeni, da država zagotavlja sredstva za 

obnovo in vzdrževanje spomenika. Izvajanje dejavnosti v teh spomenikih ne poteka, saj so 

prazni. Za spomenike, ki so javna kulturna infrastruktura in so v upravljanju javnih 

zavodov, katerih ustanoviteljica je država, država zagotavlja sredstva za obnovo, redno 

vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje. Sredstva za investicije in investicijsko 

vzdrževanje spomenikov v lasti RS, ki jih upravljajo občinski javni zavodi, prispeva 

lastnik, to je država, stroške rednega vzdrževanja in obratovalne stroške pa krije 

upravljavec, v tem primeru javni zavod (Uredba o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti, 54. čl.; 2. odst. 30. člena ZSPDSLS). Obnovo 

spomenikov, ki so v najemu gospodarskih družb, krije država, stroški rednega vzdrževanja 

in obratovalni stroški so breme najemnika. Financiranje delovanja javnih zavodov 

zagotavljajo njihovi ustanovitelji, torej država za državne javne zavode, občine za občinske 

javne zavode. Država sofinancira tudi delovanje občinskih javnih zavodov, ki izvajajo 

muzejsko službo kot javno službo in jih je za to pooblastila država (pooblaščeni muzeji). 

Država pooblaščenim muzejem sofinancira največ 80 odstotkov vseh stroškov delovanja 

(2. odst. 93. člena ZUJIK).  

 

Sredstva za obnovo spomenikov v lasti RS zagotavlja država iz proračuna na podlagi 

 Zakona o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (ZLKSDL),  

 Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v 

kulturi »Kulturni tolar« (ZSNNPK) ter 

 iz sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko. 

Obnovo in vzdrževanje spomenikov s proračunskimi sredstvi in sredstvi državnega 

proračuna za kohezijsko politiko izvaja Ministrstvo za kulturo. 

 

Poraba sredstev za obnovo in vzdrževanje spomenikov v lasti RS na podlagi ZLKSDL se 

izvaja skladno s Programom predvidenih aktivnosti na kulturnih spomenikih v lasti RS, ki 

ga za posamezno leto sprejme pristojni minister za kulturo. Od leta 1999 so za obnovo 

spomenikov namenjena letna sredstva na namenski postavki Spomeniki – last RS. Leta 

2006 ji je bila dodana proračunska postavka Stroški upravljanja spomenikov, last RS, 

katere sredstva se porabljajo za redno vzdrževanje spomenikov in pokrivanje obratovalnih 

stroškov. Sredstva na investicijski postavki so približno enkrat višja v primerjavi s 
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postavko Stroški upravljanja spomenikov, last RS. Skupni znesek obeh postavk prikazuje 

tabela 6.2 v stolpcu Letni proračun.  

 

Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi 

(ZSNNPK) je omogočal financiranje petih sklopov iz državnega proračuna, med katerimi 

je tudi sanacija najbolj ogroženih in najkakovostnejših objektov kulturne dediščine. Leta 

1998 je bil sprejet zakon za obdobje financiranja do leta 2003. Zakon je bi dvakrat 

podaljšan, in sicer s spremembo zakona leta 2002 za obdobje 2004–2008 in s spremembo 

zakona leta 2008 za obdobje 2009–2013. Seznam najbolj ogroženih objektov, ki so bili 

financirani na podlagi zakona, je bil narejen ob sprejetju zakona, leta 1998. V okviru 

programa so bili projekti, kjer je lastnik ali ustanovitelj država, v celoti financirani iz 

državnega proračuna, ostali projekti pa v višini 50% vrednosti. Letni finančni načrt za 

uresničevanje programov in dinamiko zagotavljanja sredstev je skladno z zakonom 

določala Vlada Republike Slovenije, sredstva so se oblikovala v proračunu Ministrstva za 

kulturo.  

Za obnovo spomenikov v lasti RS je bilo iz tako imenovanega »kulturnega tolarja« v 

celotnem obdobju veljave zakona porabljenih več kot štiri milijonov evrov (tabela 6.2). 

Aprila 2015 je bil pripravljen osnutek predloga novega zakona o zagotavljanju sredstev za 

nekatere nujne programe v kulturi za obdobje 2016–2020, ki še ni bil v parlamentarni 

obravnavi (Predlog ZSNNPK 2015). 

Sredstva evropske kohezijske politike so zagotovljena na proračunskih postavkah 

namenskih sredstev Evropske unije za kohezijsko politiko in na proračunskih postavkah 

slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike, določene v državnem proračunu. 

Gre za sredstva, s katerimi se financirajo EU projekti in pomenijo financiranje iz 

Evropskega strukturnega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna v razmerju 

85% EU sredstev in 15% slovenske udeležbe (Revizijsko poročilo 2009, 9–10). Iz sredstev 

evropske kohezijske politike je bilo financiranih sedem kulturnih spomenikov v lasti RS. Iz 

programskega obdobja 2004–2006 so bili financirani:  

− grad Grad: sanacija plazu in rekonstrukcija objekta nad plazom, 

− grad Ptuj: konjušnica: obnova konjušnice z izvedbo statične sanacije in prezentacije 

fasad, 

− grad Pišece: izvedba sanacijskih in gradbeno obrtniških del ter električnih instalacij, 
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− grad Snežnik: statična sanacija gradu s fasadami, obnova električnih in strojnih 

instalacij ter izvedba ogrevanja vključno z restavratorskimi deli, 

− pristava gradu Snežnik: funkcionalna usposobitev dela pristav, 

− grad Negova: rekonstrukcija novega gradu, dveh stražnih stolpov, pristav, dela 

obzidja, dvorišča in okolice. 

Iz programskega obdobja 2007–2013 je bila financirana celovita obnova vile Vipolže, 

vključno z notranjo opremo. Projekti obnov iz programskega obdobja 2004–2006 so razen 

gradu Snežnik, ki je bil obnovljen v celoti, obsegali le delne obnove spomenikov. Ob gradu 

Snežnik je bil celovite obnove deležen del gradu Negova, poleg katerega je stari grad ostal 

gradbeno nedotaknjen. Celovito obnovo s sredstvi evropskega kohezijskega sklada je 

doživela tudi vila Vipolže v Brdih, katere obnova je bila končana leta 2014. Skupna 

sredstva evropske kohezijske politike so prikazana v tabeli 6.2 v stolpcu kohezijska 

sredstva.  

 

Tabela 6.2: Financiranje obnove kulturnih spomenikov v lasti RS v EUR 

Leto  Proračun RS 
Kulturni 
tolar 

Sredstva EU SKUPAJ 

2000 544.016 576.893  1.120.909
2001 955.763 638.488  1.594.251
2002 1.400.988 238.899  1.639.887
2003 1.443.869 216.006  1.659.875
2004 1.153.425   982.724 2.136.149
2005 1.564.394   1.773.430 3.337.824
2006 1.766.741 67.512 3.618.977 5.453.230
2007 1.230.361   5.845.347 7.075.708
2008 1.142.210 35.794 3.041.122 4.219.126
2009 1.177.704 121.431  1.299.135
2010 1.000.439 792.961  1.793.400
2011 844.203 106.000  950.203
2012 743.310 484.159 366.491 1.593.960
2013 494.574 999.367 2.291.074 3.785.015
2014 643.305   3.321.432 3.964.737

SKUPAJ 16.105.302 4.277.510 21.240.597 41.623.409
Vir: Ministrstvo za kulturo (2016c). 

 

Porabo sredstev za obnovo in vzdrževanje kulturnih spomenikov v lasti RS lahko 

primerjamo s predvideno porabo v Predlogu ZLKSDL. Predlog ZLKSDL je predvidel, da 

bi bilo za celovito sanacijo, upravljanje in vzdrževanje podržavljenih kulturnih 

spomenikov okvirno potrebno skupaj 10.340 mio SIT, kar je 43.148.055 EUR. V tej vsoti 
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so zajeta tudi predvidena sredstva po Zakonu o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne 

programe RS v kulturi. Za obnovo in vzdrževanje spomenikov v lasti RS naj bi bilo iz 

proračuna letno namenjenih po 300 mio SIT, kar je 1.251.877 EUR na leto (Predlog 

ZLKSDL, 16). Dejanska poraba sredstev za obnovo in vzdrževanje kulturnih spomenikov 

med letoma 1999 in 2014 je bila 41.623.409 EUR. Proračunska sredstva, namenjena 

obnovi in vzdrževanju, so se po letu 2006 začela zniževati. Od najvišje vrednosti v letu 

2006, ko je bilo namenjenih 1.766.741 EUR, je bilo leta 2014 na voljo le 643.305 EUR. 

 

Sklepne ugotovitve 

Iz pregleda financiranja kulturnih spomenikov, predvsem njihove obnove, je vidno, da 

država z rednim dodeljevanjem sredstev kaže zanimanje za njihovo obnovo, vendar je teh 

glede na stanje objektov in potreb po obnovi še vedno premalo. Od leta 2007 je opaziti tudi 

občutno padanje sredstev za obnovo in vzdrževanje iz proračuna. Zaradi prešibkega 

zagotavljanja sredstev iz proračuna, se izvajajo sanacije le po posameznih najnujnejših 

segmentih, zaradi česar obnova ni nikoli končana. Velik pomen pri obnovi ima 

sofinanciranje projektov z evropskimi sredstvi, ki omogočajo celovito obnovo posameznih 

objektov. Tako sta bila obnovljena grad Snežnik in vila Vipolže. Evropska sredstva 

presegajo polovico vseh proračunskih sredstev, namenjenih obnovi in vzdrževanju (tabela 

6.2). Pridobivanje sredstev in vodenje projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev, sta 

zahtevni nalogi, saj sta za to potrebna usposobljen kader in posebna skrbnost pri izvajanju 

projektov. Izvedeni projekti obnove morajo imeti zagotovljenega uporabnika, ki mora v 

obdobju spremljanja projekta zagotoviti izpolnjevanje kazalnikov (dokončanje obnove, 

nove zaposlitve, povečanje števila obiskovalcev). V razmerah omejevanja investicij iz 

državnega proračuna pomenijo evropska sredstva edino možnost za celovito obnovo in 

oživitev kulturnih spomenikov v lasti države.  

 

6.3 Postopki oddaje kulturnega spomenika v lasti RS v upravljanje, 

uporabo in najem po obstoječi zakonodaji 

Cilja podržavljanja kulturnih spomenikov sta bili poleg dokončne ureditve lastninjenja 

njihova postopna obnova in zagotovitev kulturnotržne rabe, ki bi omogočala njihov 

trajnostni razvoj in redno vzdrževanje. Ministrstvo za kulturo, kot del javne uprave, ni 

primerno za neposredno upravljanje več kulturnih spomenikov, zato jih je treba oddati v 

najem ali upravljanje drugim subjektom, ki bodo v njih izvajali dejavnosti. Leta 2010 je 
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posebna delovna skupina na Ministrstvu za kulturo izvedla vrednotenje kulturnih 

spomenikov, v katerem so bili določeni kulturni spomeniki, ki ostanejo v lasti RS, in 

objekti, za katere je možna prodaja ali neodplačen prenos na lokalno skupnost 

(Porevizijsko poročilo 2010, 6–7).  Za spomenike, ki ostanejo v lasti RS in jih ministrstvo 

začasno ne potrebuje, je predvidena oddaja. Najpomembnejši cilji, ki jih ministrstvo 

uresničuje z oddajo spomenikov, so izbor ustreznega najemnika ali upravljavca, ki bo z 

izvajanjem javno koristnega in primernega programa zagotovil kakovostno uporabo 

spomenika, razbremenitev države stroškov rednega in deloma investicijskega vzdrževanja 

ter zagotavljanje ohranitve spomeniških lastnosti kulturnega spomenika. Oddaja v najem 

ali upravljanje se izvajata po zakonsko predpisanih postopkih. 

 

Postopek oddaje kulturnih spomenikov v lasti RS v upravljanje ali najem zakonsko ni 

urejen v posebnem področnem predpisu, kot je Zakon o varstvu kulturne dediščine, ali 

drugem posebnem predpisu. Za to področje se kot splošni predpis uporabljata Zakon o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) ter Uredba o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Za oddajo kulturnih 

spomenikov v upravljanje ali uporabo za namen izvajanja kulturnih dejavnosti pa se kot 

specialni predpis uporablja Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK). Za 

druge postopke, ki jih ZUJIK ne obravnava, se, kot rečeno, uporabljata Zakon o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) ter Uredba o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Določbe glede upravljanja v 

Zakonu o varstvu kulturne dediščine se nanašajo predvsem na spomenike, ki so varovani 

na podlagi mednarodnih pogodb, in spomeniška območja, kar je obravnavamo v 

naslednjem poglavju.  

 

6.3.1 Zakon o varstvu kulturne dediščine 

Določbe ZVKD-1, ki se nanašajo na upravljanje, so navedene v 59. členu. Zakon določa, 

da morajo imeti upravljavca vsi spomeniki, varovani na podlagi mednarodnih pogodb, in 

vsa spomeniška območja ter da se z aktom o razglasitvi lahko predvidi upravljavec tudi za 

druge spomenike. Glede na to, da so bili akti o razglasitvi spomenikov državnega pomena 

v lasti RS sprejeti pred uveljavitvijo ZVKD-1, določb glede upravljavcev v aktih o 

razglasitvi ni. Kulturni spomeniki v lasti RS so kulturni spomeniki državnega pomena, za 

katere v Sloveniji velja najvišja stopnja varstva, zato se določbe, ki se nanašajo na 
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upravljanje kulturnih spomenikov, varovanih na podlagi mednarodnih pogodb, lahko 

uporabljajo tudi za upravljanje spomenikov v lasti RS. ZVKD-1 določa možne upravljavce 

kulturnih spomenikov, in sicer državo ali lokalna skupnost, ki je izdala akt o razglasitvi, 

javni zavod, ki je ustanovljen posebej za namen upravljanja spomenika, javni zavod, ki je 

ustanovljen za upravljanje spomenikov in spomeniških območij, fizično osebo in pravno 

osebo na podlagi predpisov o javno-zasebnem partnerstvu (59. člen ZVKD-1). Zakon med 

možnimi oblikami upravljanja omenja tudi možnost sklepanja koncesijskih pogodb v 

obliki javno-zasebnega partnerstva. Koncesijsko pogodbo o upravljanju z upravljavcem 

sklene država ali občina, če upravljavec v obnovo in vzdrževanje vlaga lastna sredstva (57. 

člen ZVKD-1).   

Javno-zasebno partnerstvo, ki ga ureja Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 

127/06, ZJZP), obsega različne oblike sodelovanja med javnimi organi in poslovnim 

svetom, katerih cilj je zagotoviti zasebno iniciativo za financiranje, upravljanje, 

vzpostavitev, prenovo, vodenje ali vzdrževanje infrastrukture oziroma izvajanje javnih 

storitev in za katero so značilne dolgoročne pogodbe ter delitev tveganja in učinkov 

poslovanja (Mužina 2007, 11).  

Javno-zasebno partnerstvo pri upravljanju kulturne dediščine, kjer nastopa lastništvo 

(vodenje, upravljanje), Macdonald deli v štiri oblike: 

− dolgoročni najem (kulturna dediščine ostane v lasti javnega sektorja), 

− prodaja z napovedjo kasnejšega odkupa, 

− prodaja zasebnemu lastniku, ki potem objekt odda javnemu partnerju, 

− najem ali oddaja v najem (Macdonald v Repolusk 2014, 108).  

 

6.3.2 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

Oddajo kulturnih spomenikov, ki imajo status javne kulturne infrastrukture, v upravljanje 

ali uporabo osebam javnega, zasebnega prava in zasebnikom, ki delujejo na področju 

kulture, določa ZUJIK. Ta v osnovi obravnava objekte, ki so razglašeni za javno kulturno 

infrastrukturo, vendar se določbe, ki se nanašajo na neodplačen prenos, upravljanje ali 

uporabo oziroma oddajo v najem javne kulturne infrastrukture, smiselno uporabljajo tudi 

za drugo stvarno premoženje države oziroma lokalne skupnosti, ki se uporablja za kulturne 

namene, čeprav ni razglašeno za javno kulturno infrastrukturo (78. člen ZUJIK). Določbe 

ZUJIK-a se uporabljajo za vse kulturne spomenike v lasti RS, ki se neodplačno prenašajo, 



 84

oddajajo v upravljanje ali uporabo ali najem osebam javnega in zasebnega prava za namen 

izvajanja kulturnih dejavnosti. 

 

Kulturni spomeniki, ki so razglašeni za javno kulturno infrastrukturo ali se uporabljajo za 

kulturne namene, se lahko dajo v upravljanje javnemu zavodu na področju kulture za 

izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljen: 

− z aktom o ustanovitvi (če gre za državne javne zavode) ali 

− s pogodbo brez javnega razpisa, če se s tem zagotovi najbolj racionalna uporaba 

javne kulturne infrastrukture (73. člen ZUJIK). 

Brez razpisa se lahko da javna kulturna infrastruktura v upravljanje ali v uporabo tudi 

organizaciji, ki deluje v javnem interesu. To so društva ali druge oblike organizacij na 

področju kulture (zasebni zavod, ustanova, zadruga), ki delujejo v javnem interesu in jim 

je dodeljen status društva v javnem interesu na področju kulture. Druge pravne osebe in 

posamezniki, ki izvajajo kulturne programe ali kulturne projekte, lahko pridobijo v 

upravljanje ali v uporabo kulturni spomenik na podlagi javnega razpisa s pogodbo. 

Pogodba o upravljanju ali uporabi se sklene za določen čas in se lahko podaljša (74. člen 

ZUJIK).  

Upravljanje ali uporaba javne kulturne infrastrukture za namen kulture je za javne zavode 

in organizacije, ki delujejo v javnem interesu, brezplačna. Pogoj, pod katerim se daje 

kulturni spomenik v upravljanje ali uporabo kulturnim izvajalcem in posameznikom 

brezplačno, je, da prevzamejo obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov 

in drugih stroškov, za katere se stranki dogovorita s pogodbo (75. člen ZUJIK).  

 

Pri oddaji kulturnih spomenikov v upravljanje javnim zavodom, ki imajo kulturni 

spomenik v upravljanju brezplačno, je najemnina, ki jo zavod pridobi od oddaje prostorov 

kulturnega spomenika v najem (npr. za prireditve, poroke), prihodek lastnika, to je države 

(80. člen ZJF), kar velja za kratkoročne in dolgoročne najeme.  

 

6.3.3 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti 

Za postopek oddaje kulturnih spomenikov v lasti RS v najem ali uporabo drugim 

subjektom, ki ne delujejo na področju kulture, se uporabljata Zakon o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) ter Uredba o stvarnem 
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premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. ZSPDSLS določa, da se 

nepremično premoženje države ali občin, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, 

lahko odda v najem (28. člen). Oddaja v najem je vselej odplačna.  

Kulturni spomenik se lahko odda v najem za nedoločen čas z odpovednim rokom najmanj 

šest mesecev. Najemnik poleg stroškov najemnine krije obratovalne stroške, stroške 

rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške 

zavarovanj in druge stroške, dogovorjene s pogodbo (Uredba o stvarnem premoženju 

države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 47. in 49. čl.). 

Postopki, po katerih se nepremičnine oddajo v najem, so: 

− javna dražba,  

− javno zbiranje ponudb in  

− neposredna pogodba.  

 

Sklenitev neposredne pogodbe je mogoča pod pogoji, ki so podrobno navedeni v 29. členu 

ZSPDSLS. Za oddajo spomenikov v lasti RS z neposredno pogodbo veljajo naslednji 

pogoji: 

− če je predvideni letni prihodek od oddaje v najem nepremičnin nižji od 10.000 EUR 

(primer oddaje gradu Socerb), 

− če oddaja stvarnega premoženja v najem po metodi javne dražbe ali javnega 

zbiranja ponudb ni uspela, v dveh mesecih od dneva, ko se je izkazalo, da je 

metoda neuspešna, in 

− če se premoženje odda v najem osebi javnega prava za izvajanje javnih nalog, razen 

javnim podjetjem (29. člen ZSPDSLS).  

 

Oddaja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo je možna: 

− osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog, razen javnim podjetjem, 

− nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, za opravljanje dejavnosti, 

za katero so ustanovljene, 

− socialnemu podjetju oziroma nepridobitni pravni osebi, kot je opredeljena v zakonu 

o socialnem podjetništvu, 

− mednarodnim organizacijam, katerih članica je Republika Slovenija in imajo na 

ozemlju RS svoj sedež, agencijo, oddelek, predstavništvo ali pisarno. 
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Doba, za katero se lahko kulturni spomenik v lasti RS da v brezplačno uporabo, je največ 

pet let, pri čemer se ta lahko podaljša za nadaljnjih pet let. Zgornja časovna meja 

podaljševanja pogodbe o brezplačni uporabi za kulturne spomenike ni določena (Uredba o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 52. čl.). Uporabniki, ki 

so prejeli nepremičnino v brezplačno uporabo, krijejo obratovalne stroške, stroške rednega 

vzdrževanja in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo (30. člen 

ZSPDSLS).  

Na podlagi navedenega je po ZSPDSLS možna oddaja spomenika brezplačno z 

neposredno pogodbo v uporabo pravni osebi javnega prava samo, če gre za izvajanje 

javnih nalog, za katere je bila ustanovljena oseba javnega prava (6. člen Zakona o javnih 

uslužbencih uradno prečiščeno besedilo (ZJU-UPB3), Ur. l. RS, št. 63/07), ne pa nalog s 

področja kulture. Se pravi, da lokalna skupnost lahko postane uporabnica kulturnega 

spomenika le, če ga uporablja za izvajanje javne dejavnosti. Če uporablja spomenik za 

namen kulture, se uporabljajo določbe ZUJIK-a, ki oddajo spomenika lokalni skupnosti 

omogočajo le, če ima ta za upravljanje kulturnega spomenika ustanovljen javni zavod.  

Pred začetkom postopka ravnanja s stvarnim premoženjem mora upravljavec opraviti 

pravni pregled stvarnega premoženja in naročiti oceno vrednosti stvarnega premoženja, s 

katero je ugotovljena vrednost stvarnega premoženja in ki jo izdela pooblaščeni 

ocenjevalec vrednosti nepremičnin. Izhodiščna izklicna vrednost stvarnega premoženja ob 

izbiri metode ravnanja s stvarnim premoženjem je lahko enaka ocenjeni vrednosti ali višja 

od nje. Cenitev stvarnega premoženja na dan sklenitve pravnega posla ne sme biti starejša 

od dvanajst mesecev (15.–21. člen ZSPDSLS). 

 

Sklepne ugotovitve 

Upravljanje kulturnih spomenikov v lasti države ni natančno urejeno v posebnem predpisu, 

zato se za izvajanje postopkov oddaje za namen izvajanja kulturne dejavnosti uporablja 

ZUJIK, za vsa preostala vprašanja, ki jih ZVKD-1 in ZUJIK ne urejata, pa ZSPDSLS ter 

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Kot specialen 

predpis se uporablja tudi ZVKD-1, ki o upravljanju ne govori veliko. Ravnanje s 

kulturnimi spomeniki v lasti RS bi moralo biti urejeno v posebnem predpisu, na primer v 

ZVKD-1, ki bi upošteval specifiko upravljanja kulturnih spomenikov v lasti RS. Da bi 

olajšali postopke oddaje in k najemu privabili več zainteresiranih, tudi zasebnikov, bi 

moral obstoječi ali nov predpis upoštevati navedene predloge: 
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− Nižje najemnine v primerjavi s tržnimi, kot so predpisane z ZSPDSLS, saj je 

vzdrževanje kulturnih spomenikov dražje od vzdrževanja drugih nepremičnin. 

Upoštevati je treba lokacije kulturnih spomenikov, ki so v odročnih krajih, 

odmaknjene od večjih mest.  

− Možnost poračunavanja najemnin z investicijami v kulturni spomenik. 

− Možnost oddaje kulturnih spomenikov za izvajanje kulturnih dejavnosti neposredno 

lokalnim skupnostim (ne le javnim zavodom). Ustanavljanje javnih zavodov je za 

manjše občine lahko prevelik strošek.  

− Možnost sofinanciranja vzdrževanja kulturnih spomenikov v lasti RS, ki so v 

upravljanju občinskih javnih zavodov na področju kulture. 

 

6.4 Možnost odtujitve kulturnih spomenikov v lasti RS 

ZVKD-1 v 6. členu omenja tudi možnost odtujitve spomenika v lasti države. V tej smeri je  

prišlo do bistvenega premika v primerjavi s prejšnjo zakonodajo s področja kulturne 

dediščine, ki je odtujitev kulturnih spomenikov državnega pomena v lasti države 

prepovedovala (62. člen ZVKD 1999).  

ZVKD-1 določa, da spomenikov v lasti države, ki so varovani na podlagi posebnih 

predpisov ali mednarodnih pogodb, katerih podpisnica je Republika Slovenija, ni možno 

odtujiti, drug spomenik v lasti države pa se sme izjemoma odtujiti le, če se s tem izboljšata 

njegova ohranitev in javna dostopnost ter zagotovi taka raba, ki je skladna z družbenim 

pomenom spomenika. Odločitev o odtujitvi sprejme vlada RS na predlog ministra, 

pristojnega za kulturo. Sredstva od prodaje se lahko namenijo le za ohranitev, vzdrževanje, 

oživljanje spomenika (6. člen ZVKD-1). Za izvedbo postopkov prodaje spomenikov v lasti 

RS se uporabljajo določbe ZSPDSLS in Uredbe o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti o razpolaganju z nepremičnim premoženjem. Doslej je 

bilo izpeljanih več postopkov prodaj, a uspešna je bila le ena, in sicer prodaja graščine 

Socka. 6. člen ZVKD-1 določa pogoje odtujitve, ki je možna le, če se s tem izboljšata 

ohranitev kulturnega spomenika in javna dostopnost ter zagotovi taka raba, ki je skladna z 

družbenim pomenom spomenika. Izvajanje pogodbe se spremlja s tem, da mora kupec 

kulturnega spomenika v pogodbeno določenem roku začeti obnovo kulturnega spomenika, 

da mora izboljšati javno dostopnost spomenika in zagotoviti rabo, ki je skladna z 

družbenim pomenom spomenika. 
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Z določbo o možnosti odtujitve kulturnih spomenikov v lasti RS v ZVKD-1 je omogočen 

neodplačen prenos lastninske pravice kulturnega spomenika na drugo osebo javnega prava 

(občino) ali ustanovo, skladno s 77. členom ZUJIK-a, kjer gre za smiselno uporabo 

ZUJIK-a, če gre za kulturni namen. Na podlagi določb ZUJIK-a so bili v last lokalnih 

skupnosti preneseni grad Rihemberk, grad Kostel, Ferrarijev vrt v Štanjelu in park z 

gradom Turnišče.  

 

6.5 Statusnopravne oblike možnih upravljavcev 

V tem poglavju bodo predstavljene statusno pravne oblike možnih upravljavcev kulturnih 

spomenikov v lasti RS, ki jih dopušča slovenska zakonodaja. Skladno z ZSPDSLS so 

upravljavci nepremičnega premoženja v lasti države državni organi, pravosodni organi in 

osebe javnega prava, ki jih kot upravljavce določi Vlada RS (9. člen ZSPDSLS).  

Možne upravljavce kulturnih spomenikov omenja Zakon o varstvu kulturne dediščine v 59. 

členu, ki so:  

− država ali lokalna skupnost v režijskem obratu, kot organ, ki je sprejel akt o 

razglasitvi, 

− javni zavod, ki je ustanovljen za upravljanje posameznega spomeniškega območja, 

ali javni zavod, ki je ustanovljen z namenom upravljanja spomenikov in 

spomeniških območij, 

− osebe zasebnega prava, 

− fizične osebe. 

Po veljavni zakonodaji v Republiki Sloveniji so med osebami javnega prava možni 

upravljavci kulturnih spomenikov v lasti RS občinski ali državni javni zavodi in država, 

lokalna skupnost pa le, če se v kulturnem spomeniku izvajajo javne naloge (naloge 

izvršilne oblasti) (29.–30. člen ZSPDSLS). Skladno z ZUJIK-om lokalna skupnost ne more 

upravljati kulturnega spomenika v lasti RS za izvajanje kulturnih dejavnosti, tudi če bi za 

to imela ustanovljen režijski obrat. Da bi pridobila spomenik v upravljanje za izvajanje 

kulturnih dejavnosti, mora ustanoviti javni zavod (73. člen ZUJIK). Režijski obrat, ki ni 

samostojna pravna oseba in ga za izvajanje posameznih nalog ustanovi občina, s stališča 

zakonodaje za upravljanje kulturnega spomenika v lasti RS ni primeren, lahko pa upravlja 

kulturni spomenik v lasti občine, tudi če gre za spomenik državnega pomena. 

Med pravnimi osebami javnega prava, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, je možni 

upravljavec javni gospodarski zavod, kot je na primer JGZ Brdo, ki poleg drugih 
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nepremičnin upravlja kulturne spomenike v lasti RS, kot so grad Brdo, grad Strmol in vila 

Bled (JGZ Brdo, uradna spletna stran). 

Med nepridobitnimi osebami zasebnega prava so za izvajanje kulturne dejavnosti v 

kulturnih spomenikih v lasti RS možni uporabniki društvo, zasebni zavod, ustanova in 

zadruga, ki imajo status društva v javnem interesu (74. člen ZUJIK).  

Pridobitne osebe zasebnega prava so lahko upravljavci skladno z Zakonom o javno-

zasebnem partnerstvu (ZJZP). ZJZP omogoča tudi preoblikovanje javnega zavoda v eno od 

oblik kapitalske družbe (d. o. o. in d. d.) ali zavod s pravico javnosti kot pridobitne osebe 

zasebnega prava. 

 

Da bi zagotovili primerno upravljanje spomenikov v lasti RS na ravni države, je treba 

predvideti možno organizacijsko obliko za službo, ki upravlja kulturne spomenike v lasti 

RS na ravni države. Med osebami javnega prava je poleg javnega zavoda možna oblika še 

javni sklad.  

V nadaljevanju bodo podrobneje opisane nekatere od statusno pravnih oblik, navedenih v 

tabeli 6.3, ki jih kot možne upravljavce navaja ZVKD-1 in ki so za upravljanje kulturnega 

spomenika najprimernejše, to so javni zavod kot oseba javnega prava ter družba z omejeno 

odgovornostjo, podjetnik in delniška družba kot osebe zasebnega prava. 

 

Tabela 6.3: Možni upravljavci kulturnih spomenikov v lasti RS 

 Nepridobitno Pridobitno 

Pravne osebe javnega prava država  

občina 

javni zavod (država) 

javni zavod (občina) 

javni gospodarski zavod 

 

Pravne osebe zasebnega prava društvo 

zasebni zavod 

zadruga 

ustanova 

d. o. o. 

d. d. 

podjetnik 

Vir: Povzeto po Breznik (2012, 140). 

 

6.5.1 Javni zavod 

Najprimernejša pravna oblika osebe javnega prava za upravljanje kulturnega spomenika v 

lasti RS je javni zavod. Javni zavod je pravno organizacijska oblika osebe javnega prava, 

ki opravlja nepridobitno dejavnost javnega pomena na ravni občin ali države. Ustanovljen 
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je lahko za opravljanje javnih dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti in kulture, 

športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva in drugih dejavnosti javnega 

pomena, katerih cilj ni pridobivanje dobička. Javni zavod za opravljanje javne službe lahko 

ustanovi država, občina ali druga z zakonom pooblaščena pravna oseba javnega prava (3. 

člen ZZ). Zavod lahko ustanovijo tudi domače ali tuje fizične in pravne osebe, v tem 

primeru gre za zasebni zavod (2. člen ZZ), ki je oseba zasebnega prava. Njegov izvor sega 

v začetek 90. let, ko je nastal prvi in za zdaj edini Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 

ZZ), ki je tedanje organizacije združenega dela, ki opravljajo dejavnosti posebnega 

družbenega pomena na področju družbenih dejavnosti, preoblikoval v prvo statusno obliko 

oseb javnega prava v novi ureditvi, javni zavod (Bohinc, Tičar 2012, 6).  

 

Dejavnosti javnega zavoda 

Javni zavodi so organizacije, katerih temeljna naloga je opravljanje javne službe. Javna 

služba pomeni zagotavljanje blaga in storitev in se izvaja v javnem interesu in katere 

namen ni ustvarjanje dobička (Bohinc 2005, 290). Zavod lahko opravlja eno ali več 

dejavnosti, katerih opravljanje v javnem interesu zagotavlja ustanoviteljica država ali 

lokalna skupnost. Zavod lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena 

opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen (18. člen ZZ). Zavod lahko spremeni 

ali razširi dejavnost, v okviru svoje dejavnosti lahko ustanovi drug zavod ali podjetje, vse 

le s soglasjem ustanovitelja (20. člen ZZ).  

Dejavnosti, ki jih izvaja javni zavod, so:  

− redna dejavnost javne službe, ki se financira iz javnih virov (obseg dela, cene, 

vsebina javne službe so določene v pogodbi z ustanoviteljem),  

− dejavnost javne službe, s katero javni zavod nastopa na trgu, oziroma je financirana 

iz zasebnih virov (ustanovitelj določa vsebino in cene storitev javne službe, obseg 

ni nujno določen) in 

− tržna dejavnost oziroma prodaja blaga in storitev na trgu, ki ne spada v javno 

službo (vsebino in obseg določi javni zavod sam z letnim delovnim načrtom, tudi 

cene zavod določa večinoma sam) (Bohinc 2005, 287; Tanacek 2011, 46–47).   

 

Ustanovitev javnega zavoda 

Zavod je ustanovljen z aktom o ustanovitvi, ustanoviteljske pravice državnega zavoda ima 

Vlada RS, občinskega pa svet lokalne skupnosti. Organizacija zavoda, organi in njihove 
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pristojnosti so določeni v statutu ali pravilih zavoda (45. člen ZZ). Država in občina imata 

ustanoviteljsko, regulatorno, financersko in nadzorno vlogo. Funkcija ustanovitelja se kaže 

pri oblikovanju javne politike in njenih ciljev, opredelitvi nacionalnih programov in 

nadzoru nad uresničevanjem teh programov, odločanju o poslovni strategiji posameznega 

zavoda, imenovanju direktorja in drugih organov upravljanja ter pri nadzorni vlogi lastnika 

z dajanjem soglasij k nekaterim odločitvam sveta zavoda.  

Zavod upravlja svet ali drug kolegijski organ upravljanja, sestavljen iz predstavnikov 

ustanovitelja, predstavnikov delavcev ter predstavnikov zainteresirane javnosti. Sestavo, 

način imenovanja oziroma izvolitev članov, trajanje mandata in pristojnosti sveta določajo 

zakon, ustanovitveni akt, statut ali pravila zavoda (29. člen ZZ). Poslovodni organ zavoda 

je direktor, ki ga imenuje ustanovitelj oziroma svet zavoda. Poslovodja oziroma direktor si 

deli poslovodske pristojnosti s svetom zavoda. Direktor organizira in vodi delo ter 

poslovodenje zavoda, ki ga zastopa in predstavlja ter je odgovoren za zakonitost in 

strokovnost dela zavoda (31. člen ZZ). Poslovodna funkcija in funkcija strokovnega dela 

sta lahko ločeni, saj strokovno delo zavoda lahko vodi strokovni vodja (41. člen ZZ). 

Zavod ima tudi strokovni svet ali drug kolegijski organ. Pravila njegovega delovanja 

določa statut ali pravila zavoda, skladno z zakonom in aktom o ustanovitvi (43. člen ZZ).    

 

Financiranje javnega zavoda 

Finančne in materialne pogoje za izvajanje dejavnosti javnih zavodov so dolžne 

zagotavljati ustanoviteljice država in občine. Sredstva, ki jih zavod pridobiva za svoje 

delovanje, so:  

− prihodki iz sredstev ustanovitelja (sredstva, ki jih ustanovitelj nameni za začetek 

dela javnega zavoda, ter sredstva, ki jih ustanovitelj zagotavlja za redno delo 

javnega zavoda),  

− prihodki za izvajanje javne službe iz naslova plačil za storitve iz nejavnih virov 

(sredstva, ki jih javni zavod pridobi za opravljanje javne službe od financerja, pa 

tudi kot neposredno plačilo uporabnikov storitev javne službe), 

− prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (sredstva, ki jih javni zavod pridobi z 

opravljanjem tržne dejavnosti) in 

− drugi viri na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi 

(zadolževanje, donacije, darila, volila, sponzorska sredstva, zapuščine, presežek od 



 92

prihodkov nad odhodki iz preteklih let in podobno) (Tavčar 2005, 232; Tanacek 

2011, 50–51). 

Javni zavodi za izvajanje javne službe v povprečju prejemajo 70–80% sredstev iz javnih 

financ (Bohinc in Tičar 2012, 90). Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le 

za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno (Tavčar 

2005, 232). Zavod je odgovoren za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi 

razpolaga. Za obveznosti zavoda je odgovoren ustanovitelj, če ni z zakonom ali aktom o 

razglasitvi drugače določeno (49. člen ZZ). Cene zagotavljanja storitev in blaga javne 

službe morajo biti določene s predpisom, cene dopolnilne tržne dejavnosti pa zaradi proste 

konkurence ne smejo biti določene s predpisom (Bohinc in Tičar 2012, 88). 

ZZ je v prehodnih določbah, ki so v začetku 90. let urejale prehod iz prejšnjega v nov 

sistem izvajanja javnih storitev, tudi omogočal, da je lahko ustanovitelj delovne 

organizacije, ki so delovale na področju družbenih dejavnosti, izbral možnost, da se 

delovna organizacija ali temeljna organizacija združenega dela v njeni sestavi organizira 

kot podjetje, če je pretežni del dohodka pridobivala s prodajo blaga in storitev na trgu (63. 

člen ZZ). 

 

Premoženje javnega zavoda 

Javni zavod nima lastnega premoženja. Lastnik (stvarnega in finančnega) premoženja 

javnega zavoda je njegov ustanovitelj, to sta država oziroma lokalna skupnost (Tanacek 

2011, 44). Glede na določbe 2. odst. 67. čl. ZJF, ki določajo, da za opravljanje javnih služb 

in dejavnosti v javnem interesu lahko država in občina državno in občinsko premoženje 

organizirata v obliki javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih podjetij, javnih 

skladov in agencij, je mogoče sklepati, da je celotno premoženje, ki ga upravljajo današnji 

javni zavodi, v lasti države oziroma lokalnih skupnosti (Tanacek 2011, 45). Zavodi so 

zgolj upravitelji premoženja, katerega lastnik je ustanovitelj (pZNJS 2010, 6). Javni zavodi 

so v osnovi izvajalske organizacije, ki opravljajo neko dejavnost, in prvenstveno niso 

ustanovljeni zgolj za upravljanje premoženja. Kot izvajalske organizacije upravljajo 

sredstva za izvajanje dejavnosti, kot so objekti, oprema, ljudi, zaposlene izvajalce, 

strokovnjake za različna področja (npr. zdravniki, profesorji, kulturni izvajalci, 

raziskovalci) (Bohinc 2005, 284). 
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Javni zavodi s področja kulture 

Specialni predpis, ki ureja delovanje javnih zavodov na področju kulture, je Zakon o 

uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK). Vsa področja delovanja javnih zavodov 

na področju kulture, ki niso urejena v ZUJIK-u, ureja Zakon o zavodih, ki je v tem primeru 

podrejen ZUJIK-u. V ZUJIK-u je drugače urejeno področje financiranja in upravljanja 

javnih zavodov na področju kulture. Javna sredstva za financiranje javnih zavodov 

zagotovijo njihovi ustanovitelji, oziroma soustanovitelji. Poleg tega se javni zavodi 

financirajo tudi iz nejavnih virov, ki jih izvajalci pridobivajo z opravljanjem javne službe 

in opravljanjem drugih dejavnosti. Pri tem opravljanje drugih dejavnosti ne sme ogroziti 

izvajanja javne službe. Če je več občin ustanovilo javni zavod in če se ne dogovorijo 

drugače, zagotavljajo občine javna sredstva v deležih, ki so sorazmerni številu njihovih 

prebivalcev (31. člen ZUJIK).  

 

Glede na področja delovanja zavodov bi kulturne spomenike v lasti RS lahko upravljali 

zavodi s področja kulture (muzeji, galerije, knjižnice), pa tudi vzgoje in izobraževanja 

(Center šolskih in obšolskih dejavnosti, zavodi s področja visokega šolstva).  

 

6.5.2 Režijski obrat 

ZVKD-1 predvideva kot upravljavca med drugim tudi organ, ki je izdal akt o razglasitvi, to 

je občina ali vlada, tako da ustanovi režijski obrat. Režijski obrat ni samostojna pravna 

oseba. Režijski obrat po Zakonu o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, ZGJS) 

je oblika gospodarske javne službe, ki jo država ali lokalna skupnost ustanovi, kadar bi 

bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno 

ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo (6. člen ZGJS). Organizira se kot 

nesamostojen ali kot samostojen režijski obrat po predpisih, ki urejajo upravo oziroma 

službe lokalnih skupnosti (17. člen ZGJS). Način opravljanja gospodarske javne službe, 

med katerimi so poleg režijskega obrata gospodarski javni zavod, javno podjetje in oseba 

zasebnega prava s pridobljeno koncesijo, predpiše Vlada RS z uredbo, lokalna skupnost pa 

z odlokom (3. člen ZGJS). V zakonodaji RS je javno podjetje oseba javnega prava, ki 

izvaja gospodarsko javno službo na pridobiten način in se organizira kot gospodarska 

družba ter se razen izjem ravna po zasebnem gospodarskem pravu (Bohinc 2005, 201). 

Tako tudi režijski obrat spada bolj v sfero gospodarstva kot v javno upravo, vendar, ker 

nima samostojne pravne osebnosti, se formalnopravno uvršča v javno sfero.  



 94

Na področju upravljanja kulturnih spomenikov je režijski obrat možen upravljavec, če gre 

za kulturni spomenik v lasti občine. Režijski obrat bi bil lahko upravljavec kulturnega 

spomenika v lasti RS, če bi zakonodaja s področja ravnanja s stvarnim premoženjem 

države ali druga področna zakonodaja v zvezi z upravljanjem kulturne dediščine uvedla 

možnost oddaje kulturnega spomenika v lasti RS neposredno lokalni skupnosti za izvajanje 

storitev, ki ne spadajo med javne naloge. Javne naloge so naloge, ki spadajo v delovno 

področje državnega organa ali organa lokalne skupnosti oziroma naloge, za katere je bila 

ustanovljena oseba javnega prava (Zakona o javnih uslužbencih uradno prečiščeno 

besedilo (ZJU-UPB3), Ur. l. RS, št. 63/07, 6. čl.). 

 

6.5.3 Zasebne pridobitne organizacije 

Po zakonu o gospodarskih družbah ( ZGD-1) je gospodarska družba pravna oseba, ki na 

trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost pri čemer 

pridobitna dejavnost pomeni dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička. 

ZGD-1 gospodarske družbe deli na osebne in kapitalske družbe. Med osebne družbe 

spadata družba z neomejeno odgovornostjo in komanditna družba, med kapitalske pa 

družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška družba in 

evropska delniška družba. Navedene družbe se štejejo kot gospodarske, tudi če v celoti ali 

delno opravljajo dejavnost, ki ni pridobitna. ZGD-1 poleg gospodarskih družb obravnava 

samostojnega podjetnika oziroma podjetnika, kot fizično osebo, ki na trgu samostojno 

opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja (3. člen ZGD-1).Temeljna 

značilnost gospodarskih družb je izvajanje gospodarske dejavnosti, kjer je poglavitni 

namen pridobivanje dobička, pravne osebe javnega prava pa v osnovi opravljajo 

negospodarsko dejavnost, kjer cilj ni pridobivanje dobička.  

 

6.5.4 Javno-zasebno partnerstvo   

Kot je bilo že omenjeno, v poglavju 6.3.1 ZVKD-1 omenja možnost, da se upravljanje 

kulturnega spomenika poveri pravni ali fizični osebi na podlagi predpisov, ki urejajo 

javno-zasebno partnerstvo, in sicer s sklenitvijo koncesijske pogodbe o upravljanju s 

fizično ali pravno osebo, ki v obnovo in vzdrževanje kulturnega spomenika vlaga lastna 

sredstva (3. in 6. odst. 59. člena ZVKD-1). Temeljni zakon, ki obravnava javno-zasebno 

partnerstvo, je Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP, Ur. l. RS, št. 127/06). Javno-



  

95 

zasebno partnerstvo je zasebno vlaganje v javne projekte (v smislu investiranja in 

vzdrževanja ali oboje) in javno financiranje zasebnih projektov, ki so v javnem interesu 

(Mužina 2007, 22) v zvezi z izgradnjo, vzdrževanjem in upravljanjem javne infrastrukture 

ali drugih projektov, ki so v javnem interesu (2. člen ZJZP). Med prednostmi javno-

zasebnega partnerstva so: razbremenitev javnih financ s prenosom bremena financiranja na 

zasebnika; prenos finančnih, industrijskih in drugih tveganj na zasebni sektor; izkoriščanje 

know-howa in izkušenj partnerstva; stimulacija zasebnika, saj bo le ob uspešno 

zasnovanem in realiziranem projektu ter ustreznem upravljanju lahko povrnil vložena 

sredstva ter ustvaril načrtovani dobiček; predvidevanje, da bo z vzpostavitvijo konkurence 

v fazi izbire zasebnega partnerja mogoče zagotoviti cenejše in kakovostnejše izvajanje 

dejavnosti kot v lastni režiji (Mužina 2007, 12–13).  

Oblike javno-zasebnega partnerstva so pogodbeno partnerstvo in statusno partnerstvo. 

Podoblike pogodbenega partnerstvo so koncesijsko partnerstvo in javno-naročniško 

partnerstvo (Mužina 2007, 36–37). Koncesijsko partnerstvo je sklenjeno na eni strani med 

državo ali lokalno skupnostjo ali drugo osebo javnega prava kot koncedentom in na drugi 

strani s pravno ali fizično osebo kot koncesionarjem, v katerem koncedent podeli 

koncesionarju posebno ali izključno pravico izvajati gospodarsko javno službo oziroma 

drugo službo v javnem interesu. V tem primeru nosi tveganje v zvezi s plačilom investicije 

pretežno koncesionar. Pri javno-naročniškem partnerstvu pa gre za odplačno razmerje med 

naročnikom in dobaviteljem blaga, izvajalcem gradenj ali izvajalcem storitev, katere 

predmet je naročilo blaga, izvedba gradnje ali storitve, pri katerem večino ali celotno 

gospodarsko tveganje izvajanja javno-zasebnega partnerstva nosi javni partner. Če 

povzamemo, gre pri koncesijskem partnerstvu za vlaganja zasebnega kapitala v javno 

dobro, pri javno-naročniškem partnerstvu pa za vlaganja sredstev javnega sektorja v 

zasebno sfero. 

 

Statusno javno-zasebno partnerstvo je razmerje med javnim in zasebnim partnerjem, pri 

katerem ne gre za pogodbeno partnerstvo, pač pa za spremembe v pravnem statusu ali 

lastninski strukturi enega od partnerjev. To partnerstvo lahko nastane z zasebnim 

vlaganjem v osebe javnega prava (najpogosteje javna podjetja) ali z nakupom ali 

dokapitalizacijo deležev v njih. Statusno javno-zasebno partnerstvo lahko javni in zasebni 

partnerji vzpostavijo s soustanovitvijo novih oseb javnega ali zasebnega prava. Oblike 

statusnega partnerstva so partnerstvo z ustanovitvijo pravne osebe, partnerstvo s prodajo 

deleža in partnerstvo z nakupom deleža (Bohinc 2007, 82–83).   
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ZJZP je s statusnim javno-zasebnim partnerstvom vzpostavil možnost preoblikovanja 

javnih zavodov, neodvisno od ureditve v področni zakonodaji, v drugi pravni subjekt, in 

sicer zavod s pravico javnosti, zasebni zavod in gospodarsko družbo (d. o. o., d. d.) 

(Tanacek 2011, 70).  

To omogoča ZJZP na podlagi 144. člena prehodnih določb, ki določa, da se pravila 

preoblikovanja javnih podjetij smiselno uporabljajo tudi za javne zavode in gospodarske 

javne zavode. V okviru statusnega javno-zasebnega partnerstva je javni zavod možno 

preoblikovati v oblike kapitalske družbe ali druge pravnoorganizacijske oblike, za 

obveznosti katerih ustanovitelj ne odgovarja, v poštev pridejo d. o. o., d. d. ali zavod s 

pravico javnosti (zasebni zavod v soodstotni lasti javnih ustanoviteljev, ki opravlja javno 

dejavnost) (Tanacek 2011, 70; Bohinc in Tičar 2012, 86). Postopek preoblikovanja javnega 

zavoda v d. o. o. poteka smiselno s pravili preoblikovanja d. d. v d. o. o., ki so določena v 

666. členu ZGD-1 (Bohinc in Tičar 2012, 85). Preoblikovanje zavoda v gospodarsko 

družbo je vsebinsko upravičeno predvsem za zavode, ki svoj prihodek ustvarijo pretežno 

na trgu oziroma ustvarjajo več prihodka na trgu, kot pridobijo sredstev iz javnih financ. 

Med zavode, ki pridobivajo več sredstev na trgu, spadajo predvsem zavodi s področja 

lekarniške dejavnosti in socialnega varstva – predvsem domov za starejše, kjer tržna 

dejavnost dosega in presega 50% virov financiranja javnih zavodov (Bohinc in Tičar 2012, 

90). Ob preoblikovanju javnega zavoda se za izvajanje javne dejavnosti novemu subjektu 

podeli koncesija (Bohinc in Tičar 2012, 84–88). Dejavnost javne službe zavoda v novi 

statusni obliki se mora še naprej opravljati kot nepridobitna dejavnost. S preoblikovanjem 

javnega zavoda se pravno in ekonomsko prečisti oblika javnega zavoda in na novo opredeli 

storitev, ki se izvaja kot javna služba in s tem razreši tržno poslovanje subjekta. Prednosti 

preoblikovanja javnega zavoda v gospodarsko družbo so spodbujanje k večji racionalnosti 

poslovanja in možnost doseganja večje učinkovitosti pri izvajanju javne službe. Med 

drugimi prednostmi so: 

− Zmanjšanje državne oziroma lokalne regulacije ter uveljavljanje tržne regulacije. 

Zmanjša se vloga države pri določanju in oblikovanju programa izvajanja javne  

službe  in financiranja. Pri d. o. o. je vloga menedžmenta bolj poudarjena, ima 

večje pristojnosti, fleksibilnejše je sprejemanje odločitev (Tanacek 2011, 74). 

− Premoženje, ki ga je imel javni zavod zgolj v upravljanju in je bilo last 

ustanovitelja, s preoblikovanjem postane last novo oblikovanega subjekta, na 
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katerega bo prenesena tudi odgovornost z gospodarjenjem2. S prenosom osnovnih 

sredstev na novo oblikovani subjekt se povečata racionalnost in učinkovitost pri 

uporabi sredstev, potrebnih za izvajanje javne službe (Tanacek  2011, 75). Pri 

prehodu osnovnih sredstev neposredno v obliko vložka v nov subjekt ne gre za 

privatizacijo, saj premoženje ostane javne lastnina (Bohinc in Tičar 2012, 91). 

Glede na to, da za kulturne spomenike v lasti RS velja poseben režim razpolaganja, 

prenos kulturnega spomenika v last novo nastalega subjekta ni dopusten, možna bi 

bila le uporaba.  

− Spremeni se odgovornost za obveznosti. S prehodom premoženja je povezan 

prehod odgovornosti za obveznosti, za katere je doslej odgovarjal ustanovitelj, saj 

javni zavod, ki je brez lastnega premoženja, za obveznosti sam ne more odgovarjati 

(Tanacek 2011, 75).  

− Razbremenitev javnih financ z racionalizacijo poslovanja. Razvojne in investicijske 

naloge bodo v preoblikovanem subjektu prešle v pristojnost novega vodstva. 

Financiranje javne službe bo urejeno s koncesijsko pogodbo, ostala finančna 

sredstva si bo novi subjekt moral zagotoviti na trgu. Glede investicij bo novo 

nastali subjekt v delu, kjer izvaja javno službo, še vedno odvisen od finančnih 

sredstev ustanovitelja (Tanacek 2011, 75–76; Bohinc in Tičar 2012, 86–88).  

Slabosti preoblikovanja javnih zavodov v d. o. o. so predvsem: možnost zmanjšanja 

zainteresiranosti za izvajanje javne službe na način, da bi bile storitve vsem dostopne pod 

enakimi pogoji, in dajanje prednosti tržni dejavnosti, iz katere ustvarja dobiček; visoke 

cene storitev na trgu zaradi tržne naravnanosti in možnosti prostega oblikovanja storitev na 

trgu; zaradi preslabega nadzora možnost nestrokovnega opravljanja javne službe in 

neupravičeno zaračunavanje storitev (Tanacek 2011, 77–78).   

 

Reforme proračunskih uporabnikov v neprofitno naravnane javne gospodarske družbe je že 

uvedla Avstrija. Kljub neprofitnemu namenu je del dejavnosti teh družb usmerjen k 

tržnemu načinu izvajanja dejavnosti. Zvezni muzeji in nacionalne knjižnice so bili s 

                                                             

2 Izročitev ustanoviteljevega premoženja v last javnega zavoda, ki ga ta potrebuje za izvajanje negospodarske 

javne službe, je predvidena v 13. členu pZNJS, ki pa ni zavezujoča, saj lahko ustanovitelj javnemu zavodu, 

če ta za opravljanje negospodarske javne službe poleg denarnih sredstev potrebuje le poslovne prostore in 

običajno pisarniško opremo, izroči premoženje le v uporabo, premoženje, za katero zakon določa poseben 

režim lastnine in razpolaganja, pa se izroči javnemu zavodu le v uporabo. 



 98

posebnim zakonom leta 2002 preoblikovani v samostojne znanstvene institucije javnega 

prava, ki jim je bila podeljena pravna subjektiviteta, da so lahko same nosilci pravic in 

obveznosti, za njihove obveznosti pa država kot ustanovitelj ne odgovarja. Institucijo 

vodita poslovodja in kuratorij. Kuratorij ima funkcijo nadzora nad poslovanjem institucije 

in je sestavljen iz devetih članov, od katerih štiri postavi minister za izobraževanje, 

umetnost in kulturo, po enega pa še minister za finance, zvezni kancler, minister za 

gospodarstvo, svet delavcev in sindikat javnih uslužbencev. Za nadzor nad zakonitostjo 

delovanja posamezne institucije in doseganje njenih v zakonu določenih ciljev je pristojen 

minister, nadzor pa izvaja tudi računsko sodišče. Osnovni znesek financiranja iz proračuna 

določa zakon, dodatna sredstva lahko institucije pridobivajo same z vstopninami, 

najemninami, sponzorstvi ipd. V prilogi zakona so navedeni objekti, ki jih zvezni muzeji 

oziroma knjižnice lahko odplačno dobijo v  uporabo, pri čemer zakon določa tudi okvirno 

višino najemnine. Zvezna gledališča in opere so bili v letu 1998 preoblikovani v 

gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo. Glavni gledališki objekti so ostali še naprej 

v lasti države, gospodarske družbe so na njih na podlagi zakona neodplačno pridobile 

položaj užitkarja, ostalo premoženje, potrebno za izvajanje javnih služb, pa je prešlo v last 

gospodarskih družb (pZNJS, 43–44). Na enak način je urejeno upravljanje kulturnega 

spomenika v lasti države gradu Schönbrunn, ki bo podrobneje predstavljeno med tujimi 

primeri v poglavju 6.7.  

Podoben trend zasleduje Švedska, kjer so kulturne institucije organizirane v obliki javnih 

agencij v okviru Ministrstva za kulturo kot samostojne ustanove (fundacije) ali kot 

gospodarske družbe v lasti države. Nekaj državnih muzejev ima pravni status ustanov 

(fundacij), zato da lahko prejemajo donacije. Kraljeva opera in kraljevo dramsko gledališče 

sta organizirana kot družbi z omejeno odgovornostjo, katerih edini družbenik je država. 

Regionalne kulturne institucije imajo status fundacij ali družb z omejeno odgovornostjo, 

katerih lastniki so ena ali več lokalnih skupnosti. Nekatere kulturne institucije, ki delujejo 

kot enote v okviru občinske ali pokrajinske uprave, se prav tako v zadnjem času 

preoblikujejo v družbe z omejeno odgovornostjo, to velja predvsem za gledališča in 

muzeje (pZNJS 2010, 46).  

 

V primeru upravljanja kulturnega spomenika v lasti RS bi bilo preoblikovanje javnega 

zavoda v gospodarsko družbo d. o. o. ali ustanovitev d. o. o. s strani države ali občine za 

upravljanje kulturnega spomenika v lasti RS smiselno, vendar le, če bi se v spomeniku 

izvajala dejavnost, katere prihodek od storitev na trgu bi bil višji od sredstev, ki bi jih javni 
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zavod prejemal iz javnih financ. Gre za primere, kjer spomenik že upravlja državni javni 

zavod. Državni javni zavod bi uporabljal kulturni spomenik v lasti RS brezplačno. 

Možnost brezplačne uporabe državnega premoženja za gospodarski subjekt v lasti občine 

pa bi morala biti upoštevana v področnem predpisu. Glede na trenutno stanje spomenikov 

in njihovo premajhno prepoznavnost v turističnem pogledu je razmišljanje o tovrstnem 

upravljanju še prenagljeno, vendar se lahko s postopnim oživljanjem, vzpostavitvijo 

ustreznih dejavnosti, dobrim trženjem in povezovanjem z drugimi kulturnimi spomeniki 

prihodki od upravljanja spomenikov tako povečajo, da bi bila tako za ustanovitelja kot za 

upravljavca statusna oblika gospodarske družbe ustrezna.       

 

6.5.5 Družba z omejeno odgovornostjo 

Družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) je pravna oseba zasebnega prava, kapitalska 

gospodarska družba, ki jamči za prevzete obveznosti le do višine lastnega premoženja. 

Osnovni kapital sestavljajo vložki družbenikov, ki so lahko različni in na podlagi katerih 

družbeniki dobijo v osnovnem kapitalu svoj poslovni delež. Družbo lahko ustanovi ena ali 

več domačih ali tujih fizičnih ali pravnih oseb (torej tudi država ali občina) oziroma 

družbenikov, teh je lahko največ 50. Osnovni kapital družbe mora znašati vsaj 7500 EUR, 

vsak osnovni vložek pa najmanj 50 EUR. Osnovni vložek je lahko zagotovljen v denarju, 

kot stvarni vložek (premičnine, nepremičnine, pravice, podjetje ali del podjetja), kot 

stvarni prevzem (sedanji ali prihodnji obrati ali drugi premoženjski predmeti). 

Najpomembnejša značilnost družbe z omejeno odgovornostjo je, da za obveznosti družbe 

družbeniki niso odgovorni. Odgovornost je mogoče razširiti le izjemoma in pod posebnimi 

zakonsko določenimi pogoji – takrat govorimo o spregledu pravne osebe. Omejena 

odgovornost družbenikom omogoča opravljanje gospodarske dejavnosti brez tveganja, da 

bi v primeru neuspeha upniki posegli tudi na njihovo osebno premoženje. Prednosti družbe 

z omejeno odgovornostjo so predvsem naslednje: družbeniki ne odgovarjajo za obveznosti 

družbe, možnost sklepanja pravnih poslov med družbo in njenimi družbeniki, večji ugled 

in zaupanje na trgu, hitra in enostavna ustanovitev. Slabosti družbe z omejeno 

odgovornostjo so predvsem naslednje: treba je vplačati osnovni kapital, izplačevanje 

dobička je visoko davčno obremenjeno, višji stroški poslovanja (Mercina 2015a). 
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6.5.6 Delniška družba 

Delniška družba je kapitalska družba, ki ima osnovni kapital razdeljen na delnice (168. 

člen ZGD-1,). Delniško družbo lahko ustanovi ena ali več fizičnih oziroma pravnih oseb 

delničarjev s statutom kot ustanovitvenim aktom. Delničarji niso lastniki družbe, temveč iz 

naslova vplačanega deleža oziroma delnic v osnovnem kapitalu le uresničujejo svoje 

članske in premoženjske pravice. Družbeniki delniške družbe za obveznosti družbe ne 

odgovarjajo osebno, temveč zanje odgovarja družba z vsem svojim premoženjem. Najnižji 

znesek osnovnega kapitala delniške družbe je 25.000 evrov (171. člen ZGD-1). Delnice se 

lahko vplačajo v denarju, s stvarnimi vložki ali pa stvarnim prevzemom, vendar mora biti 

vsaj tretjina osnovnega kapitala vplačana v denarju. Prednosti delniške družbe so: 

družbeniki ne odgovarjajo za obveznosti družbe, možnost sklepanja pravnih poslov med 

družbo in njenimi družbeniki, delovanje na borzi. Slabosti delniške družbe so: dolžnost 

vplačila osnovnega kapitala, izplačevanje dobička je visoko davčno obremenjeno, 

zahtevnejši postopek ustanovitve,višji stroški poslovanja (Orehek, 2015). 

 

6.5.7 Podjetnik 

Podjetnik po ZGD-1 je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost 

v okviru organiziranega podjetja (6. odst. 3. člena ZGD-1). Je ena od 

pravnoorganizacijskih oblik, v kateri se lahko opravlja pridobitna dejavnost. ZGD-1 je 

opustil uporabo predpone »samostojni«, tako da se uradno uporablja samo še beseda 

podjetnik in kratica s. p. Kljub temu se v splošnem še vedno uporablja izraz samostojni 

podjetnik (Mercina 2015b). Registracija podjetnika je razmeroma preprosta, za začetek 

opravljanja dejavnosti ne potrebuje posebnega kapitala, saj odgovarja za svoje obveznosti 

iz poslovanja svojega podjetja z vsem svojim premoženjem, tako s premoženjem podjetja 

kot premoženjem, ki ga ne potrebuje za opravljanje pridobitne dejavnosti in se uporablja za 

zadovoljevanje osebnih potreb fizične osebe, ki je podjetnik (Kocbek 2015, 105–106).  

Prednosti pravne oblike samostojni podjetnik so: ni potreben denarni vložek v obliki 

osnovnega kapitala, enostavno razpolaganje z denarnimi sredstvi, hitra in enostavna 

ustanovitev, nižji administrativni stroški. Slabosti pravne oblike samostojni podjetnik so: 

oblika samostojni podjetnik ni ločena od fizične osebe, zato s. p. in fizična oseba med 

seboj ne moreta poslovati, podjetnik odgovarja za svoje obveznosti neomejeno z vsem 

svojim premoženjem, ob višjih dobičkih je davčno breme visoko, ni primerna v primerih, 
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kadar želi podjetje ustanoviti več oseb, nižja kredibilnost v pravnem prometu v primerjavi 

z drugimi pravnoorganizacijskimi oblikami (Mercina 2015b, spletna stran). Podjetnik je 

možen upravljavec za manjše kulturne spomenike samostojno ali v sodelovanju z osebo 

javnega prava, na primer javnim zavodom pri uporabi dela kulturnega spomenika za 

izvajanje gostinske ali druge tržne dejavnosti. 

 

Sklepne ugotovitve 

Javni zavodi so pri nas najbolj razširjena pravna oblika izvajalca javnih služb, med katere 

spada tudi področje kulture in kulturne dediščine. Skrb za ohranjanje kulturne dediščine 

med nalogami države je določena v Ustavi RS. Kulturni spomeniki v lasti RS kot kulturni 

spomeniki državnega pomena spadajo med največje dosežke kulturne dediščine v 

Sloveniji, zato je skrb zanje izredno pomembna. Iz izhodišča varstva kulturne dediščine in 

zagotavljanja javne dostopnosti kulturnih spomenikov v lasti RS je javni zavod kot pravno 

organizacijska oblika osebe javnega prava, ustanovljen za izvajanje javne dejavnosti na 

ravni države ali občin, primerna oblika upravljavca. Vendar je kulturnih spomenikov v 

lasti RS preveč, da bi se v vseh lahko izvajala javna dejavnost na ravni države. Zato je 

ustanavljanje javnih zavodov s strani občin za zdaj edina realna rešitev za ureditev 

upravljanja spomenika v okviru javne službe. Vloga države in občine kot regulatorjev, 

ustanoviteljev, nadzornikov in financerjev javnih zavodov je zelo velika. Zaradi tega se v 

javne zavode vnaša birokratski model upravljanja, za katerega so značilni državno-planska 

regulacija, omejena finančna in kadrovska politika, razmeroma majhen vpliv javnosti in 

zaposlenih ter državna alokacija sredstev (Tanacek 2011, 38). Zato je tudi pri javnih 

zavodih treba slediti razvojnim trendom menedžmenta v gospodarskih družbah in 

neprofitnih organizacijah, kot so prehajanje iz birokratskega v administrativno poslovno 

vodenje, prehajanje iz javnega v zasebno oziroma iz državnega v nedržavno reguliranje in 

prehajanje iz neliberalnega planskega v liberalno tržno reguliranje. Ne glede na to ostaja 

pri neprofitnih organizacijah, kamor spada javni zavod, omejitev liberalizacije, 

komercializacije in privatizacije v tem, da o dobičku ne odloča organizacija avtonomno, 

ampak se razporeja v skladu z omejitvami (Rus 1994, 962). V smeri liberalizacije 

poslovanja, večje avtonomije in bolj jasno opredeljenih pristojnosti ustanovitelja in 

javnega zavoda je bil leta 2010 pripravljen tudi predlog zakona o negospodarskih javnih 

službah, katerega namen je bil posodobiti ureditev na področju javnih zavodov, ki pa ni bil 

sprejet (Tanacek 2011, 38).   
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Upravljanje kulturnega spomenika v lasti države v eni od oblik gospodarske družbe, na 

primer d. o. o., bi bilo smiselno z vidika interesa pridobivanja dobička, ki bi bil usmerjen 

tudi v obnovo in vzdrževanje kulturnega spomenika in s tem razbremenitev javnih financ. 

Skladno z ZSPDSLS so gospodarske družbe lahko le najemniki kulturnega spomenika, pri 

čemer so zavezane plačevati tržno najemnino. Upravljanje kulturnega spomenika 

gospodarskim družbam od leta 2006 omogoča Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, 

vendar takega primera v Slovenji še ni. Doslej je bil po ZJZP izveden le poskus oddaje vile 

Rafut, a je bil neuspešen. Pri tem gre predvsem za vprašanje smiselnosti vlaganja kapitala 

gospodarskih družb, saj tudi če je kulturnih spomenik obnovljen, njegovo vzdrževanje, 

vzpostavitev in izvajanje dejavnosti pomenijo velik strošek, prihodek pa se lahko pokaže 

šele po več letih.  

ZJZP omogoča preoblikovanje obstoječih javnih zavodov v gospodarsko družbo (d. o. o., 

d. d., zavod s pravico javnosti) ali ustanovitev pravne osebe zasebnega prava, ki bi 

potemtakem lahko upravljala kulturni spomenik v lasti RS. Gospodarska družba bi bila 

primerna oblika upravljavca. Država bi imela še vedno nadzor nad objektom, nad 

delovanjem družbe pa njen ustanovitelj država ali občina. Družbi, ki bi bila v lasti države, 

za upravljanje nepremičnine v lasti države ne bi bilo treba plačevati najemnine. Če bi 

družba izvajala tudi javno službo, kot na primer muzejsko dejavnost, protokolarne storitve, 

izobraževalno dejavnost in podobno, bi ji država za izvajanje javne službe podelila 

koncesijo, s čimer bi družba pridobila tudi delež javnega prihodka. Ker bi šlo še vedno za 

nepremičnino v lasti države, bi večje investicije v spomenik še vedno lahko krila država. 

Družba bi bila pri upravljanju poslovno bolj samostojna in manj odvisna od regulacije 

države, usmerjena v doseganje poslovnih rezultatov in lastnega prihodka, ki bi ga vračala v 

spomenik in izvajanje ter oplemenitenje dejavnosti. Kjer upravljanje kulturnega spomenika 

pomeni predvsem poslovni namen, je potrebna pazljivost pri uporabi kulturnega 

spomenika, da ta s tržno naravnanimi dejavnostmi ne bi postopno povzročil izgub 

spomeniških lastnosti in družbenega pomena. S spremembo statusne oblike javnega zavoda 

v d. o. o. bi morala biti organizacija še vedno izpostavljena javnemu nadzoru porabe 

dobička. 
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6.6 Primeri upravljanja kulturnih spomenikov v lasti države v Sloveniji 

V nadaljevanju bosta predstavljena dva primera upravljanja kulturnih spomenikov v lasti 

RS, in sicer grad Ptuj in Muzej na prostem Rogatec, ki ju upravljata občinska javna 

zavoda. Razlika med njima je v financiranju, muzejsko dejavnosti in vzdrževanje ptujskega 

gradu sofinancira država, Muzej na prostem Rogatec pa je finančno v celoti odvisen od 

občine Rogatec in lastnih prihodkov. 

 

6.6.1 Grad Ptuj   

Grad Ptuj je kulturni spomenik v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za kulturo. Skladno 

s pogodbo o oddaji nepremičnin v kompleksu Ptuj - Grad v upravljanje Grad Ptuj upravlja 

Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož (PMPO), javni zavod, katerega ustanoviteljice so štiri 

občine: Mestna občina Ptuj, Občina Ormož, Občina Središče ob Dravi in Občina Sveti 

Tomaž. Pogodbo o medsebojnih pravicah so omenjene občine podpisale leta 2008. Muzej 

je od leta 2009 vpisan v razvid muzejev. Istega leta je muzej s sklepom vlade RS pridobil 

pooblastilo za opravljanje državne javne službe, ki je bilo pozneje, leta 2013, podaljšano 

do preklica.   

PMPO je pravni naslednik Pokrajinskega muzeja Ptuj, katerega ustanoviteljici sta bili leta 

1963 Mestna občina Ptuj in Občina Ormož. Leta 2005, z ustanovitvijo JZ za muzejsko 

dejavnost Ormož, je občina Ormož izstopila iz soustanoviteljstva. S sprejetjem Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož leta 2008 se je javnemu 

zavodu Pokrajinski muzej Ptuj pripojil zavod Muzej Ormož, ki je zaradi pripojitve nehal 

delovati. Leta 2009 je bila ponovno vzpostavljena enota Ormož, ki ima prostore v gradu 

Velika Nedelja, gradu Ormož in v leta 2011 obnovljeni pristavi ormoškega gradu. Enota 

Ormož deluje kot enota zavoda PMPO in pokriva delovanje zavoda na območju občin 

Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (Poslovno poročilo 2015, 1; Odlok o ustanovitvi 

PMPO). 

 

Nastanek PMPO sega v leto 1893, ko so člani Tujskoprometnega društva Ptuj ustanovili 

Muzejsko društvo, v okviru katerega je deloval lokalni muzej, ki je bil v prostorih 

nekdanje gimnazije, kjer so sprva razstavljali le arheološke predmete. Njihov namen je bil 

preprečiti odnašanje bogatih arheoloških izkopanin s Ptuja v muzej Gradec in na Dunaj. 
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Leta 1896 je bil muzej preimenovan v Ferkov muzej, po donatorju prof. Francu Ferku, ki 

je takratnemu muzeju podaril obsežno zasebno zbirko muzealij različnih vrst. Leta 1928 se 

je muzej preselil v Dominikanski samostan, ki je bil ob jožefinskih reformah ukinjen in ga 

je odkupila občina Ptuj (Odlok o ustanovitvi PMPO). Kompleks gradu Ptuj je muzej 

pridobil v upravljanje leta 1945. 

 

Najstarejši del ptujskega gradu izvira iz 12. stoletja, ko je na osrednjem delu griča stala 

skupina stavb s palacijem in mogočnim obrambnim Konradovim stolpom. Grad so 

postopoma dograjevali in spreminjali tako, da je z leti postajal vedno večji in razkošnejši. 

Današnja podoba gradu izvira iz 17. stoletja, ko je bila v temeljnih potezah dokončno 

izoblikovana. V 18. stoletju sta bila sezidana grajska žitnica in upravno poslopje. V 

srednjem veku je bil ptujski grad izjemno pomemben kot središče fevdalne posesti 

salzburške cerkve v Podravju, zaradi veljave ptujskih gospodov in svoje izjemne strateške 

lege. Grad je menjaval številne lastnike. Zadnji lastniki, grofje Herbersteini, so imeli grad 

v lasti od leta 1873 do konca druge svetovne vojne, ko je bil grad nacionaliziran in z 

bogato opremo priključen ptujskemu muzeju. Leta 1999 je bil grad skupaj z območjem na 

podlagi Zakona o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini prenesen v last 

Republike Slovenije in upravljanje Ministrstva za kulturo. Leta 2012 je Ministrstvo za 

kulturo s pogodbo preneslo kompleks gradu Ptuj v upravljanje PMPO. 

PMPO sestavljata enoti Ptuj in Ormož. Muzejsko dejavnost izvaja muzej na 11 lokacijah. 

Na Ptuju muzej upravlja kompleks ptujskega gradu, kjer so stalne in občasne razstave v 

gradu in grajski konjušnici.3   

Na Ptuju muzej upravlja še stare zapore in prostore kmetijskega kombinata, upravne 

prostore, Miheličevo galerijo in Salon umetnosti, slednji sta namenjeni sodobni umetnosti. 

Vse navedene nepremičnine so v lasti Mestne občine Ptuj. Enoto Ormož sestavljajo 

Grajska pristava v Ormožu in grad Ormož, ki sta v lasti Občine Ormož, ter grad Velika 

Nedelja, ki je v lasti Križniškega reda s sedežem v Ljubljani. V pristavi gradu Ormož so 

razstavni, pedagoški in upravni prostori. V ormoškem gradu so stalne zgodovinske 

razstave, v gradu Velika Nedelja pa stalna etnološka zbirka in zgodovinska razstava. K 

                                                             

3 Grajski kompleks sestavljajo še žitnica, nekdanja upravna stavba – Mišmaš, zahodni stolp (najstarejši del 

gradu), južni pravokotni stolp, južni polkrožni stolp, vzhodni pravokotni stolp in pristave. Poleg gradu in 

konjušnice muzej za svojo dejavnost uporablja še žitnico (potrebna je celovite obnove) za depoje in upravno 

stavbo kot del  upravnih prostorov. Stolpi in pristave so zasedeni s stanovalci ali so prazni. 
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muzeju spada še Rimska peč, I. mitrej in III. mitrej ter nekdanji dominikanski samostan na 

Ptuju, ki je v lasti občine in je po delni obnovi in preureditvi v kongresni center trenutno 

prazen (v uporabi je prenovljena dvorana v nekdanji samostanski cerkvi). Stroške 

vzdrževanja in izvajanja dejavnosti v Ormoškem gradu in pristavi ter gradu Velika Nedelja 

zagotavljajo občine soustanoviteljice PMPO, skladno s pogodbo o medsebojnih pravicah in 

obveznostih. Stroške vzdrževanja in izvajanja dejavnosti v ptujskem gradu pa krije 

pretežno Ministrstvo za kulturo (Maroh 2016, intervju). 

 

Osnovno poslanstvo PMPO so trajno in nemoteno izvajanje javne službe, evidentiranje, 

dokumentiranje, zbiranje, varovanje, raziskovanje, prezentiranje in popularizacija 

premične kulturne dediščine s področja arheologije, etnologije, kulturne zgodovine, 

zgodovine in zgodovine umetnosti na ptujsko-ormoškem območju, ki pokriva 19 občin: 

Mestno občino Ptuj, Občine Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, 

Markovci, Majšperk, Podlehnik, Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, 

Zavrč, Žetale, Sveti Tomaž pri Ormožu in Središče ob Dravi. Območje slovi po bogatih 

prazgodovinskih in antičnih najdiščih (rimska Petoviona), obdobju preseljevanja ljudstev, 

srednjeveških in novoveških pričevanjih o kulturnem in gospodarskem pomenu Ptuja in 

okolice ter bogatem ljudskem izročilu. Muzej ima arheološki, kulturnozgodovinski, 

zgodovinski, etnološki in pedagoški oddelek, galerijo za sodobno likovno umetnost, 

knjižnico, konservatorsko-restavratorski oddelek in upravo s tehnično službo. Muzej ima 

vrsto bogatih stalnih zbirk od orožja, fevdalne stanovanjske kulture, glasbil, tapiserij, do 

tradicionalnih pustnih mask, arheološki lapidarij …  

 

Poleg redne muzejske dejavnosti in pedagoških delavnic muzej kot tržno dejavnost izvaja 

dejavnosti, ki so namenjene izvajanju javne službe in ki se financirajo izključno iz 

nejavnih virov, in sicer oddaja prostore za razstave in druge kulturne prireditve, ponuja 

strokovne storitve pravnim in fizičnim osebam, prodaja publikacije s področja delovanja 

zavoda, fotografsko dokumentacijo in replike, izvedene iz svojega gradiva, ter izvaja 

gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe obiskovalcev (Odlok o ustanovitvi PMPO). 

V okviru ptujskega gradu je za prireditve, koncerte in sprejeme namenjena slavnostna 

dvorana, za cerkvene poročne obrede in krste grajska kapela, začasnemu najemu so 

namenjeni še grajski palacij, grajska klet, grajsko dvorišče in turnirski prostor. V gradu 

Ptuj je Grajska kavarna, ki jo ima občasno v najemu zasebnik.  
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Zavod vodijo direktor, svet zavoda in strokovni svet. Svet zavoda sestavlja osem članov: 

po en predstavnik iz občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ter en predstavnik 

zaposlenih, štiri predstavnike pa imenuje MO Ptuj. Strokovni svet sestavlja devet članov, 

ki so predstavniki zaposlenih, Kulturniške zbornice RS in Skupnosti muzejev (Odlok o 

ustanovitvi PMPO).  

 

PMPO ima 33 zaposlenih, 32 oseb je zaposlenih za nedoločen čas, ena (direktor) za 

določen čas. Od tega je 26 strokovnih sodelavcev in sedem preostalih delavcev. V enoti 

Ormož so zaposlene štiri osebe: kustosinja etnologinja, kustos arheolog, 

restavratorka/konservatorka, samostojna muzejska tehnica.  

 

Zbirke na ptujskem gradu je v letu 2015 obiskalo 38.308 obiskovalcev, skupaj z drugimi 

enotami ter obiskovalci pedagoško-andragoških programov je bilo na Ptuju zabeleženih 

51.151 obiskovalcev. Prireditve je na Ptuju obiskalo 3630 obiskovalcev. Grajsko pristavo 

in ormoški grad je v letu 2015 obiskalo 1635 obiskovalcev, grad Velika Nedelja pa 1306 

obiskovalcev. Skupno z obiskovalci pedagoško-andragoških programov in prireditev je 

bilo v letu 2015 v enoti Ormož 4513 obiskovalcev. 

 

Sredstva za delo muzej pridobiva: iz proračunov ustanoviteljic, sredstev drugih lokalnih 

skupnosti, iz državnega proračuna in drugih javnih virov, iz sredstev, pridobljenih na 

mednarodnih razpisih, s prodajo blaga in storitev na trgu, z donacijami, z darili in 

sponzorskimi sredstvi ter iz drugih virov skladno z zakonom in drugimi predpisi (Odlok o 

ustanovitvi PMPO).   

 

Iz tabele 6.4, ki prikazuje prihodke muzeja, je vidno, da muzej večino sredstev za 

delovanje pridobiva iz državnega proračuna (71%) in občinskih proračunov občin 

ustanoviteljic (15,3%). Prihodki od prodaje blaga in storitev javne službe in tržne 

dejavnosti znašajo 13 % celotnega letnega prihodka muzeja.  

Kompleks gradu Ptuj je v lasti Republike Slovenije, zato sredstva za obnovo in 

investicijsko vzdrževanje zagotavlja Ministrstvo za kulturo iz proračuna. Od leta 1997 do 

leta 2015 je bilo za investicije na kulturnem spomeniku iz proračunskih sredstev 

Ministrstva za kulturo namenjenih 1.571.131 EUR, od tega 542.126 EUR iz sredstev EU. 
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Tabela 6.4: Prihodki Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož v letu 2015 

VRSTA PRIHODKA  
ZNESEK V 
EUR  

DELEŽ 
% 

SKUPAJ 
EUR 

VRSTA PRIHODKA V 
DELEŽU 

Državna sredstva MK 1.034.592 71,0% 1.257.557

D
ot

ac
ij

e 

86,3% 

Občinska sredstva MO 
Ptuj 75.682 5,2%

Občina Ormož 110.753 7,6%

Občina Sv. Tomaž 16.874 1,2%

Občina Središče ob 
Dravi 19.656 1,3%

Vstopnine in vodenje po 
muzejskih zbirkah  125.316 8,6%

199.990

L
as

tn
a 

sr
ed

st
va

 

13,7% 

Pedagoška dejavnost 3.235 0,2%

Najemnine 3.420 0,2%

Poroke 9.948 0,7%

Prih. od arheoloških  
izkopavanj 19.003 1,3%

Restavriranje 1.017 0,1%

Druge storitve  158 0,0%

Prodaja nakita in 
drugega blaga 33.373 2,3%

Prodaja publikacij 4.520 0,3%

Skupaj 1.457.547 100,0% 1.457.547 100,0% 
Vir: Poslovno poročilo PMPO (2015). 

 

Sklepne ugotovitve 

Ob pregledu delovanja Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož v ptujskem gradu je mogoče 

ugotoviti, da je upravljanje kulturnega spomenika v lasti RS, ki ga upravlja pooblaščeni 

muzej, dobro. Muzej ima zaposleno zadostno število strokovnega kadra, ki skrbi za 

zbirke in dejavnost zavoda. Muzej je v letu 2015 obiskalo 51.151 obiskovalcev. Število 

lahko primerjamo z obiskom Narodnega muzeja Slovenije na lokaciji Prešernova v 

Ljubljani, ki ga je v letu 2011 obiskalo 28.643 obiskovalcev, in stalno razstavo na 

blejskem gradu, ki jo je v letu 2011 obiskalo 235.038 obiskovalcev. Muzej pretežni 

delež sredstev za izvajanje dejavnosti in vzdrževanje ptujskega gradu pridobiva iz 

državnega proračuna, del iz občinskih proračunov, nezanemarljiv pa je tudi prihodek, ki 

ga muzej ustvari z izvajanjem dejavnosti na trgu. Ustanovitelj muzeja je občina, ki ima 

kot ustanovitelj nadzorno in regulatorno vlogo nad delovanjem muzeja, pretežni 

financer dejavnosti muzeja pa je država, ki je prav tako lastnica kulturnega spomenika, 

v katerem zavod izvaja dejavnost. Država je prav tako pristojna za financiranje 

investicij v kulturni spomenik. Navedeno lahko privede do kolizije interesov med 

občino kot ustanoviteljico zavoda in državo kot financerjem, ki se lahko kaže v 
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usmerjanju politike delovanja zavoda. Muzej ima dejavnost razpršeno na številne 

lokacije, kar povečuje stroške vzdrževanja. Z obnovo objektov v grajskem kompleksu 

(žitnica, zahodni stolp, pristave) in prenosom zbirk vanje bi bila lahko dejavnost muzeja 

bolj osredotočena, kar bi pripomoglo tudi k povečanju števila obiskovalcev. Dodatno bi 

k temu pripomogla tudi ureditev celotnega grajskega kompleksa, z obzidjem in grajskim 

gričem vred.   

 

6.6.2 Muzej na prostem Rogatec 

Kulturni spomenik v lasti RS, ki se imenuje Muzej na prostem v Rogatcu, upravlja Zavod 

za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, ki ga je leta 2006 ustanovila Občina Rogatec. Zavod 

je nastal z združitvijo dveh občinskih zavodov Javnega zavoda za upravljanje spomenikov 

in kulturne dediščine Občine Rogatec (ustanovljen leta 2001) in Zavoda za turizem 

Rogatec (ustanovljen leta 2004). Javni zavod je občina ustanovila na podlagi Zakona o 

zavodih, Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture in Statuta občine 

Rogatec. Javni zavod je nosilec turistične ponudbe lokalnega območja, v okviru tega skrbi 

za spoznavanje, ohranjanje, razumevanje, predstavljanje in trženje kulturne in naravne 

dediščine občine Rogatec, promocijo in razvoj turizma ter oblikovanje celovite turistične 

ponudbe na območju te občine (Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in 

razvoj Občine Rogatec, Ur. l. RS, št. 13/06). Zavod je bil ustanovljen za izvajanje 

gospodarskih (gostinstvo in turizem) in negospodarskih dejavnosti (kultura). 

 

Kulturni spomenik Muzej na prostem Rogatec je etnološki spomenik, ki ga sestavljata 

zbirka izvirnih objektov in rekonstrukcij obrtniških in gospodarskih objektov ljudske 

stavbne dediščine subpanonskega tipa in kulturno izročilo ljudi, ki so živeli na območju 

južno od Donačke gore in Boča v času od 19. do sredine 20. stoletja. Način gradnje, 

razporeditev prostorov in notranja oprema nazorno prikazujejo funkcionalno in vsebinsko 

povezanost predstavljene arhitekture z načinom življenja kmečkih ljudi v preteklosti. 

Skupina etnoloških objektov, kot so Šmitova stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje 

"štala", dvojni vezani kozolec "toplar", svinjak "štalunci" in vodnjak "štepih na čapljo", 

rekonstrukcija čebelnjaka, viničarske hiše, brajd, kovačije in "lodna", podeželske trgovine 

iz tridesetih let 20. stoletja je postavljena na lokaciji ob izhodu iz zgodovinskega trga 

Rogatec, nedaleč od Rogaške Slatine.  
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Zbirka etnoloških objektov je začela nastajati že leta 1981 z ustanovitvijo lokalnega 

društva. Nastala je na podlagi lokalne pobude za ohranitev rojstne hiše pesnika Jožeta 

Šmita iz začetka 19. stoletja. Zasnoval jo je dr. Vito Hazler, takratni etnolog na ZVKDS – 

OE Celje (Breznik 2012,197). Kulturni spomenik Muzej na prostem Rogatec je leta 1999 

na podlagi Zakona o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini prešel iz 

družbene lastnine v last Republike Slovenije in upravljanje Ministrstva za kulturo. 

Občinski javni zavod upravlja kulturni spomenik od leta 2001. Muzej je bil leta 2014 

vpisan v razvid muzejev. Kljub temu, da je največji muzej na prostem v Sloveniji, nima 

statusa pooblaščenega muzeja, kar bi mu omogočalo pridobivati več sredstev za osnovno 

muzejsko dejavnost iz državnega proračuna (verjetno zato, ker zavod nima zaposlenega 

predpisanega minimalnega števila kustosov). Leta 2011 je bil kulturni spomenik Muzej na 

prostem Rogatec s pogodbo tudi uradno prenesen v upravljanje Javnemu zavodu za 

kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec.   

 

Zavod poleg Muzeja na prostem upravlja naslednje občinsko premoženje: TIC Rogatec, 

dvorec Strmol, Grajsko pristavo, športni objekti in kulturne dvorane v občini Rogatec.  

Zavod izvaja dejavnosti v treh organizacijskih enotah:  

− Muzej na prostem Rogatec,   

− Razvoj, načrtovanje in trženje ter   

− Športna in ostala infrastruktura. 

Zavod v okviru Muzeja na prostem izvaja številne dejavnosti, povezane s predstavitvijo in 

ohranjanjem etnološke kulturne dediščine muzeja. V muzeju izvajajo vodenje in pedagoške 

delavnice za mladino in odrasle, muzejske demonstracije in učne delavnice domačih obrti, 

kmečkih opravil in kultnega izročila. V okviru muzeja deluje muzejska trgovina, kjer 

prodajajo izdelke tudi iz lastne proizvodnje. V sklopu Muzeja deluje Center domače in 

umetnostne obrti, ki na podlagi sodelovanja z lokalnimi mojstri domače obrti redno izvaja 

prezentacije domačih obrti. Enota centra je Rokodelski center, ki deluje v dvorcu Strmol. 

Muzej izvaja tudi aktivnosti, povezane z zbiranjem, evidentiranjem, inventarizacijo in nego 

eksponatov in opreme ter letna vzdrževalna dela na obstoječih objektih v muzeju. Pri 

izvajanju dejavnosti kustosa konservatorja muzej strokovno sodeluje z Muzejem novejše 

zgodovine Celje in Slovenskim etnografskim muzejem (Strateški načrt 2014).  

Enota Muzej na prostem upravlja tudi dvorec Strmol in grajsko pristavo, kjer izvaja 

razstaviščno dejavnost (stalne in občasne razstave) ter organizira razne prireditve.  
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Zavod v okviru organizacijske enote Razvoj, načrtovanje in trženje izvaja promocijo in 

trženje turističnih programov ter oblikuje celovito turistično ponudbo območja občine, in 

sicer organizira in izvaja kongresne, protokolarne, izobraževalne, družabne in druge 

prireditve v prostorih javnega zavoda; organizira in izvaja različne oblike izobraževanja; 

oddaja prostore in tehnično opremo za izvedbo vseh vrst prireditev; izvaja gostinske 

storitve za obiskovalce razstav in drugih kulturnih prireditev ter za zaposlene. Zavod izvaja 

založniško dejavnost za publikacije, povezane z dejavnostjo zavoda, in prodajo publikacij 

vseh vrst in izdelkov domače in umetne obrti s tematiko s področja naravne in kulturne 

dediščine. Razvojna pisarna v okviru enote Razvoj, načrtovanje in trženje pripravlja 

občinske in regionalne projekte z različnih področij za prijavo na razne javne razpise za 

pridobitev nepovratnih sredstev države in EU. V enoti izvajajo postopke javnega naročanja 

za Občino Rogatec ter aktivnosti v povezavi z razvojem kmetijstva in podjetništva.   

 

Poleg muzeja na prostem ima pomembno vlogo pri izvajanju dejavnosti zavoda dvorec 

Strmol, ki je kulturni spomenik lokalnega pomena v lasti občine Rogatec. Dvorec Strmol z 

baročno renesančno podobo se prvič omenja leta 1436, ko so celjski grofje podelili Jakobu 

Strmolskemu iz Cerkelj na Gorenjskem stolp pri Rogatcu. V poznejših prezidavah v 16. in 

18. stoletju je bil dvorec močno predelan. Občina Rogatec je dvorec s pomočjo sredstev 

Ministrstva za kulturo in zasebnega investitorja obnovila v letih 1996–2003. Dvorec je z 

obnovo dobil dokončno celovito podobo s ponudbo različnih programskih vsebin.  

 

Zavod zaposluje devet redno zaposlenih javnih uslužbencev. Od tega trije zaposleni delajo 

samo na področju upravljanja Muzeja na prostem Rogatec (vodja NOE, koordinator 

programov, hišnik). V OE Razvoj, načrtovanje in trženje so redno zaposleni štirje 

svetovalci. V NOE Športna in ostala infrastruktura je redno zaposlen vzdrževalec. Prek 

javnih del so bile dodatno zaposlene štiri osebe.  

Zavod vodita  direktor in svet zavoda. Sveta zavoda sestavlja  šest članov, in sicer po dva 

predstavnika Občine Rogatec, zainteresirane javnosti in predstavnikov zaposlenih. 

V letu 2014 je muzej na prostem obiskalo 14.032 obiskovalcev, dvorec Strmol pa 3180 

obiskovalcev. Med obiskovalci je bilo največ osnovnošolcev v mesecih od aprila do junija 

(Letno poročilo 2014). 

 



  

111 

 Tabela 6.5: Prihodki Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec v letu 2015 

VRSTA PRIHODKA  
ZNESEK 
V EUR  

DELEŽ 
% 

SKUPAJ 
EUR 

VRSTA PRIHODKA 
V DELEŽU 

Občinska sredstva  236.824 58,2% 341.761

D
ot

ac
ij

e 84% 

Državna sredstva  47.114 11,6%

Projektna sredstva 57.823 14,2%

Prihodek od vstopnin in delavnic 
Muzeja na prostem 34.493 8,5%

65.386

L
as

tn
a 

sr
ed

st
va

 

16% 

Prihodek od vstopnin in delavnic na 
Dvorcu Strmol 7.240 1,8%

Prihodek od prodaje lastnih 
proizvodov (muzejska trgovina) 7.072 1,7%

Prihodek od prodaje ostalih  
proizvodov (muzejska trgovina) 13.630 3,3%

Prihodki od ostalih storitev na trgu 2.951 0,7%

Skupaj 407.147 100,0% 407.147   100,0% 
Vir: Letno poročilo (2015). 

 

Zavod sredstva za svoje delovanje pridobiva od ustanovitelja in iz drugih javnih sredstev, z 

vstopninami, s prodajo blaga na trgu in drugih nejavnih virov. Za obveznosti zavoda 

odgovarja ustanovitelj, vendar le do višine sredstev, ki jih v tekočem letu za delovanje 

zavoda zagotovi ustanovitelj. Za obveznosti iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod 

opravlja za druge naročnike, ustanovitelj ne odgovarja (Odlok o ustanovitvi Javnega 

zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec). 

Iz pregleda stanja prihodkov zavoda za leto 2015 v tabeli 6.5 je vidno, da glavnino 

prihodkov zavoda pomenijo sredstva občinskega proračuna. Skupaj s sredstvi javnih del, 

Ministrstva za kulturo za investicijsko vzdrževanje muzeja na prostem in projektnimi 

sredstvi znašajo prihodki iz javnega proračuna 84%. Prihodkov od vstopnin in prodaje 

lastnih proizvodov ter tržne dejavnosti je 16%. Sredstva za investicije in investicijsko 

vzdrževanja namenja država iz proračunskih virov Ministrstva za kulturo. Od leta 1995 do 

2015 je Ministrstvo za kulturo za obnovo in investicijsko vzdrževanje Muzeja na prostem 

namenilo 973.394 EUR (podatek Ministrstva za kulturo).  

 

Sklepne ugotovitve 

Muzej na prostem v Rogatcu je edini kulturni spomenik v lasti RS, ki spada v kategorijo 

muzejev na prostem. Upravljanje muzeja na način, kot ga izvaja Javni zavod za turizem, 

kulturo in razvoj občine Rogatec, je glede na pregled stanja zelo dobro. Kulturni spomenik 

ima srečo, da spada v občino, v kateri razvoj turizma ter ohranjanje in prezentiranje 
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kulturne dediščine spadajo med najpomembnejše razvojne naloge. Pri tem ima muzej na 

prostem pomembno vlogo. Upravljanje muzeja izvaja občinski javni zavod, ki je finančno 

odvisen od proračuna občine in lastnih prihodkov. Kljub temu da gre za muzej, katerega 

dejavnost podpira država, muzej doslej ni mogel pridobiti statusa pooblaščenega muzeja, 

katerega dejavnost kot javno službo sofinancira država. 

Ne glede na dobro organiziranost zavoda, ki z izvajanjem raznovrstnih dejavnosti na 

področju kulture, izobraževanja, gostinstva in turizma, dobro organizacijsko strukturo in 

ustreznimi kadri ustvarja dodatni prihodek za svoje delovanje in pokrivanje materialnih 

stroškov, ostaja odprt problem financiranja stroškov rednega vzdrževanja muzeja na 

prostem, ki je bil v nalogi že omenjen v poglavju 5.2. Narava objektov zahteva redna 

popravila na objektih, ki spadajo v področje vzdrževanja, ki ga država kot lastnik glede na 

zakonske določbe (75. člen ZUJIK) ne more kriti. Zato bi bilo treba v prihodnosti v 

zakonodajo s področja upravljanja kulturnih spomenikov v lasti RS vključiti tudi možnost 

sofinanciranja stroškov vzdrževanja kulturnih spomenikov v lasti RS, ki so oddani v 

upravljanje občinskim javnim zavodom za izvajanje kulturnih dejavnosti.   

 
6.7 Primeri upravljanja kulturnih spomenikov v lasti države v tujini 

Upravljanje kulturnih spomenikov v lasti države predvsem v zahodnih državah se močno 

razlikuje od upravljanja tovrstnih spomenikov v Sloveniji. V posameznih državah imajo za 

upravljanje spomenikov v državni lasti ustanovljene državne ustanove,  ki upravljajo več 

državnih spomenikov. Primer take službe je Center za državne spomenike (Centre des 

monuménts nationaux) v Franciji, ki skrbi za ohranjanje, obnovo, vzdrževanje ter 

predstavljanje javnosti  97 kulturnih spomenikov v lasti države in ima okoli 1365 

zaposlenih (424 imenovanih, 940 pogodbenih) (CMN, uradna spletna stran; Rapport 

annuel 2014, 22). V Nemčiji na Bavarskem deluje Bavarski oddelek za državne gradove, 

parke in jezera, znan tudi kot Grajska uprava (Bayerische Verwaltung der staatlichen 

Schlösser, Gärten und Seen), ki upravlja 46 gradov, dvorcev in rezidenc, 32 historičnih 

parkov in 21 jezer v državni lasti in ima približno 850 zaposlenih (Bayerische 

Schlösserverwaltung, uradna spletna stran). Namen obeh ustanov je poleg ohranjanja 

približati kulturne spomenike javnosti in jih z zagotavljanjem odprtosti, organiziranjem 

raznih prireditev, kulturnih dogodkov ter izdajanjem publikacij napolniti z življenjem in s 

tem prispevati k politiki izobraževanja s področja umetnosti in kulturne dediščine. Število 

obiskovalcev teh objektov, v Franciji prek 9,5 mio na leto, v Nemčiji prek 5 mio na leto, 
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priča, da je tovrstno upravljanje uspešno (Raport annuel 2014, 87; Bayerische 

Schlösserverwaltung, uradna spletna stran).   

V tem podpoglavju bosta podrobneje predstavljena dva primera upravljanja kulturnih 

spomenikov v lasti države v tujini, ki sta vpisana na Unescov seznam svetovne kulturne 

dediščine, grad Schönbrunn in grad Versailles. Prvega upravlja pravna oseba zasebnega 

prava d. o. o., katere ustanoviteljica je država, drugega pa javna ustanova oziroma javni 

zavod, ki je organiziran podobno kot državni javni zavodi – muzeji v Sloveniji. 

 

6.7.1 Grad Schönbrunn 

Grad Schönbrunn je eden najpomembnejših kulturnih spomenikov in najbolj obiskana 

znamenitost Dunaja. Skupaj s parkom spada med največje in najbolj ohranjene baročne 

mojstrovine te vrste v Evropi. Zgrajen je bil kot letni dvorec habsburških vladarjev, ki so 

ga uporabljali kot letno rezidenco od 18. stoletja do leta 1918. Grad je simbol moči in 

vpliva habsburških vladarjev v dolgem obdobju evropske zgodovine. Zgodovina gradu 

sega v leto 1569, ko je veliko močvirje s podeželskim lovskim dvorcem Katterburg kupil 

Maksimilijan II. Habsburški, cesar Svetega rimskega cesarstva, ki je dal območje izsušiti 

in ga naseliti z divjadjo, kot so fazani, divje race, jeleni in divje svinje, za potrebe lova in 

zabavo dvorjanov. Ime Schönbrunn datira v leto 1642. Ob koncu 17. stoletja je dal prvotno 

vladarsko letno rezidenco po načrtih Johanna Bernharda Fischerja von Erlacha zgraditi 

cesar Leopold I. na mestu lovskega dvorca Katterburg, potem ko je bil ob porazu Turkov 

na Dunaju leta 1683 močno uničen. Arhitekt se je zgledoval po palači francoskih kraljev 

Versaillesu. Med letoma 1743 in 1749 je bil dvorec preurejen v letno rezidenco Marije 

Terezije. V gradu je bil rojen in večji del svojega življenja preživel Franc Jožef, ki je leta 

1916 v njem tudi umrl. Po padcu habsburške monarhije leta 1918 je grad prešel v last 

takratne Republike Avstrije, ki ga je preuredila v muzej.  

Grajsko območje sestavljajo grad, vrtovi in živalski vrt. Razkošen baročni park s 

parkovnimi objekti (oranžerijo, glorieto, palmsko hišo, labirintom) in vrtnimi kipi priča o 

mogočnosti in funkciji tedanje vladarske palače. Leta 1996 je bil grad skupaj s parkom kot 

izjemna baročna kompozicija in primer celostne umetnine uvrščen na Unescov seznam 

svetovne kulturne dediščine. Grad s parkom in živalskim vrtom pokriva območje velikosti 

186 hektarjev, skupaj z varovanim območjem pa 446 hektarjev (Unesco, Periodic 

Reporting 2014a). 
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Način upravljanja gradu sega v leto 1870, ko je cesarica Marija Terezija v svoji oporoki 

določila, da se upravljanje gradu in parka prenese na državno blagajno. Od ustanovitve 

Republike Avstrije leta 1918 upravljanje gradu spada v resor Ministrstva za gospodarstvo, 

danes Zvezno ministrstvo za gospodarstvo, družino in mladino. Celotni kompleks je do 

leta 1992 upravljalo Poveljništvo gradu Schönbrunn (Schlosshauptmannschaft  

Schönbrunn). Leta 1992 je bila za upravljanje gradu ustanovljena družba Grad 

Schönbrunn, družba za kulturo in upravljanje z omejeno odgovornostjo (Schloss 

Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.) kot hčerinska družba, ki je v stoodstotni lasti 

Republike Avstrije. Vzdrževanje parkov je urejeno ločeno, zanje skrbi Državna družba za 

parke (Bundesgartenvervaltung), ki je odgovorna Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo. 

Živalski vrt od leta 1992 upravlja Družba za upravljanje živalskega vrta Schönbrunn z 

omejeno odgovornostjo (Tiergartengesellschaft mbH), ki je ravno tako v stoodstotni 

državni lasti (Unesco, Periodic reporting 2014a).  

 

Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. (v nadaljevanju SKB) velja za vzorčni 

primer gospodarske muzejske družbe, ki deluje po načelih gospodarskih družb zasebnega 

prava. Pod njenim vodstvom je grad v kratkem času postal ena najbolj obiskanih turističnih 

destinacij v Avstriji. Družba je bila ustanovljena na podlagi Zveznega zakona o gradu 

Schönbrunn. Skladno s pogodbo z Republiko Avstrijo o pravici do užitka je ves prihodek 

od turizma last družbe, družba sama pa je odgovorna za vzdrževanje nepremičnine in vse 

potrebne izdatke. Družba od države ne prejema subvencij, vse investicije izvaja v glavnini 

brez finančne pomoči države. Družbo vodi poslovodja oziroma direktor, ki ima dva 

namestnika. Družba je organizacijsko razdeljena na osem služb, in sicer Hčerinsko družbo, 

Trženje, Kongresni center, Kadrovsko službo, Finančno službo (pododdelki: Avtomatska 

obdelava podatkov, Kontrole, Računovodstvo in Organizacija), Razstavne prostore, 

Trgovine in Službo za tehnično področje, ki je razdeljena na Oddelek za vodenje družbe, 

Oddelek za raziskave in Oddelek za gradnje. Organiziranost družbe predstavlja organigram 

v prilogi Č. Družba skrbi za upravljanje, izvajanje dejavnosti in tehnično vodenje 

kompleksa, nad muzejskimi zbirkami v gradu Schönbrunn pa strokovno bdi 

Kunsthistorisches Museum na Dunaju kot osrednja državna muzejska institucija. 

Delovanje družbe nadzira nadzorni svet, ki ga sestavlja devet članov, od tega predsednik, 

pet predstavnikov lastnika (štirje s strani Ministrstva za znanost, raziskave in gospodarstvo, 

eden s strani Ministrstva za finance) in trije predstavniki zaposlenih (Corporate 

Governance Bericht 2014; Jahresabschluss 2014, 30). Za vsa vprašanja s področja uporabe 
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za turistične namene ima družba na voljo zgodovinsko kulturni svetovalni svet, ki ga 

sestavlja 20 članov, predvsem strokovnjakov s področja umetnostne zgodovine, ohranjanja 

kulturne dediščine, muzejev in turizma (SKB, uradna spletna stran).    

 

Družba SKB poleg gradu Schönbrunn upravlja  

− razstavne prostore cesarske rezidence (Kaiserappartments) v palači Hofburg,  

− muzej cesarice Sisi v dunajski palači Hofburg, 

− zbirko cesarske srebrnine (Silberkammer) v dunajski palači Hofburg in  

− zbirko dvornega pohištva v dunajskem Muzeju pohištva. 

Upravljanje razstavnih prostorov cesarske rezidence in zbirke cesarske srebrnine v palači 

Hofburg ter zbirke dvornega pohištva v dunajskem Muzeju pohištva ima družba v najemu. 

V navedenih muzejskih prostorih družba SKB izvaja naloge upravljanja, ki obsegajo 

naloge s področja ravnanja, urejanja plač, vodenja računovodstva, oglaševanja in 

marketinga ipd. Skrb za zbirke je v domeni Ministrstva za gospodarstvo (SKB, uradna 

spletna stran).  

Leta 2012 je bila z Zakonom o stabilizaciji in pridobitvijo poslovnih deležev Republike 

Avstrije družbi pripojena Družba za revitalizacijo in upravljanje gradov Moravskega polja 

(Marchenfeldschlösser Revitalisierungs- und Betriebsge. m.b.H) (MRBG), ki je pristojna 

za upravljanje dveh gradov v državni lasti v Spodnji Avstriji, gradu Hof (Schloss Hof) in 

gradu Niederweiden (Schloss Niederweiden) v kraju Engelhartstetten. Družba MRBG je v 

stoodstotni lasti družbe SKB. S tem je družba SKB zakonsko pooblaščena za pokrivanje 

finančnih potreb družbe MRBG in hkrati zavezana k vzdrževanju podrejene ji družbe 

(Jahresabschluss 2014, 34). Leta 2014 je bila kot hčerinska družba SKB ustanovljena 

družba Imperial Austria storitve za palače z omejeno odgovornostjo (Imperial Austria 

Palaces Service GmbH), katere glavno poslovno področje sta spletna prodaja in trženje 

vstopnic za avstrijske gradove in muzeje. Pred tem je to dejavnost izvajalo združenje 

»Imperial Austria«.  

 

Cilj družbe je izkoristiti obstoječe spomenike, ki jih upravlja, v njihovi avtentični obliki – 

v skladu s statusom gradu Schönbrunn kot svetovne kulturne dediščine – ter jih ponuditi 

javnosti za namene kulture, turizma in preživljanja prostega časa. V ospredju je storitveno 

naravnano delovanje družbe, ki obsega ciljno usmerjeno in stalno razvijajočo se ponudbo v 

skladu z različnimi zahtevami tako domačih kot tujih obiskovalcev in drugih interesnih 
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skupin ter zavezo za nudenje storitev na višji ravni. Družba namenja ustvarjene prihodke 

predvsem za vzdrževanje in obnovo kulturnih spomenikov, zato je ohranjanje zgodovinske 

substance spomenikov glavno vodilo za njene dejavnosti (Jahresabschluss 2014, 34).   

Družba je od začetka svojega delovanja pokazala, da samo inovativno upravljanje, k 

javnosti usmerjeno trženje in usposobljenost skrbništva nad premoženjem vodijo k 

ustvarjanju dobičkonosnih sinergij v povezavi z mednarodno izmenjavo informacij in 

strokovnim usposabljanjem zaposlenih. Družba je strokovno usposobljena za področje 

sodobnega in v prihodnost usmerjenega upravljanja kulturne dediščine. Da bi družba 

omogočila prenos znanja in izkušenj na mednarodni ravni, je ustanovila Akademijo 

Schönbrunn (SKB, uradna spletna stran). 

 

Družba ustvarja svoje prihodke predvsem na področjih:  

− vstopnice za ogled kulturnih spomenikov in razstav, 

− prodaja blaga, 

− prireditve, 

− oddaja v najem in zakup,  

pri čemer je največji poudarek na vstopninah. V območju gradu Schönbrunn se vstopnina 

zaračunava za: razstavne prostore gradu, otroški muzej, glorieto, labirint in park 

prestolonaslednika Rudolfa. Družba ponuja tudi različne vrste kombiniranih vstopnic, ki 

vključujejo ogled živalskega vrta, gradu Hof, puščavskega paviljona in dvorca Wagenburg. 

Prek hčerinske družbe Imperial Austria je družba razvila skupne oglaševalske poti in 

rezervacijsko platformo, prek katere je mogoča rezervacija vstopa za 13 avstrijskih 

znamenitosti (Jahresabschluss 2014, 34–39).  

Na področju investicij je družba v obdobju desetih let izvedla investicije v vrednosti okoli 

73 milijonov evrov. Velika sredstva, potrebna za obnovo, je družba pridobila s povišanjem 

vstopnin (sočasno je bila razširjena paleta storitev), s prodajo spominkov, gostinsko 

ponudbo, uvedbo tržnih najemnin in drugih stroškov za posebne dogodke. Skupaj z 

racionalizacijo poslovanja so ti koraki privedli do povečanja neto proizvoda na 

zaposlenega  (Schönbrunn, uradna spletna stran). Sredstva za obnovo so v 90 odstotkih 

krita iz vstopnin, parkirnin in podobnih prihodkov in v 10% iz dovoljenj za snemanje, 

koncesij ipd. (Unesco, Periodic Reporting 2014a). 
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Tabela 6.6: Prihodki družbe Schloos Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. v letu 2014 

VRSTA PRIHODKA  ZNESEK V EUR  DELEŽ % 

Vstopnine grad Schönbrunn 21.827.000 50,3%

Vstopnine Hofburg 6.225.000 14,3%

Vstopnine zbirka dvornega pohištva 329.000 0,8%

Najemnina in stroški obratovanja 
Ministrstva za notranje zadeve 17.000 0,0%

Najemnina in stroški obratovanja 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
kulturo 479.000 1,1%

Najemnina in stroški obratovanja 
Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo 1.162.000 2,7%

Izkoriščanje pravic 5.000 0,0%

Ostali prihodki iz najemnin 1.979.000 4,6%

Zakupnine 2.451.000 5,6%

Prihodki trgovine 8.255.000 19,0%

Prihodki prireditve 85.000 0,2%

Prihodki sejemski prostor 595.000 1,4%

Skupaj 43.409.000 100,0%
Vir: Jahresabschluss (2014, 18). 

 

Tabela 6.6 prikazuje prihodke družbe za leto 2014. Čisti letni dobiček družbe za leto 2014 

je znašal 27.546,213 EUR. Po prilagoditvi zaradi pokrivanja izgub družbe MRBG v višini 

1.114.994,15 EUR je znašal bilančni dobiček družbe za leto 2014 26.431.219 EUR 

(Jahresabschluss 2014,13). 

Osnovni kapital družbe znaša 500.000 EUR. Osnovni vložek ob ustanovitvi v višini 

326.955 EUR je zagotovila Republika Avstrija, ki ga je vplačala v obliki denarnega vložka 

v višini 72.600 EUR in obliki stvarnega vložka, ki ga je predstavljala oprema gradu 

Schönbrunn v soglasno določeni višini 254.355 EUR. S preoblikovanjem delnega zneska 

bilančnega dobička na dan 31. 12. 2001 v višini 172.972 je bil osnovni kapital s 1. 1. 2002 

povišan na 500.000 EUR (Jahresabschluss 2014,13).  

Leta 2004 je bil sklenjen dodatek k pogodbi o užitku gradu Schönbrunn ter zakupnim 

pogodbam glede uporabe razstavnih prostorov v palači Hofburg ter zbirke dvornega 

pohištva. Z dodatkom k pogodbam je bila določena višina naložb od poslovnega uspeha 

odvisnih uporabnin za užitek in zakup, ki se skladno z dodatkom lahko upoštevajo v višini 

2.000.000,00 EUR (Jahresabschluss 2014, 34–39).   

 

Število zaposlenih v družbi SKB je z leti močno naraslo. Ob ustanovitvi leta 1992 je 

družba za polni delovni čas zaposlovala 60 oseb in 30 za skrajšan delovni čas. Število vseh 
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zaposlenih (v gradu Schönbrunn, Hofburgu in Muzeju pohištva) se je do leta 2014 

povzpelo na 320, od tega 223 s polnim delovnim časom in 179 s skrajšanim delovnim 

časom. Samo v gradu Schönbrunn je bilo v letu 2014 zaposlenih 264 oseb, od tega 160 

oseb s polnim delovnim časom in 104 s skrajšanim delovnim časom. Število zaposlenih s 

skrajšanim delovnim časom je povezano s številom obiskovalcev (Jahresabschluss 2014, 

62).  

Število obiskovalcev v vseh razstavnih prostorih, ki  jih vodi SKB, je v letu 2014 preseglo 

tri milijone. Največ, 2.200.000, jih je bilo v gradu Schönbrunn (Jahresabschluss 2014, 39).  

 

Razvoj organizacijske kulture v podjetju SKB 

Ustanovitev podjetja SKB v pravno samostojno strukturo je bila povezana s korenitimi 

spremembami v organizacijski kulturi podjetja. Družba stremi k sistemu stalnega 

poslovnega načrtovanja in oblikovanja lastnih aktivnosti. Proces razvoja je družba 

načrtovala prek Druckerjevega modela piramide načrtovanja od poslanstva, vizije, 

strategije do operativne ravni. Najprej je imelo podjetje oblikovano samo poslanstvo in 

operativno raven. Oblikovanje vizije je trajalo več kot eno leto. Skupina v sestavi 

direktorja in vodij štirih oddelkov (gradnje, finance, marketing in kadri) je pod zunanjim 

vodstvom v okviru več sestankov izdelala ustrezne analize, in sicer analizo deležnikov, 

analizo strank, analizo zainteresiranih skupin, analizo konkurence in analizo prednosti in 

slabosti. Rezultati so bili združeni v vizijo SKB, ki je na nekaj straneh predstavila položaj 

družbe čez 3 do 5 let. Korake za uresničitev vizije je družba oblikovala na podlagi sistema 

uravnoteženih kazalnikov, s katerimi je lahko določila merila za doseganje zastavljenih 

ciljev. Zaradi pomembnosti spomeniškega varstva je družba SKB štirim dimenzijam 

sistema uravnoteženih kazalnikov, ki jih predlagata Kaplan in Norton, dodala še peto, 

»ohranjanje in obnavljanje«. Sistem uravnoteženih kazalnikov družbe SKB je sestavljen iz 

petih dimenzij: trg in storitve; ohranjanje in obnavljanje; zaposleni; procesi in finance. V 

okviru sistema uravnoteženih kazalnikov družba opazuje, nadzoruje in razvija strateške 

usmeritve, ki jih je oblikovala iz področij, ki jih še ni dosegla. Vsaki usmeritvi je družba 

določila ukrepe, s katerimi bi lahko dosegla zastavljene strateške cilje.  

 

Naloge podjetja Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebsges. m.b.H so bile zakonsko 

opredeljene leta 1992 ob njegovi ustanovitvi, med katerimi so tri temeljne:  

− zaščita, promocija in varstvo kulturnega spomenika Schönbrunn kot celote, 

− spodbujanje in izboljšanje gospodarske infrastrukture, 



  

119 

− spodbujanje in izboljšane turistične ponudbe.  

Naloga SKB je, da z največjo previdnostjo pri upravljanju kulturnih spomenikov ustvari 

potrebna sredstva za njihovo ohranjanje in obnovo, pri čemer je treba vzpostaviti ustrezno 

ravnovesje med trženjem in ohranjanjem. Pri tem se obe komponenti dopolnjujeta: brez 

ustreznega trženja ni sredstev za ohranjanje spomenikov, brez ohranjanja spomenikov ni 

osnove za njihovo trženje (Djukić in Horak 2012, 47–51).   

 

6.7.2 Grad Versailles 

Grad Versailles, ena najlepših stvaritev 18. stoletja v Franciji, je nastal iz lovskega dvorca 

v času Ludvika XIII. Današnjo podobo je dobil v času Ludvika XIV., ki je leta 1661 

naročil  preoblikovanje dvorca v znamenito versajsko palačo z ogromnim parkom, kamor 

je bila leta 1682 preseljena takratna oblast. Versailles je bil od leta 1682 do leta 1789 

neuradno glavno mesto francoskega kraljestva. Vsi trije kralji (Ludvik XIII., Ludvik XIV., 

Ludvik XV.), ki so živeli v gradu do francoske revolucije leta 1789, so grad dograjevali in 

spreminjali, da bi ga naredili še lepšega (Versailles, uradna spletna stran).  

Po francoski revoluciji in padcu monarhije je bil grad zapuščen, veliko pohištva so takrat 

razprodali. Grad je bil v 19. stoletju preurejen v Muzej zgodovine Francije, ki ga je leta 

1833 ustanovil Ludvik Filip. Ob tem je bilo veliko soban prilagojenih  novim zbirkam, ki 

so bile z mejniki francoske zgodovine dopolnjevane do zgodnjega 20. stoletja (Versailles, 

uradna spletna stran). Grad obdaja mogočen park, ki je najboljši možni primer francoskega 

parka.  

Kompleks gradu Versailles, ki obsega palačo s pritiklinami, veliki in mali Trianon s 

parkoma in pritiklinami, mali in veliki park s pritiklinami, kmetijo Gally in Veliki kanal, se 

razprostira na površini 1070 hektarjev (skupaj z varovanim območjem pa 10.537 ha). Leta 

1979 je bil grad s parkom vpisan na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine (Unesco, 

Periodic Reporting 2014b). 

 

Kompleks od leta 1995 upravlja Javna ustanova grad, muzej in posestvo Versailles, 

(l’Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, 

établissement public national à caractère administratif). Organizacija je primerljiva z 

obliko javnega zavoda, kot ga pozna slovenska zakonodaja, saj gre za pravno osebo 

javnega prava, ki izvaja naloge v javnem interesu po pooblastilu države ali lokalne 

skupnosti. Javna ustanova je pri upravljanju administrativno in finančno avtonomna. Spada 
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pod okrilje in nadzor Ministrstva za kulturo in komunikacije. Ustanovo vodi predsednica, 

ki ji pomagajo upravni odbor, generalni direktor za nacionalni muzej in generalni 

administrator. Ustanova po pooblastilu države skrbi za ohranjanje, varstvo, restavriranje, 

upravljanje in oživljanje premične in nepremične dediščine, ki je na območju gradu in 

parka Versailles (Unesco, Periodic Reporting 2014b).    

Osnovna uporaba palače je kot turistična znamenitost in muzej, hkrati se uporablja za 

pomembne politične dogodke in ceremonialne namene. V kompleksu gradu potekajo 

občasne razstave, prireditve, koncerti, opere, baletne predstave (v eni od petih kapel ali 

kraljevi operi Versailles), različni dogodki, jahalna šola, izobraževanja za šolske skupine. 

Ustanova ima kot samostojno enoto organiziran oddelek za konservatorstvo, ki ga vodi 

direktor nacionalnega muzeja in skrbi za dokumentiranje, prezentiranje, restavriranje in 

upravljanje umetniških del versajske palače ter vodenje velikih projektov. Generalni 

administrator vodi sedem direkcij, in sicer Direkcijo za kulturni razvoj, Direkcijo dediščine 

in vrtov, Direkcijo sprejema, nadzora in varnosti, Direkcijo za informacije in 

komunikacije, Direkcijo za zunanje odnose, Direkcijo za človeške vire in Direkcijo za 

administracijo, finančne in pravne zadeve, ki izvajajo dejavnosti založništva, 

izobraževalnih programov, organiziranja razstav, promocije, trženja in skrbijo za parke, 

varnost, stike z mediji, razvoj kadrov in finančne zadeve (Versailles, uradna spletna stran). 

Organizacijska shema ustanove je v prilogi D. 

 

Konsolidiran proračun ustanove znaša približno 100 milijonov evrov na leto. Ustanova 

stroške tekočega poslovanja pokriva z lastnimi prihodki, predvsem s prodajo vstopnic. 

Stroški investicij se financirajo s pomočjo letne subvencije države, lastnimi prihodki in s 

prihodki donatorjev (podjetij ali zasebnikov). S sredstvi donacij je ustanova v letu 2010  

pridobila več kot 10% sredstev v celotnem proračunu. Vsi prihodki ustanove se investirajo 

v prenovo kompleksa in nove nakupe, ki jih ne pokriva državna subvencija (Versailles, 

uradna spletna stran). V letu 2014 je imela ustanova 128.201.000 EUR prihodka, od tega je 

bilo 48% lastnih prihodkov od vstopnin in trženja, 40% sredstev donatorjev, 12% 

subvencij s strani države in 1% ostalih prihodkov. Od tega je bilo za investicije v letu 2014 

namenjenih 58.754.261 EUR (Rapport annuél d’activité 2014, 150). Prihodke ustanove v 

letu 2014 prikazuje tabela 6.7.  

Stroški, namenjeni ohranjanju kompleksa, se glede na povprečje zadnjih petih let do leta 

2014 gibljejo: 60% proračunski viri, 30% prihodki iz obiska, 10% nacionalne donacije 

(Unesco, Periodic Reporting 2014b).  
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Tabela 6.7: Prihodki Javne ustanove grad, muzej in posestvo Versailles v letu 2014 

VRSTA PRIHODKA  
ZNESEK V 
EUR  

DELEŽ 
% 

SKUPAJ 
EUR 

VRSTA PRIHODKA 
V DELEŽU 

Vstopnice 51.370.000 40% 113.203.000

L
as

tn
i p

ri
ho

dk
i 

88% 

Prihodki od trženja 
(najemnine, koncesije, 
prihodki od davkov, 
založništvo, snemanje, 
blagovne znamke)  9.653.000 8%
Donatorstvo in sponzorstvo 50.729.000 40%
Ostalo 1.451.000 1%

Subvencija Ministrstva za 
kulturo in komunikacije 

14.998.000 12%

14.998.000

D
ot

ac
ij

e 12% 

Skupaj 128.201.000 100% 128.201.000   100% 
Vir: Rapport annuel d’activité (2014, 150). 

 

Kompleks Versailles je imel v letu 2014 7,7 milijona obiskovalcev. Sem je vštet obisk 

gradu Versailles (4,6 mio obiskovalcev), gradu Trianon in posestva Marije Antoinette (1,6 

mio obiskovalcev) ter dogodkov (1,5 mio obiskovalcev) (Report annuel d´activité 2014). 

 

Ustanova je v letu 2013 zaposlovala skupno 922 zaposlenih. Od tega je bilo stalno 

zaposlenih 787 oseb (imenovani in pogodbeni). Število imenovanih in pogodbeno 

zaposlenih se je v letu 2014 povečalo na 813 zaposlenih (Rapport annuel d´activité  2013, 

2014). Med zaposlenimi je 80% zaposlenih za polni delovni čas in 20% za skrajšan delovni 

čas. Za nedoločen čas je zaposlenih 85% oseb in 15 % pogodbeno (Unesco, Periodic 

Reporting 2014b). 

 

Sklepne ugotovitve 

Grad in park Schönbrunn upravlja družba Grad Schönbrunn, družba za kulturo in 

upravljanje z omejeno odgovornostjo, katere ustanoviteljica je država. Oblika 

organiziranosti družbe zasleduje trend preoblikovanja javnih kulturnih ustanov v Avstriji v 

pravne osebe zasebnega prava, katerih ustanoviteljica je država. V enako organizacijsko 

obliko so bila leta 1998 preoblikovana avstrijska zvezna gledališča in opere. Družba je 

izrazito poslovno motivirana, pri upravljanju je samostojna, njeno delovanje nadzira 

nadzorni svet v sestavi devetih članov, v katerem so večina predstavniki ustanovitelja. 

Poglavitni cilji družbe so zaščita, promocija in varstvo kulturnega spomenika Schönbrunn 

kot celote, spodbujanje in izboljšanje gospodarske infrastrukture ter spodbujanje in 
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izboljšanje turistične ponudbe. Finančno je družba neodvisna od ustanovitelja. Ves 

prihodek od turizma je last družbe, sama pa je odgovorna za pokrivanje stroškov delovanja 

družbe, vzdrževanje in obnovo gradu Schönbrunn. Družba se ne ukvarja z javno muzejsko 

funkcijo v gradu Schönbrunn, ta del pokriva Umetnostno zgodovinski muzej na Dunaju kot 

osrednja državna muzejska institucija, naloge družbe pa so upravljanje, izvajanje 

dejavnosti in tehnično vodenje kulturnega spomenika. Kljub avtonomnosti družbe na njeno 

politiko delovanja še vedno vpliva država, tako je bila leta 2012 družbi pripojena manj 

uspešna Družba za revitalizacijo in upravljanje gradov Moravskega polja z omejeno 

odgovornostjo, ki upravlja gradova Hof in Niederweiden. Kljub temu da grad Schönbrunn 

kot kulturni spomenik mednarodnega pomena upravlja gospodarska družba, katere namen 

je načeloma pridobivanje dobička s prodajo storitev na trgu, to upravljanje zadostuje 

visokim merilom Unesca pri varstvu svetovne dediščine. 

Grad in park Versailles upravlja Javna ustanova grad, muzej in posestvo Versailles, ki je 

pravna oseba javnega prava in primerljiva z obliko državnega javnega zavoda v Sloveniji, 

kot na primer Narodni muzej. Delovanje ustanove in redno vzdrževanje nepremičnin 

ustanova pokriva iz lastnih prihodkov, katerih glavnino pomeni prihodek od vstopnin ter 

donatorstva in sponzorstva, v manjšem deležu pa prihodek od trženja, najemnin, koncesij 

in založništva. Investicije v kulturne spomenike sofinancira država v okvirnem deležu 

60%, del sredstev prispeva ustanova iz lastnih prihodkov, del sredstev prihaja iz državnih 

donacij. Ustanova, ki upravlja grad Versailles, v nasprotju z družbo, ki upravlja grad 

Schönbrunn, upravlja tudi muzejsko zbirko v gradu, za kar ima organizirano samostojno 

enoto, ki ima status državnega muzeja. Pregled upravljanja gradu Versailles pove, kako 

pomembno vlogo pri ohranjanju kulturnih spomenikov ima država, saj ta ne glede na 

visoke prihodke javne ustanove od izvajanja dejavnosti in trženja kulturnega spomenika še 

vedno namenja znaten delež sredstev za obnovo, kar pomeni, da je za ohranjanje 

najpomembnejših kulturnih spomenikov države potrebno sofinanciranje države. 
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7 REZULTATI 

7.1 Preverjanje hipotez 

I. HIPOTEZA 

Najprimernejša pravno organizacijska oblika za upravljanje kulturnega spomenika v 

lasti RS je pravna oseba javnega prava. 

 

Zakon o varstvu kulturne dediščine v 54. členu narekuje, da morajo biti spomeniki v 

sorazmerju z možnostjo lastnika ali posestnika dostopni javnosti (ZVKD-1). Zagotavljanje 

javne dostopnosti kulturnih spomenikov je odvisno od dejavnosti in uporabnika 

spomenika. Pravnim osebam javnega prava je javna dostopnost osnovna komponenta. 

Najprimernejša organizacijska oblika znotraj pravnih oseb javnega prava je v našem 

sistemu javni zavod, katerega ustanoviteljica je država, sledi mu javni zavod, katerega 

ustanoviteljica je občina.  

Analiza stanja upravljanja spomenikov v lasti RS dokazuje, da so uspešno vodeni 

predvsem tisti kulturni spomeniki, v katerih poteka javno dostopna dejavnost in so 

pretežno v upravljanju javnih zavodov. Slika 6.1 Upravljavci in najemniki prikazuje, da je 

devet spomenikov oziroma 45% spomenikov v upravljanju javnih zavodov (sedem 

občinskih, dva državna javna zavoda) in le dva spomenika oziroma 10 % spomenikov 

upravlja pravna oseba zasebnega prava. Od teh je uspešen primer upravljanja le predjamski 

grad, ki je poslovno neposredno odvisen od Postojnske jame, katere koncesionar je prav 

tako najemnik predjamskega gradu.  

Glede financiranja so v boljšem položaju spomeniki v upravljanju državnih javnih 

zavodov, ki sredstva za izvajanje dejavnosti in vzdrževanje nepremičnin prejemajo od 

ustanovitelja. V podobnem položaju so občinski javni zavodi, ki opravljajo dejavnost 

pooblaščenih muzejev.  Ti sredstva za izvajanje dejavnost in vzdrževanje nepremičnin 

pridobivajo iz državnega proračuna (do 80%) in proračunov lokalnih skupnosti. Občinski 

javni zavodi, ki upravljajo spomenike in so finančno v celoti odvisni od ustanovitelja in 

lastnih prihodkov, pridobljenih na trgu, so v primerjavi s prej omenjenimi državnimi 

javnimi zavodi in zavodi, ki izvajajo javno službo pooblaščenih muzejev, v finančno 

slabšem položaju.  

Pravna oseba javnega prava je primerna pravna oblika tudi glede postopkov prenosa v 

upravljanje in uporabo kulturnega spomenika. Oddajo kulturnih spomenikov v upravljanje 
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za potrebe kulture določa ZUJIK, na podlagi katerega se prenos spomenika v upravljanje 

državnemu javnemu zavodu izvede z aktom o ustanovitvi javnega zavoda, prenos 

spomenika v upravljanje lokalnemu javnemu zavodu pa z neposredno pogodbo. Pravne 

osebe javnega prava uporabljajo spomenik neodplačno pod pogojem, da prevzamejo 

stroške rednega vzdrževanja in obratovalne stroške. Prenos spomenika v uporabo lokalni 

skupnosti za namen izvajanja kulturnih dejavnosti je možen le, če ta ustanovi javni zavod s 

področja kulture.  

Pravna oseba javnega prava je pri izvajanju investicij na spomeniku, ki ga upravlja, lahko 

podaljšana roka lastnika, saj je enako kot država izpostavljena zakonodaji s področja 

javnega naročanja.  

Poslovanje javnih zavodov v kulturnih spomenikih v lasti RS v Sloveniji je vidno iz študija 

primerov Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož in Zavoda za kulturo, turizem in razvoj 

Rogatec. Javni zavod Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, ki ga kot pooblaščeni muzej 

sofinancira država, je v letu 2015 ustvaril 13,7% lastnega prihodka, Zavod za kulturo, 

turizem in razvoj Rogatec pa 16% lastnega prihodka, poleg tega je Zavod za kulturo, 

turizem in razvoj Rogatec pridobil dodatnih 14,2%, prihodka s projektnimi sredstvi. 

Primerjava primerov kaže, da mora občinski javni zavod, ki za delovanje ne prejema 

subvencij države, več prihodka ustvariti na trgu ali z uspešnimi prijavami na razpise. Oba 

primera na splošno kažeta uspešnost poslovanja javnih zavodov pri upravljanju 

spomenikov in izvajanju dejavnosti. Hkrati primera dokazujeta, da so upravljavci, ki ne 

pridobivajo sredstev iz državnega proračuna, bolj prizadevni in iznajdljivi pri pridobivanju 

sredstev iz drugih virov. 

Študij tujih primerov hipoteze, da je najprimernejša organizacijska oblika za upravljanje 

kulturnega spomenika v lasti RS pravna oseba javnega prava, ne potrjuje v celoti. 

Francoski grad Versailles upravlja pravna oseba javnega prava, ki je v slovenski 

zakonodaji primerljiva z javnim zavodom, avstrijski grad Schönbrunn pa upravlja pravna 

oseba zasebnega prava, družba z omejeno odgovornostjo, katere ustanoviteljica je država. 

Družba, ki se v celoti financira s prihodki od upravljanja in trženja kulturnega spomenika, 

iz katerih pokriva tudi stroške vzdrževanja in obnove kulturnega spomenika, kaže na 

primer uspešnega upravljavca kulturnega spomenika v državni lasti. Kljub uspešnemu 

tujemu primeru upravljavca kulturnega spomenika v lasti države, kot pravne osebe 

zasebnega prava, ostaja v slovenskem prostoru za upravljanje kulturnega spomenika v lasti 

RS, kot najprimernejša oblika, trenutno še vedno pravna oseba javnega.    
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II. HIPOTEZA 

Za obnovo in vzdrževanje kulturnih spomenikov lasti RS je potrebna pomoč javnega 

financiranja 

 

Oblikovanje hipoteze izhaja iz stanja spomenikov, ki ga obravnava 4. poglavje. Z analizo 

stanja (tabela 4.2) je bilo ugotovljeno, da je od dvajsetih gradov in dvorcev v vzorcu le 

osem takih, ki so obnovljeni ali v teku celovite obnove, sedem je potrebnih celovite 

obnove, pri petih pa je potrebna obnova posameznih delov, kjer posamezni deli pomenijo 

posamezne objekte znotraj grajskih kompleksov ali dele objektov. Obnova kulturnih 

spomenikov v lasti RS je bila doslej izvedena s sredstvi države in Evropske skupnosti, pri 

čemer so bile celovite obnove posameznih spomenikov izvedene le s pretežno pomočjo 

evropskih sredstev. Iz pregleda vlaganj v spomenike je vidno, da je do leta 2014 država 

skupaj s sredstvi Evropske skupnosti v obnovo in vzdrževanje spomenikov vložila 

41.623.409 evrov. Pri študiju financiranja posameznih primerov je bilo ugotovljeno, da je 

bilo v obnovo in investicijsko vzdrževanje kompleksa gradu Ptuj do leta 2015 s strani 

Ministrstva za kulturo vloženih 1.571.131 EUR, v obnovo in investicijsko vzdrževanje 

Muzeja na prostem Rogatec pa 973.394 EUR. Glede na dejstvo, da sedem kulturnih 

spomenikov potrebuje celovito prenovo, pet pa prenovo posameznih delov (tabela in slika 

4.2), je pomoč javnega financiranja pri obnovi izjemno pomembna.  

Stroške vzdrževanja in obratovalne stroške spomenikov, ki so predani v upravljanje, krijejo 

upravljavci, stroške obratovanja in vzdrževanja spomenikov, ki so v neposrednem 

upravljanju Ministrstva za kulturo, krije država. Pokrajinski muzej Ptuj, kot pooblaščeni 

muzej, sredstva za obratovalne stroške in redno vzdrževanje pridobiva iz državnega 

proračuna. Muzej na prostem Rogatec, ki ga upravlja občinski javni zavod in ni 

pooblaščeni muzej, ne prejema državnih sredstev za vzdrževanje, pač pa le sredstva za 

investicijska dela na spomeniku. Omejitev glede sofinanciranja vzdrževanja spomenikov, 

ki jih upravljajo javni zavodi, določa ZUJIK, ki pravi, da se javna kulturna infrastruktura 

da v upravljanje kulturnim izvajalcem neodplačno, s tem da upravljavec prevzame stroške 

rednega vzdrževanja in obratovalne stroške (75. čl.). Iz odgovorov na vprašalnik za 

upravljavce – javne zavode (tabela 5. 2) je vidno, da Zavod za kulturo, turizem in razvoj 

Rogatec s težavo sam pokriva stroške rednega vzdrževanja Muzeja na prostem.  

Pri študiju tujih primerov je bilo ugotovljeno, da sredstva za obnovo gradu Versailles iz 

proračunskih virov države predstavljajo 60%. Obnova Gradu Schönbrunn se financira v 

90% iz prihodkov od obiska (vstopnine, parkirnine, ipd.) in v 10% iz finančnih prispevkov 
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komercialnih operaterjev (dovoljenja za snemanje, koncesije ipd.). Država torej namenja 

sofinancerski delež pri obnovitvenih delih na gradu Versailles, investicijska dela na gradu 

Schönbrunn pa financira družba SKB iz lastnih prihodkov. Stroške vzdrževanja gradu 

Versailles in gradu Schönbrunn krijeta upravljavca kulturnih spomenikov iz lastnih 

prihodkov. Iz teh ugotovitev izhaja, da ima tudi pri tako pomembnem in donosnem 

kulturnem spomeniku, kot je grad Versailles, pomembno vlogo pri financiranju obnove 

država. Na drugi strani družba, ki upravlja grad Schönbrunn, dodatne prihodke pridobiva s 

povišanjem vstopnin, prodajo spominkov, gostinsko ponudbo, tržnimi najemninami za 

posamezne dogodke ipd. in racionalizacijo poslovanja, kar ji omogoča statusnopravna 

oblika d. o. o. (Schloss Schönbrunn, uradna spletna stran). Z raziskavo je bilo ugotovljeno, 

da je pomoč državnega financiranja pri obnovi kulturnih spomenikov, ki jih upravlja 

pravna oseba javnega prava, zelo potrebna.  

 

7.2 Predlog modela upravljanja za kulturni spomenik v lasti RS 

Podobnost z gradom Schönbrunn in gradom Versailles po zasnovi baročne palače s 

parkom v slovenskem prostoru kaže dvorec Dornava, kulturni spomenik državnega 

pomena v lasti RS, ki je eden najpomembnejših baročnih dvorcev v Sloveniji. Dvorec kot 

celota s svojo parkovno ureditvijo, arhitekturo, opremo, slikarskimi in kiparskimi deli 

spada v vrh celovito ohranjenih baročnih profanih stavb na Slovenskem. Nastal je po vzoru 

velikih kraljevih dvorcev, kot sta Versailles in Schönbrunn. V današnji podobi je bil 

zgrajen v drugi polovici 18. stoletja, ko ga je dal zgraditi Jožef Tadej Attems na mestu, kjer 

je predhodno stal manjši dvorec v lasti njegovega očeta. Dvorec je bil v lasti rodbine 

Attems in pozneje družine Pongratz do konca druge svetovne vojne (Weigl, 2002, 35–44). 

Po vojni je s spremembo namembnosti in predelavo za nove vsebine dvorec začel hitro 

izgubljati svoj nekdanji blišč. Veliko opreme je bilo odtujene, nekaj, nekdaj bogate 

opreme, hrani Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož. Del parka je bil z nacionalizacijo in 

spremembo lastništva spremenjen v polja in zazidljiva zemljišča. Po drugi svetovni vojni je 

bil v dvorcu dom upokojencev, od leta 1953 do leta 2003 pa zavod za usposabljanje, delo 

in varstvo mladine z motnjami v duševnem razvoju. Od leta 2003 dvorec upravlja 

Ministrstvo za kulturo. Dvorec je trenutno prazen in brez najemnika. Ministrstvo na njem 

izvaja nujna investicijsko vzdrževalna dela.  

Prazen dvorec že leta spodbuja razprave o bodoči namembnosti in upravljanju. O njegovi 

namembnosti v prihodnje je bilo kar nekaj predlogov. Že leta 1962 se je porodila ideja, da 
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bi v dvorcu uredili muzej slovenskega baroka, ki jo je takratni zavod za spomeniško 

varstvo v dopisu naslovil na Izvršni svet LR Slovenije. Po tej zamisli naj bi v muzeju 

uredili stalno zbirko umetnin baročnega obdobja in v dvorec vrnili njegovo opremo, ki jo 

hranijo v Pokrajinskem muzeju Ptuj - Ormož in drugod. Zaradi dvoma, da bi takšen muzej 

res lahko zaživel, saj bi morali eksponate za njegovo ureditev prispevati muzeji, galerije in 

cerkve iz svojih stalnih zbirk, je bil oblikovan predlog, da bi v Dornavi namestili 

dokumentacijsko središče za slovenski barok, ki bi poleg ureditve reprezentančnih 

prostorov z originalno opremo ponujal različne, obiskovalcem zanimive, vsebine, med 

drugim tudi ciklične tematske delavnice za usposabljanje restavratorjev (Mikuž 2002, 82–

84). Leta 2000 je bil v sodelovanju Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Maribor in 

Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož izdelan elaborat, ki je predvidel ureditev muzejske 

zbirke v najbolj reprezentančnih prostorih v dvorcu, v katere bi namestili ostanke nekdanje 

opreme, deloma na prvotne lokacije. Zbirka naj bi delovala kot dislocirana enota 

Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož (Ciglenečki 2002, 403–405).  

 

Predlog, da se v reprezentančnih prostorih dvorca Dornava postavi originalna oprema v 

obliki muzejske postavitve, je za bodočo vsebino dvorca vsekakor sprejemljiva. Poleg 

muzejske predstavitve bi bilo treba dvorcu dodati še druge vsebine, ki bi ga naredile 

zanimivega in bi privabljale zainteresirano javnost. Med temi so:  

− prirejanje kulturnoumetniških dogodkov (razstave, predstave, koncerti …), 

− organiziranje poslovnih dogodkov in srečanj,  

− organiziranje izobraževanj in seminarjev, 

− kulinarični dogodki, 

− družabni dogodki, 

− ureditev parka s sprehajalnimi potmi … 

Za oživitev kulturnega spomenika je treba dvorec in park v celoti obnoviti. Celovito 

obnovo je glede na pretekle izkušnje mogoče zagotoviti le s sredstvi Evropske skupnosti.  

Ta pa se lahko začne le, če ima kulturni spomenik znano namembnost in določenega 

upravljavca. Od upravljavca je namreč odvisno izpolnjevanje kazalnikov, med katerimi so 

poleg izvedene obnove še število obiskovalcev, število novih zaposlitev in podobno. 

Za upravljanje dvorca bo treba izdelati načrt upravljanja. 

V dvorcu bi se izvajale pretežno kulturne dejavnosti, zato bi bila skladno z obstoječo 

zakonodajo najustreznejša organizacijska oblika upravljavca javni zavod oziroma enota 
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javnega zavoda, kot pravne osebe javnega prava. Status kulturnega spomenika državnega 

pomena in predvidena pretežno muzejska dejavnost kažeta, da bi bila najprimernejša 

organizacija v obliki enote javnega zavoda Narodni muzej Slovenije (NMS), katerega 

ustanoviteljica je država. Narodni muzej Slovenije je osrednja muzejska institucija v 

Sloveniji in ima visoko strokovno usposobljen kader, ki bi lahko zagotavljal ali nadziral 

muzejsko prezentacijo in izvajal javno dejavnost v dvorcu. Za izvajanje tržnih dejavnosti 

bi muzej s pogodbo najel podjetnika ali gospodarsko družbo. Med kulturnimi spomeniki v 

lasti RS Narodni muzej uspešno upravlja tudi grad Snežnik in arheološko zbirko na 

Blejskem gradu.  

 

Javni zavod kot posredni proračunski uporabnik sredstva za svoje delovanje pridobiva iz 

sredstev ustanovitelja, iz plačil za storitve in od prodaje blaga in storitev na trgu – tržna 

dejavnost ter iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o 

ustanovitvi. Javni kulturni zavod, katerega ustanoviteljica je država, je iz naslova 

pridobivanja finančnih sredstev za delovanje dvorca Dornava najprimernejša oblika, saj so 

za vzpostavitev dejavnosti in izvajanje dejavnosti v dvorcu potrebna finančna sredstva, ki 

jih državnemu javnemu zavodu nameni država, delež sredstev pa pridobi s plačili za 

storitve in s prodajo storitev na trgu.   

Za upravljanje dvorca bi bil primeren tudi javni zavod, ki bi ga za izvajanje kulturnih 

dejavnosti ustanovila občina Dornava. Ker je občinski javni zavod finančno povsem 

samostojen in neodvisen od države, vzdrževanje dvorca in izvajanje dejavnosti pa 

zahtevata sorazmerno visoka finančna sredstva, je ta možnost manj ugodna. Da bi občinski 

javni zavod upravljal tak spomenik, mora od države pridobivati vsaj delež sredstev za 

vzdrževanje, kar skladno s trenutno zakonodajo ni možno. Glede na odgovore na 

vprašalnik v poglavju 5.4 občina Dornava za prevzem v upravljanje ni zainteresirana. 

 

Postopek prenosa nepremičnin dvorca Dornava v upravljanje javnemu zavodu NMS bi se 

izvedel s spremembo akta o ustanovitvi, ki ga sprejme vlada, v katerem bi se določile 

nepremičnine in oprema, ki bi se dale v upravljanje javnemu zavodu za izvajanje 

dejavnosti, za katero je bil ustanovljen (74. člen ZUJIK). Res pa je, da NMS ni posebej 

usposobljen za upravljanje kulturnih spomenikov, kar dokazuje tudi primer gradu Snežnik, 

ki ga je pred letom 2006 upravljal javni gospodarski zavod Brdo, ko pa je upravljanje 

prešlo na Ministrstvo za kulturno in nato na NMS, je JGZ Brdo na NMS »prenesel« tudi 

dva zaposlena, ki sta že prej skrbela za grad Snežnik. Ti dve osebi sta še vedno zaposleni 
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na snežniškem gradu. Vse to pomeni, da bi ob prenosu upravljanja gradu Dornava na 

državni muzej država morala zagotoviti zaposlitev kadrov, usposobljenih za upravljanje 

kulturnih spomenikov državnega pomena.  

 

Glede na tuja primera je oblikovanje modela upravljanja dvorca Dornava kot enote NMS, 

javnega zavoda, ki ga je ustanovila država, podobno francoskemu modelu upravljanja 

gradu Versailles, le da gre pri slednjem zaradi visokega lastnega prihodka za bistveno 

manjšo finančno odvisnost od države.  
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8 SKLEP 

Prenos lastništva kulturnih spomenikov v last Republike Slovenije je bil posledica 

ukinjanja družbene lastnine z osamosvojitvijo Slovenije ter procesa lastninjena in 

privatizacije lastnine, ki mu je sledil. Z Zakonom o lastninjenju kulturnih spomenikov v 

družbeni lastnini je država leta 1999 postala lastnica 43 kulturnih spomenikov državnega 

pomena, med katerimi je bilo 30 gradov, dvorcev ali graščin. Namen lastninjenja je bil 

ohraniti nekatere najpomembnejše kulturne spomenike v Republiki Sloveniji v javni lasti 

ter jim z obnovo, ustrezno vsebino in oddajo v upravljanje ali najem omogočiti redno 

vzdrževanje in trajnostni razvoj.   

Upravljanje kulturnih spomenikov, ki so bili podržavljeni, je skladno z ZLKSDL prevzelo 

Ministrstvo za kulturo, v pristojnosti katerega je po končanih denacionalizacijskih 

postopkih, prenosih na druga ministrstva, prenosih lastništev na občine in izvedeni prodaji 

trenutno 27 kulturnih spomenikov, med katerimi je 20 grajskih stavb. Pregled stanja 

kulturnih spomenikov dobrih 16 let po lastninjenju razkriva ključne probleme pri njihovem 

upravljanju, ki se kažejo v pomanjkanju kadrov in neustrezni statusni obliki službe za 

upravljanje kulturnih spomenikov v lasti RS, pomanjkanju sredstev za obnovo ter 

pomanjkljivi zakonodaji glede oddaje kulturnih spomenikov v upravljanje in najem. Zaradi 

prešibke kadrovske zasedbe Službe za investicije in ravnanje s stvarnimi premoženjem pri 

Ministrstvu za kulturo status nekaterih spomenikov v lasti RS še vedno ni v celoti pravno 

urejen, prav tako so spomeniki slabše vzdrževani. Poleg pravnega urejanja je bilo v 

preteklosti največ aktivnosti izvedenih na področju obnove kulturnih spomenikov, od leta 

2011 pa tudi na področju izvajanja postopkov oddaje v upravljanje in najem ter prodaje 

kulturnih spomenikov. V obnovo kulturnih spomenikov je bilo do leta 2014 vloženih več 

kot 41 mio evrov, z evropskimi sredstvi vred. S pomočjo evropskih sredstev je bilo delno 

ali v celoti obnovljenih sedem kulturnih spomenikov v lasti RS, od katerih sta bila grad 

Snežnik in vila Vipolže obnovljena v celoti. Kljub na videz visokim sredstvom, 

namenjenih obnovi, ta ne zadoščajo za pokrivanje vseh stroškov, saj obsežnejšo obnovo 

čaka še vedno več kot polovica grajskih stavb v lasti RS. Pri dodeljevanju sredstev za 

namen obnove in vzdrževanja kulturnih spomenikov v lasti RS iz proračuna je od leta 2007 

opaziti tudi izrazito upadanje sredstev, v letu 2006 jih je bilo na voljo še 1.766.741 EUR, v 

letu 2014 pa le 643.305 EUR. Oddaja kulturnih spomenikov v upravljanje je v veliki meri 

odvisna od izvedene obnove, saj dejavnost lahko poteka v spomeniku le, če je ta urejen za 

obiskovalce.  



  

131 

Največje težave pri upravljanju povzroča oddaja kulturnih spomenikov. Večino 

upravljavcev  predstavljajo javni zavodi s področja kulture, dva državna in sedem 

občinskih javnih zavodov. Javnim zavodom, ki so pred lastninjenjem izvajali dejavnost v 

kulturnih spomenikih, so bili spomeniki preneseni v upravljanje. Kar nekaj jih je bilo 

ustanovljenih za namen upravljanja posameznih kulturnih spomenikov. Najem kulturnih 

spomenikov s strani gospodarskih subjektov je povezan s plačevanjem najemnine, zato je 

teh malo, trenutno sta v najemu le dva kulturna spomenika. Devet kulturnih spomenikov je 

še vedno praznih. Večina teh je v slabem stanju in potrebnih celovite obnove, med njimi 

sta dva delno obnovljena in v njiju bi lahko potekala dejavnost, to sta grad Turjak in grad 

Pišece. Kulturni spomeniki morajo biti javno dostopni. Ministrstvo za kulturo kot organ 

izvršilne oblasti ne more zagotavljati javne dostopnosti kulturnih spomenikov in izvajati 

tržne dejavnosti s pobiranjem vstopnin in podobno, zato tudi ni primeren upravljavec 

kulturnih spomenikov v lasti RS, čeprav mu to pristojnost nalaga Zakon o lastninjenju 

kulturnih spomenikov v družbeni lastnini v 4. členu, s tem, ko pravi, da spomenike v lasti 

RS upravlja Ministrstvo za kulturo neposredno oziroma prek ustrezno usposobljenega 

zunanje izvajalca. Da bi zagotovilo javno dostopnost, mora ministrstvo spomenike oddati 

primernim upravljavcem v upravljanje, uporabo ali najem.  

Postopek oddaje kulturnih spomenikov v lasti RS zakonsko ni urejen s posebnim 

predpisom, zato se za te postopke uporabljata zakon in uredba o stvarnem premoženju 

države in samoupravnih lokalnih skupnosti, za namen oddaje za izvajanje kulturnih 

dejavnosti pa Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture. Trenutna 

zakonodaja je toga in neprilagojena oddaji kulturnih spomenikov, saj se ti že po izvoru, 

predvideni dejavnosti in stroških vzdrževanja razlikujejo od drugih nepremičnin v lasti RS. 

Da bi olajšali postopke oddaje kulturnih spomenikov, jih približali lokalnim skupnostim in 

morda k najemu pritegnili gospodarske družbe, je treba področje ravnanja s kulturnimi 

spomeniki v lasti RS urediti v posebnem predpisu in v njem upoštevati predloge, navedene 

v magistrski raziskavi: nižje najemnine v primerjavi s tržnimi (torej nižje od tistih, ki so 

predpisane z ZSPDSLS), možnost poračunavanja najemnin z investicijami v kulturni 

spomenik, možnost oddaje kulturnih spomenikov za izvajanje kulturnih dejavnosti 

neposredno lokalnim skupnostim, možnost državnega sofinanciranja stroškov vzdrževanja 

kulturnih spomenikov v lasti RS, ki jih upravljajo občinski javni zavodi na področju 

kulture. 

Za upravljanje kulturnega spomenika je najprimernejša oblika pravna oseba javnega prava 

oziroma javni zavod. Javni zavod je ustanovljen za namen izvajanja javne dejavnosti, ki jo 



 132

finančno zagotavlja ustanovitelj. Kulturni spomenik z upravljanjem prek javnega zavoda v 

najboljši meri opravlja svoje poslanstvo, to je, omogoča javno dostopnost in izvajanje 

programa, skladnega z aktom o razglasitvi. Glede na potrebe po vključevanju lokalnega 

prebivalstva v upravljanje kulturne dediščine in povezanost lokalnega prebivalstva s 

kulturnimi spomeniki je ustrezen upravljavec tudi lokalna skupnost, na območju katere je 

spomenik, kar trenutna zakonodaja omogoča le v primeru, da se v kulturnem spomeniku 

opravljajo javne naloge, za katere je bila ustanovljena oseba javnega prava. Država bi bila 

lahko upravljavec več kulturnih spomenikov le, če bi za upravljanje kulturnih spomenikov 

ustanovila ustrezno organizacijo s statusnopravno obliko osebe javnega prava, na primer 

javni sklad ali javni zavod.  

Na primeru upravljanja gradu Schönbrunn je bilo prikazano, da država za upravljanje 

kulturnega spomenika v lasti države lahko ustanovi gospodarsko družbo, ki kulturni 

spomenik upravlja samostojno brez finančne odvisnosti od države.  

Upravljavec kulturnega spomenika v lasti RS bi bila skladno z Zakonom o javno-zasebnem 

partnerstvu lahko tudi gospodarska družba, ki bi jo za izvajanje javne dejavnosti ustanovila 

država. ZJZP v okviru statusnega javno-zasebnega partnerstva omogoča preoblikovanje 

javnega zavoda v gospodarsko družbo, pri čemer država gospodarski družbi za izvajanje 

javne službe podeli koncesijo. Taka oblika preoblikovanja javnega zavoda je vsebinsko 

upravičena predvsem za tiste javne zavode, ki svoje dohodke pridobivajo pretežno na trgu 

oziroma ustvarjajo več prihodka na trgu, kot dobijo sredstev iz javnih financ. Razen redkih 

turistično izjemno obiskanih kulturnih spomenikov v lasti RS, kot sta grad Bled in grad 

Jama v Predjami, izvajanje dejavnosti v kulturnih spomenikih v tem hipu ne prinaša 

zadostnega prihodka, da bi bila ustanovitev gospodarske družbe ali preoblikovanje javnega 

zavoda v gospodarsko družbo za upravljanje kulturnega spomenika smiselna. Upati je, da 

bo v prihodnosti s pametnim upravljanjem takšnih primerov več. Tako za zdaj ostaja še 

vedno najprimernejša oblika upravljavca kulturnega spomenika v lasti RS pravna oseba 

javnega prava.  
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PRILOGE 

Priloga A - Vprašalnik za upravljavce - javne zavode v ustanoviteljstvu  

lokalnih skupnosti, ki upravljajo s kulturnimi spomeniki v lasti RS 

Ime objekta:______________________________________________________________ 

Ime javnega zavoda, ki upravlja s spomenikom:________________________________ 

 

1. Ali je prenos kulturnega spomenika v upravljanje javnemu zavodu izpolnil vaša 
pričakovanja? 
 

a) DA 
b) NE  
 

Opomba:______________________________________________________________ 

 

 

2. Ali ste zadovoljni s skrbjo države glede obnove spomenika? 
 

a)   DA 
b)   NE 
     

Opomba :______________________________________________________________ 

 

 

3. Katere programe/dejavnosti izvajate v kulturnem spomeniku? 
 

- Historična prezentacija 
- Muzejska prezentacija 
- Razstavišče 
- Prireditve  
- Gostinska dejavnost 
- Poročni obredi 
- Izobraževanje 
- Nastanitvena dejavnost 
- Drugo  
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4. Ali prihodki od uporabe spomenika zadoščajo za pokrivanje stroškov tekočega  
vzdrževanja spomenika? 
 

a) DA 

b) NE 

Opomba :______________________________________________________________ 

 

5. Kateri so viri financiranja za delovanje javnega zavoda in vzdrževanje spomenika in 
kakšno je njihovo razmerje? 
 

a) Občina 
b) Država 
c) Prihodek od oddaje prostorov kulturnega spomenika 
d) Druga ________________________________________________________ 
 

 

 

6. Koliko zaposlenih ima zavod, ki upravlja spomenik? 
 

 

 

7. Kakšni so podatki o številu obiskovalcev za leto 2014? 
 

________________________________________________________ 

 

 

8. Ali zavod upravlja še kakšno drugo nepremičnino v občini? 
 

________________________________________________________ 

 

 

9. Ali imate izdelan načrt upravljanja za kulturni spomenik? 
 

a)   DA 
b)   NE 
 

Opomba:______________________________________________________________ 

 



  

143 

 

10. Ali uporabo kulturnega spomenika delite (ali bi želeli deliti) s kakšnim gospodarskim 
podjetjem? 
 

a)   DA 
b)   NE 
 

Opomba:_______________________________________________________________ 
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Priloga B - Vprašalnik za občine, ki jim je bil prenesen v last kulturni 

spomenik, ki je bil pred tem v lasti Republike Slovenije 

Ime kulturnega spomenika:____________________________________________ 

Ime občine:__________________________________________________________ 

 

1. Ali je prenos lastništva kulturnega spomenika na občino izpolnil vaša pričakovanja? 
 
       a) DA 
       b) NE  
 

Opomba :_____________________________________________________________ 

 

 

2. Ali ste zadovoljni s skrbjo države za kulturni spomenik preden je bil ta prenesen v 
last občine? 
 

a) DA 
b) NE  

 

Opomba :______________________________________________________________ 

 

 

3.  Ali že imate izdelan načrt upravljanja kulturnega spomenika? 
 
      a)   DA 
      b)   NE 
 

Opomba :______________________________________________________________ 

 

 

4. S katerimi sredstvi izvajate obnovo spomenika? 
a)  lastna  
b)  državna (razpisi) 
c)  sredstva EU 
d)  zasebna 
e)  drugo:______________________________________________________________ 
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5. Kdo upravlja ali bo upravljal kulturni spomenik? 
 

      a)   občina 
      b)   občinski javni zavod 
      b)   gospodarska družba 
      c)   javno zasebno partnerstvo 
 

Opomba :______________________________________________________________ 

 

 

6. Katere programe/dejavnosti bi izvajali (ali že izvajate) v kulturnem spomeniku? 
 

- Historična prezentacija 
- Muzejska prezentacija 
- Razstavišče 
- Prireditve  
- Gostinska dejavnost 
- Poročni obredi 
- Izobraževanje 
- Nastanitvena dejavnost 
- Drugo ______________________________________________________ 
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Priloga C - Vprašalnik za lokalne skupnosti, v katerih so kulturni 

spomeniki v lasti Republike Slovenije, ki so prazni in nimajo določenega 

neposrednega upravljavca  

 

Ime kulturnega spomenika:___________________________________________ 

Ime lokalne skupnosti:_______________________________________________ 

 

1. Ali ste zadovoljni z dosedanjo skrbjo države za kulturni spomenik? 
 

   a) DA 
   b) NE  
 

Opomba:______________________________________________________________ 

 

 

2. Ali bi želeli, da bi država kulturni spomenik prenesla v last občine? 
 

   a) DA 
   b) NE  
 

Opomba:______________________________________________________________ 

 

 

3. Ali bi želeli da bi upravljanje kulturnega spomenika prevzela lokalna skupnost? 
 

   a) DA 
   b) NE 
     

Opomba:______________________________________________________________ 

 

 

4. Kakšno programe/dejavnosti bi izvajali v spomeniku, če bi ga imeli v lasti ali v 
upravljanju? 
 

- Historična prezentacija 
- Muzej 
- Razstavišče 
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- Prireditve  
- Gostinska dejavnost 
- Poročni obredi 
- Izobraževanje 
- Nastanitvena dejavnost 
- Drugo: ______________________________________________________ 
 

 

5. Ali je kulturni spomenik pomemben za razvoj kulturne dejavnosti v vašem prostoru? 
 

   a) DA 
   b) NE 
 

Opomba:______________________________________________________________ 

 

 

6. Ali bi, če bi imeli spomenik v lasti ali upravljanju, k  sodelovanju pri upravljanju 
povabili tudi gospodarsko družbo?  
 

   a) DA 
   b) NE 
 

Opomba:______________________________________________________________ 

 

 

7. Ali bi bili pripravljeni z dejavnostmi občine (kulturnimi, turističnimi) sodelovati tudi, 
če bi bil spomenik oddan v najem drugemu najemniku? 
 

   a) DA 
   b) NE 
 

Opomba:_____________________________________________________________ 
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PRILOGA Č - Organigram družbe Grad Schönbrunn, družbe za kulturo 

in upravljanje z omejeno odgovornostjo (Schloss Schönbrunn 

Kultur- und Betriebsges.m.b.H.) 
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PRILOGA D -  Organigram Ustanove palača, muzej in posestvo 
Versailles (Établissement public du château, du musée et du 
domaine national de Versailles) 
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