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POVZETEK 

 

V magistrski nalogi se osredotočamo na menedžment v kulturnih organizacijah, s posebnim 

poudarkom na javnem zavodu Kulturni dom Krško. V prvem delu naloge predstavljamo 

teoretično-pojmovna izhodišča, ki zadevajo raziskovalno področje kulture, menedžmenta in 

organizacij. Izhajamo iz predpostavke, da je za delovanje kulturnih organizacij, ki delujejo 

znotraj neprofitnega sektorja, nujno poznavanje in uporaba kulturnega in projektnega 

menedžmenta. V empiričnem delu preučujemo delovanje Kulturnega doma Krško, kot javnega 

zavoda, ki mora imeti  jasno opredeljeno vizijo in dobro strategijo, s katero oblikuje politiko 

organizacije ter uspešno opravlja svoje poslanstvo. Izdatki za kulturo se radikalno zmanjšujejo 

na vseh ravneh, zato je v ekonomsko nestabilnih časih ogroženo financiranje vseh javnih 

zavodov, predvsem tistih, ki delujejo na področju kulture, zato je za uspešno opravljanje 

poslanstva pomembna trženjska usmerjenost. Zavodi so primorani pridobivati lastna sredstva 

za delovanje s profitnim marketingom. Pomemben del menedžmenta v kulturnih ustanovah je 

tudi upravljanje s človeškimi viri, ki predstavljajo ključen kapital za organizacijo, ki se v 

kulturnih organizacijah srečuje s številnimi izzivi in ovirami. Poleg tega se v magistrski nalogi 

ukvarjamo tudi z vplivom državne in občinske kulturne politike na delovanje javnih zavodov v 

Sloveniji. V empiričnem delu naloge so teoretično-pojmovna izhodišča konkretizirana s študijo 

primera, v smislu preučevanja delovanja javnega zavoda Kulturnega doma Krško. 

 

Ključne besede: kulturni menedžment, projektni menedžment, kulturni marketing, javni zavod, 

kulturni dom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This Master's thesis focuses on the management in cultural organizations, with special emphasis 

on the Kulturni Dom Krško Public Institute. In the first part of the thesis a theoretical and 

conceptual framework is presented regarding research areas of culture, management and 

organizations. The assumption is that the functioning of the cultural organizations that function 

in the non-profit sector is contingent on the knowledge and use of the cultural and project 

management. In the empirical part the thesis studies the functioning of the Krško Culture Centre 

as a public institute, which has to have a clearly defined vision and a good strategy for shaping 

the organization's politics and successfully carrying out its mission. Expenditure on culture is 

being radically reduced on all levels so in times of economic instability the funding of all public 

institutions is in jeopardy, especially those that operate in the field of culture. Market orientation 

is therefore of paramount importance in order for the mission to be successfully carried out. 

Institutes are forced to obtain their own funds and to rely on profit marketing. Human resource 

management is another important part of management in cultural institutions. Human resources 

are key capital for an organization that faces numerous challenges and obstacles. Apart from 

that this thesis deals with the influence of the national and municipal cultural policy on the 

functioning of the Slovene public institutions. In the empirical part of the thesis the theoretical 

and conceptual framework is concretised with a case study, i.e. with a study of how the Kulturni 

Dom Krško Public Institute functions. 

 

Key words: cultural management, project management, cultural marketing, public institution, 

culture centre. 
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1 UVOD 

 

 

Kultura je gibalo razvoja, je katalizator družbenih sprememb, vodnik iz sedanjosti v prihodnost 

in vodilni vir intelektualne rasti ter človeškega razvoja, saj narod brez kulture ne obstaja. 

Dejavnosti na področju kulture predstavljajo pomemben del vsake družbe, zato je kultura širok 

pojem, ki v antropološkem smislu zajema skoraj vse vidike in načine človekovega življenja. V 

magistrski nalogi obravnavamo kulturo v ožjem pomenu besede, ki se nanaša na umetniške 

dejavnosti, kulturne organizacije pa bomo obravnavali kot neprofitne organizacije, s pravno-

organizacijskega vidika pa kot javne zavode. 

 

Kultura vse bolj postaja tržni produkt za ustvarjanje, posredovanje in ohranjanje, slednje pa 

skrbijo številne institucije in organizacije v javnem in zasebnem sektorju ter nevladne 

organizacije. Te organizacije, ki jih lahko med drugim opredelimo kot profitne/pridobitne ali 

neprofitne/nepridobitne, imajo zelo pomembno vlogo. Kulturne dejavnosti, ki jih izvajajo so 

del javne potrebe in uresničujejo javni interes in delujejo večinoma znotraj javnega sektorja, saj 

zasebna podjetja predstavljajo le manjši delež. Najpogostejšo obliko organizacije, ki izvaja 

kulturne dejavnosti v javnem sektorju, predstavljajo ravno javni zavodi. Države klestijo kulturni 

proračun, hkrati pa se soočajo z globalizacijo in vprašanji, kako ohraniti svojo kulturo in z njo 

povezano identiteto. Te spremembe, ki v zadnjem času tudi vplivajo na delovanje kulturnih 

inštitucij v Sloveniji, pa povečujejo zanimanje za menedžment in marketing v kulturi in 

kulturnih ustanovah. V zadnjih desetletjih je tako postal zelo aktualen kulturni menedžment. Pri 

preučevanju delovanja kulturnih organizacij se velikokrat srečamo tudi s pojmom projektni 

menedžment, saj je večina vsebin na področju kulture ravno projektne narave. Neprofitne 

organizacije si lahko, poleg javnega in sistemskega rednega financiranja, občasno zagotovijo 

sredstva s prijavami projektnih predlogov na državnih in evropskih razpisih. 

 

V magistrski nalogi bomo natančneje preučili delovanje Kulturnega doma Krško, kot javnega 

zavoda. Kulturni domovi imajo jasno poslanstvo in vizijo, ki usmerja njihovo delovanje, jasna 

strategija pa določa cilje in poti za doseganje slednjih. Za uresničitev poslanstva predstavlja 

velik izziv prav financiranje, saj se kulturni domovi v  večjem deležu financirajo iz javnih virov 

(državni in občinski proračun). Kulturne ustanove ne skrbijo le za ustvarjanje in zadovoljevanje 

kulturnih potreb, saj je izrednega pomena njihovo strokovno ustvarjanje in izvajanje 
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programov, s katerimi neposredno vplivajo na uresničevanje številnih družbenih ciljev, v 

zameno za javno financiranje. Poleg javne službe pa opravljajo tudi tržno dejavnost s prodajo 

storitev na trgu (oddajanje dvoran, gostinska dejavnost itd.). Pri tem je potrebno opozoriti na 

specifike trženja javnih zavodov, ki izhaja iz njihovega poslanstva, pa tudi dejstva, da so 

proizvodi v kulturi neotipljivi in posledično so trženjske in marketinške metode specifične. 

Trženjska logika v neprofitnem sektorju se marsikomu zdi neprimerna, vendar je neizbežno 

dejstvo, da je kulturno umetniško dogajanje vse bolj na udaru konkurence, zato je uporaba 

trženjske logike nujna. S tem, ko javni zavod uveljavlja tržni model, opravlja profitno 

dejavnost. Tako lahko govorimo o protislovju v sami zasnovi javnega zavoda. Zaradi slednjega 

se bomo osredotočili na raziskovanje trženja, kot dopolnilne dejavnosti v kulturnih ustanovah, 

s katero lahko zavod pridobi dodatna sredstva za izvajanje poslanstva. Poleg materialnih 

sredstev pa potrebuje organizacija za svoje delovanje tudi nematerialna sredstva, v obliki 

primerno usposobljenih zaposlenih, ki sledijo viziji organizacije in predstavljajo pomemben del 

človeškega kapitala organizacije.  

 

Za delovanje neprofitnih organizacij niso značilni običajni poslovni procesi, saj je narava le-

teh precej drugačna. Pristopi k načrtovanju so podvrženi kulturni politiki države in lokalne 

skupnosti v kateri delujejo. »Kulturna politika kot javna domena je v funkcionalnem smislu 

nabor aktivnosti države, njenih kultur in ne kak standardiziran nabor vodil, priporočil in ciljev. 

V tem smislu je kulturna politika opredeljena samo izkustveno in še to ob predpostavki, da tisti, 

ki definira, izbira ter tako vključuje določene momente, ki jih ima za pomembne in izpušča 

druge, ki jih oceni za manj pomembne« (Čopič 2015, 4–5). Trenutne smernice kulturne politike 

v Sloveniji določa Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK), 

Nacionalni program za kulturo 2014–2017 in usmeritve lokalnih kulturnih politik. 

 

Tema, ki jo bomo obravnavali v magistrski nalogi je aktualna in relevantna, še posebej v času 

ekonomske krize, ki je močno vplivala na neprofitni sektor, kar je povzročilo, da se morajo tudi 

kulturne institucije vse bolj prilagajati spremembam na trgu. V teoretičnem delu bomo preučili 

razpoložljivo domačo in tujo literaturo ter izvedli sekundarno analizo – aktov, dokumentov, 

publikacij, finančnih poročil in zakonodaje, s čimer bomo analizirali pomen menedžmenta v 

kulturnih organizacijah. V empiričnem delu naloge bomo teoretične predpostavke 

konkretizirali s kvalitativno raziskavo: študijo primera, ki je celovit opis posameznega primera, 

kjer bomo intenzivno in podrobno analizirali izbrano institucijo. S celovitim opisom in 
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preučitvijo problema, bomo poskušali raziskati in opisati raziskovalno polje, ki ga predstavlja 

delovanje: Kulturnega doma Krško, kot pomembne kulturne ustanove v spodnjeposavski regiji, 

ki kot javni zavod opravlja javno službo. Za večjo zanesljivost ugotovitev in uporabnost ter 

aplikativnost, bomo izvedli tudi polstrukturiran intervju z direktorico zavoda Kulturni dom 

Krško. 

 

Cilj raziskave je ugotoviti, kako v praksi deluje kulturni menedžment in v kolikšni meri deluje 

projektni menedžment znotraj kulturne ustanove – Kulturnega doma Krško. Raziskali bomo 

delovanje javnega zavoda, njegovo vizijo, strategijo, financiranje, marketinške in tržne 

strategije, kako vodstvo vidi delovanje zavoda v prihodnosti. Kakšni so izzivi in težave 

delovanja ter kako ohraniti osnovno vizijo za gotovo prihodnost. Poleg tega bomo preučili tudi, 

kako se vodja zavoda ukvarja z menedžmentom človeških virov in kako državna ter občinska 

politika vpliva na delovanje zavoda.  

 

Pridobljeni rezultati, tako teoretičnega kot empiričnega dela, nam bodo služili za preverjanje 

hipotez, oblikovanih na podlagi študija razpoložljive literature ter lastnih opažanj. Te so: 

 

H1: Kulturni dom Krško je za uspešno delovanje primoran k dobremu poznavanju in uporabi 

veščin kulturnega in projektnega menedžmenta. 

 

H2: Javni zavod Kulturni dom Krško, mora izvajati profitni marketing za ohranjanje svojega 

poslanstva. 

 

H3: Kulturna politika okolja predstavlja oviro za izvajanje poslanstva Kulturnega doma Krško, 

zato so potrebna lobiranja in pogajanja. 
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2 KULTURA, ORGANIZACIJA IN MENEDŽMENT 

 

 

Za lažje razumevanje celotne raziskovalne tematike je ključno razumevanje osnovnih pojmov, 

s katerimi se bomo ukvarjali tekom celotne magistrske naloge. Ti pojmi so: kultura, 

organizacija in menedžment, za katere obstajajo različne opredelitve, na podlagi katerih bomo 

zasnovali celotno nalogo ter snovali raziskavo.  

 

2.1 Kultura 

 

Beseda kultura (cultura, culturae) izvira iz latinščine in pomeni obdelovanje, vzgoja ter 

izobrazba. V prenesenem pomenu, pa se ta nanaša na gospodarski, moralni, znanstveni in 

ustvarjalni razvoj človeka in iz tega izhajajoče vedenje, vrednote in navade (Jelovac 2000).  

 

Kultura ima pomembno vlogo za človeka že od njegovega začetka obstoja in delovanja, saj 

predstavlja način življenja članov družbe znotraj urejene skupnosti. Za preživetje, se mora 

človek naučiti kulture družbe v kateri živi, vse bolj pa je pomembno, da človek pozna tudi ostale 

kulture. Kulturo lahko razumemo kot proces humanizacije, katerega cilj so kolektivni napori za 

ohranjanje skupnega življenja posameznikov in skupin, je pa tudi dobrina, »ki prispeva k 

utrjevanju produktivne organizacije neke družbe in k razvoju duhovnih sposobnosti in 

ustvarjalnosti ljudi, ki vplivajo na njihov sistem vrednot in s tem na znižanje ali sublimacijo 

agresije, nasilja in bede« (Jelovac in Rek 2010, 16). Kultura se nanaša na človekov način 

sobivanja v svetu, njeno bistvo pa predstavlja zavest o naši miselnosti in delovanju, ki jo 

vzdržujemo skozi jezik, vrednote, vero, tradicijo, ideologijo, umetnost, itd. Preko nastalih 

simbolov in pomenov, posameznik oblikuje pripadnost določeni skupini, zato je kultura 

opredeljena kot »''živ sistem,'' ki omogoča posameznikom in skupinam, da sodelujejo med sabo 

in z zunanjim svetom. Zaradi tega kultura pogojuje naše osebno in družbeno življenje, saj se 

vsako naše dejanje manifestira skozi kulturo« (Jelovac in Rek 2010, 18).  

 

Pojem kultura je zelo širok oz. multidimenzionalen, zato ga je potrebno preučevati in razumeti 

v specifičnem kontekstu, saj je njegovo razumevanje različno, kar onemogoča enoznačno 

definicijo (Teršar 2012). Široke definicije kulture vključujejo skoraj vsa področja človekovega 

delovanja, zato lahko o kulturi govorimo v širšem smislu, ko se ta nanaša na »način življenja 
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skupine ljudi v skladu s sprejetimi paradigmami kot najbolj ustreznim, zaželenim in 

pričakovanim tipom odgovora na izzive problemskih situacij v boju za obstoj neke družbe« 

(Jelovac in Rek 2010, 17) in ožjem smislu ko se ta nanaša na umetniške dejavnosti oz. kot 

Williams definira kulturo »dela in prakse intelektualne, zlasti umetniške dejavnosti« (Williams 

v Dewey 2003, 1). Ravno razumevanje in uporaba besede kultura kot umetniške dejavnosti, je 

trenutno v najširši uporabi (Dewey 2003). 

 

Tudi Hausmann (2011) se pri opredeljevanju kulture omejuje na razumevanje slednje v ožjem 

smislu, ko se ta nanaša na kulturne institucije (opera, gledališče, muzeji, knjižnice, itd.) ali 

umetnike in druge kreativne osebe, ki delujejo na področju t. i. kulturne industrije. Iz vidika 

načina življenja se pojem povezuje tudi z izobraženostjo, estetiko okusa, duhovnimi interesi in 

navadami določene skupine (kultiviranih) ljudi. Pojem kultura pa se pogosto navezuje tudi na 

umetnost, ki zajema različna področja (glasba, ples, gledališče, literatura, arhitektura, 

slikarstvo, kiparstvo, fotografija) ali pa na kulturni sektor, ki ga lahko opišemo kot »velik, 

heterogeni niz posameznikov in organizacij, ki se ukvarjajo z ustvarjanjem, produkcijo, 

predstavitvijo, distribucijo in ohranjanjem estetike, dediščine in zabaviščnimi aktivnostmi, 

produkti in predmeti« (Wyszomirski 2002, 187). 

 

Iz tega sledi, da kulturo prežemajo večplastne definicije in interpretacije, saj kot kompleksna 

celota vsebuje znanje in verovanje, dediščino in umetnost, zakone in navade ter je tako splošna 

značilnost družbe, saj ni skupin ali plemen, ki bi bila brez kulture. Kultura povezuje človekovo 

preteklost, sedanjost in prihodnost in je bistvena za razumevanje človeškega obstoja in razvoja 

identitete. Kot način življenja, je kultura del našega civilizacijskega proces, zato brez nje ne bi 

bilo človeške družbe. Ker pa se v magistrski nalogi osredotočamo na analiziranje dela 

Kulturnega doma Krško, kot javne organizacije, v nadaljevanju definiramo pojem organizacij, 

ki usmerjajo in skrbijo za delovanje samih zavodov kot tudi posameznikov.  

 

2.2 Organizacija 

 

Obstajajo številne definicije pojma organizacije, ki jo lahko v najširšem pomenu opišemo kot 

»skupek ljudi, ki delujejo vzajemno za dosego skupnih ciljev« (Schermerhorn v Byrnes 2015, 

12). Pomembno je razumevanje organizacije kot sistema (organizacijskega sistema), ki je 

»sestavljen iz množice delov, od katerih ima vsak svoj specifičen cilj, med seboj se vzdržujejo z 
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interakcijskimi odnosi in se istočasno prilagajajo zunanjemu okolju, s čimer vzdržujejo 

potrebno ravnotežje med posameznimi deli v sistemu« (Argyris v Černetič 2007, 14–15). 

 

Pojem organizacije je iz stališča splošne jezikovne uporabe definiran (po Černetič 2007, 13): 

1. v smislu združbe, institucije, nosilca neke dejavnosti in ciljev, 

2. kot struktura medsebojnih odnosov ljudi in njihovih aktivnosti, 

3. kot proces (delovanje, funkcioniranje, upravljanje organizacije). 

 

Namen organizacij je doseganje jasno opredeljenih ciljev, ki določajo in odločilno vplivajo na 

populacijsko strukturo in procese, kot tudi odvijanje aktivnosti. S stališča posameznika lahko 

organizacije razlikujemo glede na delež časa, energije in aktivnosti, ki jih porabi posameznik v 

njih, ali pa glede na korist udeleženca v organizaciji. Iz družbenega stališča pa koliko časa, 

energije in aktivnosti prejema neka organizacija od vseh svojih udeležencev ter kakšne interese 

in koristi ima celotna družba zaradi obstoja neke organizacije. Tako lahko klasificiramo različne 

tipe organizacij (po Černetič, 2007):  

1. organizacije tipa I: (velike gospodarske organizacije, šolski centri in univerze, klinični 

centri, velike bolnišnice, vojska …),  

2. organizacije tipa II (majhne gospodarske organizacije in druge delovne organizacije), 

3. organizacije tipa III (družbeno politične organizacije in društva). 

 

Delovanje kulturnih organizacij lahko pojasnimo z modelom odprtega sistem, ki ga prikazuje 

Slika 2.1.   
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Slika 2.1: Organizacija kot odprt sistem 

 

Vir: Byrnes (2015, 14) 

 

Slika 2.1 ponazarja interakcijo organizacije, ki vire (materialni ali človeški viri) preoblikuje v 

končne produkte ali storitve (koncerti, razstave, predavanja itd.), pri tem pa uporablja 

razpoložljiva sredstva in procese (veščine kulturnega menedžmenta, projektnega menedžmenta, 

upravljanja s človeškimi viri itd.). Končne dobrine, v obliki produktov in storitev, pa so 

namenjene kulturnim uporabnikom, ki organizaciji posredujejo povratno informacijo 

(zadovoljstvo ali nezadovoljstvo nad končnim izdelkom), kar je za delovanje kulturnih 

organizacij ključnega pomena, saj vpliva na ponovno izbiro virov procesa in posledično 

drugačnega končnega produkta. Na ta proces imajo velik vpliv ekonomske, politične, kulturne 

in demografske spremembe, prilagodljivost na te spremembe, pa je ključna za preživetje in rast 

organizacije. 

 

V vsakdanjem življenju se srečujemo s številnimi vrstami organizacij, za njihovo preučevanje 

in razumevanje delovanja, je smiselno poznavanje ciljev oz. namena ustanovitve, saj tako bolje 

razumemo organizacije kot sistem, za katerega so značilni procesi in strukture, ki vplivajo na 

njihovo delovanje, upravljanje in vodenje. V nadaljevanju preučujemo razlike temeljnih in 
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trajnih ciljev organizacij, ki jih delimo na profitne in neprofitne. Slednje je ključnega pomena 

za razumevanje empiričnega dela, kjer preučujemo konkretno delovanje Kulturnega doma 

Krško, kot neprofitne organizacije. 

 

2.2.1 Profitne vs. neprofitne organizacije 

 

Kot omenjeno so organizacije združbe ljudi, ki so ustanovljene z namenom, da bi dosegle cilje, 

ki so v interesu ustanoviteljev in udeležencev, zato jih glede na cilje razdelimo na (po Černetič 

2007): 

 

1. Pridobitne/profitne so ustanovljene z namenom, da vanje vloženi kapital prinaša dobiček in 

kot take dolgoročno povečujejo premoženje lastnikov. 

2. Nepridobitne/neprofitne1 so ustanovljene za zadovoljevanje javnega interesa, vloženi kapital 

ne prinaša dobička. 

 

Ključna razlika med profitnimi in neprofitnimi organizacijami je torej osnovni cilj, ki je pri 

profitnih organizacijah, maksimiranje dobička oz. profita, medtem ko je osnovni cilj neprofitnih 

organizacij usmerjen k izpolnjevanju ciljev in uresničevanju družbene koristi, zaradi katerih so 

bile tudi ustanovljene. Neprofitne organizacije sicer ustvarjajo profit, ki ga ne smejo deliti, 

temveč ga reinvestirajo v različne dejavnosti (Černetič 2007).  

 

O neprofitnosti v Sloveniji govorimo v primeru, da se to nanaša na delovanje, pri katerem se 

ne ustvarja dobiček, ampak razlika med prihodki in odhodki, ki se ne deli med lastnike ali člane 

organizacije, ampak se uporabi za financiranje specifičnih dejavnosti. Neprofitno dejavnost 

določajo Zakon o ustanovah, Zakon o društvih ter Zakon o davku od dobička pravnih oseb 

(Šporar 2002). Pojem profitno/neprofitno se pogosto uporablja za definiranje, kaj profitne 

organizacije niso. »Ta definicija vzpostavlja diferenco med neprofitnimi in profitnimi 

organizacijami, in to tako, da pove, da osnovni cilj oziroma smisel obstoja in delovanja 

                                                           
1 Neprofitni sektor ima v državah različna imena, ki pojasnjujejo vsebino aktivnosti organizacij, ki 

delujejo v sektorju: neprofitni sektor (nonprofit sector), neodvisni sektor (independent sector), 

dobrodelni sektor (charitable sector), prostovoljni sektor (voluntary sector), neobdavčeni sektor (tax-

exempt sector), nevladne organizacije (nongovernmental sector), socialna ekonomija (assocational 

sector), tretji sektor (third sector) (Kamnar 1999). 
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neprofitnih organizacij ni identičen smislu/cilju obstoja in delovanja profitnih-tržnih 

organizacij« (Kolarič 2002, 29). 

 

Neprofitne organizacije se od profitnih razlikujejo v treh bistvenih lastnostih (po Černetič 

2007):  

1. dobička ali presežka, ki ga organizacije ustvarijo, nihče ne sme deliti, povečuje pa njihovo 

učinkovitost; 

2. neprofitne organizacije ne plačujejo davka na dobiček; 

3. neprofitne organizacije so iz davčnega stališča v ugodnejšem položaju, saj imajo določene 

davčne olajšave, ki jih profitne organizacije nimajo.  

 

Poleg tega se interesna skupina v profitnih organizacijah v prvi vrsti ukvarja z delničarji, 

strankami in zaposlenimi, medtem ko je področje ukvarjanja interesne skupine v neprofitnih 

organizacijah veliko bolj raznoliko (vključuje vse od zaposlenih, strank in uporabnikov, pa vse 

do donatorjev, sponzorjev, prostovoljcev, ustanoviteljev, itd.). Poleg tega pa so popolnoma 

različni tudi odnosi in povezave med udeleženci v obeh organizacijah. Profitne in neprofitne 

organizacije se razlikujejo tudi z vidika merjenja učinka, za kar je potreben čas. Zato so časovni 

okvirji za trajne in merljive družbene spremembe v neprofitnem sektorju bistveno daljši kot v 

profitnem, poleg tega pa so včasih, s finančnega stališča, neizmerljive (Hannum et al. 2011). 

 

Ena izmed ključnih razlik med profitnimi in neprofitnimi organizacijami je tudi razlikovanje 

ustanovitelja, ki ima iz upravljavskega in finančnega vidika, velik vpliv na delovanje 

organizacije. Tabela 2.1 prikazuje organizacijske oblike profitnih in neprofitnih organizacij, 

glede na njihovega ustanovitelja in interes v organizacijah, kar kaže na dejstvo, da lahko vse 

organizacije razdelimo na javne, napol javne ali zasebne.  

 

Tabela 2.1: Organizacijske oblike profitnih in neprofitnih organizacij 
Vrste organizacij Neprofitne Profitne 

Javne 

Organizacije, ki izvajajo državne 

funkcije in funkcije lokalne 

samouprave, javni zavodi (šole 

bolnišnice, zavod za zaposlovanje 

…), javni gospodarski zavodi 

Javna podjetja 
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Napol javne Zbornice (gospodarske, obrtne …) 

Javna podjetja z udeležbo 

zasebnega kapitala, zasebna 

podjetja s koncesijo 

Zasebne 

Društva, zasebni zavodi, ustanove, 

zadruge, gospodarska interesna 

združenja, gospodarske družbe za 

opravljanje neprofitnih dejavnosti, 

politične stranke, verske skupnosti, 

sindikati, poklicna združenja 

Podjetja: samostojni podjetniki, 

gospodarske družbe, povezane 

družbe, banke, zavarovalnice 

Vir: Šporar (2002, 315) 

 

Tavčar (2005) navaja naslednje razlike med profitnimi in neprofitnimi organizacijami: 

1. poslanstvo in smotri: profitne organizacije delujejo za dobiček, neprofitne za boljšo 

kakovost življenja uporabnikov, dobiček pa vlagajo v lastno dejavnost; 

2. strategije: so različne, zaradi različnega poslanstva in smotrov; v neprofitnih organizacijah 

so strategije kratkoročnejše od strategij v profitnih organizacijah; 

3. predračuni (finančni načrti): v profitnih organizacijah predstavljajo instrument načrtovanja 

in obvladovanja (varčujejo s sredstvi), v neprofitnih pa služijo nadzorovanju (poraba vseh 

sredstev, sicer naslednjič prejmejo manj); 

4. prostovoljstvo: delo v neprofitnih organizacijah (razen v večini državnih ustanov) temelji 

na prostovoljstvu, to omogoča njihovo delovanje (težave: obvladovanje prostovoljcev in 

plačanih sodelavcev, odgovornost prostovoljcev, realne pristojnosti prostovoljskih 

upravljalnih organov, zanesljivost in kakovost dela, sodelovanje med prostovoljci in 

zaposlenimi ...); 

5. izbiranje managerjev: v neprofitnih organizacijah imajo večjo vlogo interesi; mnoge vodijo 

strokovnjaki, ki nimajo zadovoljivih menedžerski znanj. 

 

Delitev organizacij na profitne in neprofitne, javne in zasebne je po Jalovcu (2002) zastarelo, 

stereotipno in neuporabno, saj v najbolj razvitih državah dobička ne merijo le v številkah in 

bilancah uspeha, temveč so pomembna dolgoročna in kvalitativna merila o zadovoljevanju 

potreb posameznikov. Meja med profitnimi in neprofitnimi organizacijami je zabrisana, saj so 

se razvile nove organizacijske oblike (nizko-profitna podjetja, socialna podjetja, javno-zasebno 

partnerstvo …). »Čas bo pokazal vzdržnost teh novih oblik, toda pojavljanje novih načinov 

razmišljanja o organizacijah kaže na velike izzive in nove potrebe današnjih profitnih in 

neprofitnih organizacij« (Hannum et al. 2011, 12).  
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Za upravljanje in vodenje vseh organizacij pa je ključno, poznavanje veščin menedžmenta, zato 

v nadaljevanju analiziramo, kaj pojem menedžmenta zajema, na podlagi česar predstavljamo 

njegove ključne veje v kulturnih organizacijah, kulturni menedžment in projektni menedžment. 

 

2.3 Menedžment  

 

Tako kot kultura in organizacija, je tudi pojem menedžmenta, zelo različno definiran in 

razumljen. Srečujemo ga v skoraj vsaki organizirani človeški dejavnosti, saj »gre za proces 

odločanja, načrtovanja, osmišljanja, usmerjanja, razporejanja (alociranja) organizacijskih 

resursov (virov), vodenja ter nadzora in vrednotenja izvajanja različnih aktivnosti« (Teršar 

2012, 4). Definicije zajemajo široko polje, zato je po Hausmannovi (2011) in Heinrichsu (2012) 

smiselno pojem menedžmenta diferencirano obravnavati kot institucijo, ko se ta navezuje na 

človeške vire (osebo ali skupino ljudi, ki vodi organizacijo) ter na njihove funkcije, pristojnosti, 

odgovornosti, itd. Na spodnji sliki (Slika 2.2) shematično predstavljamo pojem in delovanje 

menedžmenta, ki ga lahko razumemo kot funkcijo, ki zajema vse naloge za uspešno vodenje 

organizacije (zastavljanje ciljev, planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje), vključno s 

potrebnimi tehnikami in sistemi za upravljanje teh funkcij. 

 

Slika 2.2: Razumevanje pojma menedžment 

 

Vir: Heinrichs (2012, 14) 

 

Ne glede na vrsto organizacij (profitne ali neprofitne), ki smo jih preučevali v prejšnjem 

poglavju in s tem povezanimi posebnostmi menedžerskih izzivov s katerimi se slednje soočajo, 

so načela in stil dobrega menedžmenta enaka. Vsako organizacijo je, ne glede na strateške cilje 

ali specifičnost produktov, potrebno voditi in upravljati na način, da bo uresničila cilje in 

namene, zaradi katerih je bila ustanovljena (Jelovac 2002). Berzins (2012) pa meni, da je 
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potrebno razviti novi sistem menedžmenta, ki bo ustrezal specifikam organizacije in okolja v 

katerem deluje, saj se okolje v katerem delujejo, intenzivno spreminja, povečuje se 

konkurenčnost, veča se razmerje med intelektualnim in kreativnim osebjem, pa tudi 

pričakovanja okolja po inovativnih ter unikatnih produktih, zato bomo v nadaljevanju preučili 

posebnosti menedžmenta v kulturnih organizacijah. 

 

2.3.1 Kulturni menedžment 

 

 Kulturni menedžment (cultural management), imenovan tudi umetnostni menedžment (art 

management) je v zadnjih dveh desetletjih postal zelo aktualen, saj so se za vse sodelujoče v 

kulturi spremenili pogoji in okoliščine delovanja. Zmanjševala so se državna sredstva za 

kulturo, povečala pa se je ponudba s številnimi in raznovrstnimi ponudniki kulturnih dobrin in 

storitev na trgu, zato trg potrebuje podjetno usmerjene kulturne menedžerje, ki bodo delovali v 

dobrobit kulture in umetnosti. 

 

Kulturni menedžment oz. kulturno upravljanje, zajema široko interdisciplinarno področje, ki 

zajema družbene vede, humanistiko, menedžment in umetnost, literaturo, itd. (Teršar 2012). 

»Bistvo kulturnega menedžmenta je koordiniranje in vodenje procesa, ki ponudnikom kulture 

dolgoročno zagotavlja izvajanje storitev« (Hausmann 2011, 31). Kulturni menedžment 

razumemo kot postopek, pri katerem menedžersko mišljenje in delovanje uporabimo na 

različnih področjih kulture. Preprosto rečeno, kulturni menedžment temelji na posredovanju 

notranjega umetniškega izražanja zunanji publiki, nanaša pa se na prakse upravljanja kulturnih 

organizacij in kulturnih dejavnosti za doseganje različnih ciljev, ki vključujejo proizvodnjo, 

distribucijo, razstavljanje, izobraževanje, kot tudi druge dejavnosti znotraj profesionalnega 

neprofitnega in profitnega sektorja na področju kulture (Dewey 2000). 

 

Vendar Teršar (2012) ne vidi kulturnega menedžmenta zgolj kot upravljanje produkcije in 

dostave kulturnih produktov, kot je to značilno za menedžiranje izdelkov in storitev v 

gospodarstvu. Meni, da je potrebno upoštevati tudi funkcijo in vrednost, ki jo nosita kultura in 

umetnost za družbo. Zato je vloga kulturnega menedžmenta vzpostavitev institucionalnega, 

pravnega, ekonomskega in organizacijskega okvirja, nadzor nad umetniškimi procesi in 

kulturnimi storitvami (umetniška dela, projekti) kot tudi dostava umetniških in kulturnih 

dosežkov publiki (Heinrichs 2012). 
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Kljub temu, da so spremembe v kulturnih organizacijah samoumevne, je ključno poznavanje 

štirih temeljnih funkcij menedžmenta, ki kulturni organizaciji omogočajo upravljanje (po 

Byrnesu 2015):  

1. Planiranje zajema načrtovanje prihodnosti, vpliv le-te na organizacijo, snovanje realističnih 

ciljev in korakov za doseganje zadanega. Je ključni in najtežji del procesa, saj omogoča 

organizaciji proces upravljanja, ki ustreza obsegu in merilom organizacije. 

2. Organiziranje, udejanjenje načrtovanega v prakso, nanaša se tudi kadrovanje (določanje 

medsebojnih razmerij, pristojnosti), koordiniranje dela vključno s terminskim in finančnim 

načrtovanjem. 

3. Vodenje je vplivanje, motiviranje in usmerjanje vseh v organizaciji k skupnemu 

sodelovanju, s skupno vizijo in ciljem, uspešno opravljene naloge, za kar so potrebni visoko 

motivirani in neodvisno misleči ljudje. 

4. Kontroliranje vključuje spremljanje izvedenega dela, preverjanje rezultatov in ukrepanje v 

primeru morebitnih napak ali odstopanj od načrtovanega.  

 

Opisane funkcije so lahko osnova za delovni proces med umetniki in menedžerji, ne glede na 

nivo ali tip menedžmenta, ki ga opravljajo. Naloga kulturnega menedžerja je, da neposredno 

podpira, nadzira in aktivno sodeluje pri ustvarjanju delovnih naporov in dosežkov drugih. 

Osnovna funkcija pa je organizacija človeških in materialnih virov, ki so ključni za delovanje 

organizacije in doseganje njenega namena ter zadanih ciljev, za kar mora uporabljati vsa 

razpoložljiva znanja in veščine (Byrnes 2014). Zato so za dobrega kulturnega menedžerja, 

pomembne osebnostne kompetence, komunikacijske in organizacijske sposobnosti ter 

teoretično in praktično znanje iz področja upravljanja, marketinga, financiranja (tudi 

pridobivanja sredstev) in upravljanja s človeškimi viri (Hausmann 2011). 

 

Kulturne organizacije se zaradi tega soočajo s posebnimi menedžerskimi izzivi, saj so za 

kreativno industrijo značilni specifični produkti in storitve, katerih vrednost se skriva v 

estetskih občutjih in zadovoljstvu in ne v materialni koristi, delo in rezultati pa pogosto niso 

tako pomembni, temveč je pomembnejše prepoznavanje kvalitete s strani uporabnikov (Berzins 

2012). Izziv predstavlja tudi spreminjajoče se zunanje okolje, ki z ekonomski vplivi (lokalna, 

državna, svetovna politika, bančni in davčni sistem, inflacija, itd.) posega v delovanje kulturne 

organizacije. Spreminjajo se pogoji, ki vključujejo novosti in dosežke v umetnosti ter kako te 
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predstavimo in posredujemo spreminjajoči se publiki znotraj konkurenčnega trga (Byrnes 

2012). 

 

Kot smo že zapisali, je ena izmed temeljnih funkcij menedžmenta načrtovanje, kar zadeva tudi 

področje kulture in predstavlja nujno dobrobit človeškega in družbenega razvoja. V tem smislu, 

kulturno planiranje ne pomeni zgolj načrtovanja kulture, temveč tudi zagotavlja, da so kulturni 

elementi oz. kulturni vidiki prisotni v vsaki fazi načrtovanja in razvoja procesa ter kot taki 

prinašajo kulturo iz ozadja v središče (Teršar 2012). 

 

Kulturni menedžment v veliki meri skrbi za promocijo kulturne identitete in ima večje 

ekonomske učinke na področju javnega sektorja, kot tudi gospodarstva, turizma itd. (Teršar 

2012; Kocijančič 2014). Na tem mestu se postavlja vprašanje, zakaj v Sloveniji ni zaznati 

zadostne menedžerske aktivnosti na področju kulture? Razlogi so vsekakor tudi v slabi 

atmosferi, sprejetosti poslovanja v institucijah, nizke plače in posledična nemotiviranost 

zaposlenih ter nezmožnost napredovanja, ustvarjanja kariere, še posebej v majhnih inštitucijah 

(Pavičić et al. 2006). Težava je tudi v neustrezni izobraženosti kadra, saj v Sloveniji ni 

specifične študijske smeri kulturnega menedžmenta, zato je izobrazbo možno pridobiti le v 

tujini (Kocijančič 2014; Čopič 2015). Drugače je s kulturnim menedžmentom v svetovnem 

merilu, saj se je ta v zadnjih dveh desetletjih močno utrdil zaradi treh razlogov: svetovno 

razširjeni programi izobraževanja v kulturnem menedžmentu, izdajanje publikacij akademskih 

časopisov, ki zadevajo kulturni menedžment, kot tudi številne raziskovalne aktivnosti na tem 

področju. K temu je tudi pripomogla mednarodna konferenca Association of Arts and Cultural 

Management (AIMAC), ki vsaki dve leti, od leta 1991 predstavlja najpomembnejša dognanja in 

dosežke na področju kulturnega menedžmenta (Pérez-Cabañero in Cuadrado-García 2011). 

 

V magistrski nalogi izhajamo iz predpostavke, da je za delovanje kulturnih organizacij ključno 

poznavanje in uporaba veščin menedžmenta na področju kulture, kot tudi projektnega 

menedžmenta, ki za kulturne institucije ni pomemben zgolj iz finančnega stališča, temveč tudi 

zaradi narave dela, ki je v veliko primerih projektno usmerjeno. 
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2.3.2 Projektni menedžment v kulturi 

 

Pomembno orodje kulturnega menedžmenta je tudi projektni menedžment. Za organizacije, ki 

delujejo na področju kulture je zelo značilen projektni pristop, saj so dejavnosti s katerimi se 

ukvarjajo in njihovi produkti (raznovrstni abonmaji, razstave, festivali, delavnice itd.) projektne 

narave, pomemben pa je tudi s finančnega vidika, saj predstavlja način pridobivanja sredstev s 

prijavo projektnih predlogov na lokalni, državni ali pa evropski ravni. Zato je pomembno, da 

kulturne organizacije poznajo in uporabljajo veščine ter znanja s področja projektnega 

menedžmenta.  

 

Projekt definiramo kot začasno strukturo za ustvarjanje edinstvenega izdelka, storitve ali 

rezultata (Jerman 2011), pri čemer se začasno nanaša na jasno opredeljen začetek in konec 

projekta, ki s postopno podrobno obdelavo uresničuje edinstvene izdelke oz. delne rezultate 

podjetja. Projektni menedžment opišemo kot načrtovanje, upravljanje in kontroliranje 

projektov, za katere je značilno enkratno (aciklično) načrtovanje z definiranim začetkom in 

koncem znotraj časovne omejitve, hkrati pa vključuje omejene človeške vire, ki kljub 

kompleksnosti vsebine in nalog, glede na potrebe, zahtevajo interdisciplinarne osebne 

kompetence za razmeroma inovativne projekte (Stare 2011; Heinrichs 2012).  

 

Projektni menedžment je proces, za katerega je značilna usmerjenost k ciljem, ki ga določajo 

tri ključne komponente imenovane »čarobni trikotnik projektnega vodenja,« in sicer časovna, 

ki projektno delo ključno določa s končnim datumom izvedbe, finančni del v prvi vrsti določajo 

omejeni stroški projekta, pomembna pa je tudi kakovostna in funkcionalna komponenta, ki 

vključuje učinkovitost in inovativnost (Schelle 2010). S procesnega vidika je projektni 

menedžment enak splošni opredelitvi menedžmenta, razlikuje se po vsebinskih področjih, 

načinu vodenja ter v uporabi tehnik in orodij, ki so razviti za potrebe izvedbe projekta. Razlika 

je v planiranju, saj so cilji projekta določeni s strani naročnika in niso v rokah menedžerja 

projektov. Vključuje naloge iz področja planiranja (sosledje in povezanost aktivnosti znotraj 

časovnega okvirja), organiziranja (organigram vseh udeležencev projekta; vloge, pristojnosti in 

odgovornosti udeležencev), vodenja (od vodenja nasploh se razlikuje le v tem, da člani tima 

niso menedžerjevi stalno podrejeni sodelavci) in kontroliranja (ugotavljanje trenutnega stanja, 

primerjavo stanja s planom, ugotavljanje morebitnih odstopanj ter izvedba korektivnih 

ukrepov) (Stare 2011). Cilj projektnega upravljanja, naj bi bil tudi s pomočjo aktivnih orodij 
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upravljanja spodbujati in motivirati zaposlene, kot tudi izzvati skupno odgovornost vseh 

vključenih za uspeh in kakovost projekta (Heinrichs 2012).  

 

Vsak projekt je sestavljen iz življenjskega cikla, ki zajema projektne faze, ki povezujejo začetek 

projekta z njegovim koncem. Te omogočajo kontrolo in ustrezno povezavo s tekočim 

poslovanjem izvajalske organizacije, narava in trajanje posameznih faz, pa sta odvisni od vrste 

projekta. Nekatere organizacije se poslužujejo standardiziranih življenjskih ciklov za vse 

projekte enako, medtem ko druge dopuščajo voditelju projekta, da izbere najprimernejši 

življenjski cikel zanj. Po Heinrichsu (2012) vsebinske faze projekta v praksi obsegajo štiri 

korake. V uvodni fazi snovanja se opredelijo ideje, cilji, ugotovijo se potrebe trga ali 

priložnosti, ocenijo se pričakovani učinki, izvedljivost in merila uspešnosti. Potrebno je 

utemeljiti namen projekta in določiti okvirni potek, kot tudi finančni plan. Sledi faza 

definiranja, kjer izbrana in usposobljena projektna skupina naredi načrt projektne 

implementacije, podrobno opredeli strukturo načrta vključno s časovnim, finančnim in 

organizacijskim planom, sledi raziskovanje trga javnih naročil, tržna analiza ciljnih skupin, 

načrtovanje trženjskih orodij in formuliranje predvidenih stroškov. Tej fazi sledi najobsežnejša 

faza – izvedba projekta, kjer se izvedejo planirane aktivnosti, ki vključujejo oddajo in razpis 

naročil, izvedbo načrtovanih delovnih paketov znotraj časovnih okvirjev, nadzor nad stroški in 

ohranjanje likvidnosti, menedžment človeških virov, kot tudi uporabo marketinških orodij, 

vključno z dejavnostmi v povezavi z odnosi z javnostjo. V zaključni fazi predaje rezultatov in 

končanju projekta pa vsebuje aktivnosti za izdelavo dokumentacije, zbiranje povratnih 

informacij, spremljanje rezultatov in predajo proizvoda naročniku ter izdelavo končnega 

poročila. 

 

Projektno vodenje vodi k boljši kakovosti storitev, ob čemer Hren (2002) vidi projektni 

menedžment tudi kot del problema, ki je velik del civilnodružbenega potenciala usmeril stran 

od obče dobrobiti, kot stranske negativne učinke projektnega menedžmenta navaja tudi 

dejavnosti, ki so prilagojene razpisom, a ne potrebam neodvisnih civilnodružbenih centrov. 

Ciljne publike ogrožajo kontinuiteto pristopa do populacije, ko se prilagajajo razpisom, manjka 

tudi spontanosti v aktivnostih sodelujočih, saj so ti preobremenjeni s pisanjem projektov in 

priporočil. Posledično je financiranje organizacij na dolgi rok negotovo, saj njihove dejavnosti 

temeljijo na projektih in ne na trajnostnem viru financiranja.  
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Ne glede na okvirje in omejitve projektnega dela, ljudje vsak dan načrtujemo in projektno 

usmerjamo naše dejavnosti. To velja tudi za kulturne organizacije, saj je vsekakor področje 

poznavanja in uporabe projektnega dela tesno povezano z njihovim delovanjem.  

V naslednjem poglavju bomo zato natančneje preučili delovanje kulturnega doma, kot 

neprofitne kulturne organizacije, ki je s pravno-organizacijskega vidika organizirana kot javni 

zavod ter natančneje opredelili specifike projektnega dela. 
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3 DELOVANJE KULTURNEGA DOMA KOT JAVNEGA ZAVODA 

 

 

Za razumevanje menedžmenta v kulturnih organizacijah je potrebno najprej preučiti, kaj sploh 

zavodi so, pri tem pa tudi utemeljiti, zakaj smo za preučevanje izbrali ravno to organizacijsko 

obliko. Za preverjanje zastavljenih hipotez je ključno poznavanje upravljanja javnih zavodov 

na področju kulture, s kakšnimi izzivi se srečujejo na področju strateškega načrtovanja, kot tudi 

marketinga, pri tem pa je potrebno jasno preučiti sistem financiranja, kot tudi predstaviti 

pomembno vejo menedžmenta, ki se ukvarja z upravljanjem človeških virov. Na delovanje vseh 

kulturnih ustanov, ima vsekakor velik vpliv tudi aktualna kulturna politika v Sloveniji, kar 

bomo preučili v zaključnem delu poglavja. 

 

Zavod definiramo kot tipično pravno-organizacijsko obliko, ki opravlja družbene dejavnosti 

znotraj neprofitnega sektorja, kot gospodarski zavod pa opravlja tudi profitne dejavnosti. Glede 

na ustanovitelja in namen ustanovitve, poznamo tri vrste zavodov: javni, zasebni in zavod s 

pravico javnosti. Javni zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe, zasebni zavod pa 

praviloma opravlja storitve izven javne službe. O zavodu s pravico javnosti govorimo, ko 

zasebni zavod pridobi koncesijo (ZZ 1999).  

 

Po podatkih Ministrstva za kulturo, ki vodi evidenco javnih zavodov na področju kulture, ki jih 

je ustanovila država, lokalne skupnosti ali druge osebe javnega prava, je bilo v letu 2014 

registriranih 201 javnih zavodov na področju kulture (Ministrstvo za kulturo 2014). Po 

aktualnih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije pa je bilo v letu 2012 registriranih 

64 kulturnih domov, od tega jih je 34 delovalo kot javni zavod, 15 je bilo zasebnih zavodov, 11 

društev, 2 ustanovi, 0 gospodarskih družb in 1 kot drugo (Statistični urad republike Slovenije 

2012). 

 

»Skoraj vse najpomembnejše kulturne organizacije v Sloveniji so javne institucije« (Čopič et. 

al. 2011, 73). Ko izhajamo iz teh podatkov, predvidevamo, da je prevladujoča organizacijska 

oblika kulturnih domov javni zavod, ki kot vladna organizacija, deluje znotraj neprofitnega 

sektorja, zato bomo kulturno organizacijo – kulturni dom, v nadaljevanju natančneje 

obravnavali kot javni zavod.  
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3.1 Javni zavodi na področju kulture 

 

Zakon o zavodih določa, da so zavodi »organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti 

vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega 

varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja 

ni pridobivanje dobička« (ZZ 1991, 1. čl.), ki so določene v aktu o ustanovitvi. Javni zavodi so 

tako na področju kulture pravne osebe javnega prava, katerih status in delovanje določa Zakon 

o zavodih (ZZ 1991) ter Zakon o uresničevanju javnega interes za kulturo (ZUJIK 2002). Na 

Ministrstvu za kulturo javne zavode opišejo »kot temelj kakovostne in dostopne ponudbe 

kulturnih dobrin na celotnem področju Republike Slovenije« (Ministrstvo za kulturo 2013, 

148).  

 

Javni zavodi pri nas predstavljajo pretežno organizacijsko obliko, v kateri se izvajajo družbene 

dejavnosti kot del javne službe, pod katero razumemo »vsako dejavnost, ki jo družba zaradi 

njenega pomena za družbeni, socialni, ekonomski in kulturni razvoj podredi posebnemu 

pravnemu režimu javne službe, ki je drugačen od pravnega režima 'zasebne' službe« (Brezovnik 

2008, 19). Dejavnost, je torej javna služba, če jo opravlja oseba javnega prava2 (Brezovnik 

2008). Javni zavodi predstavljajo tudi ponudbo na trgu in na ta način, pomembno vplivajo na 

kvaliteto življenja prebivalcev. Javno službo določa področna zakonodaja, obseg pa določajo 

nacionalni programi ali pa merila na posameznem področju. Javna služba je tudi vezana na 

javno veljavne programe, ki jih oblikujejo njeni izvajalci. V primeru javnih zavodov je javna 

služba izključno vezana na programe zavodov. Na področju kulture tako opravljajo javno 

službo izključno javni zavodi. Poleg javne službe pa lahko zavod opravlja tudi druge dejavnosti, 

katerih cilj ni pridobivanje dobička, temveč je ta dejavnost zavoda povezana z njegovo osnovno 

dejavnostjo, zaradi katere je bil zavod ustanovljen (Bagon et al. 2006). 

 

Ustanovitelj javnega zavoda je lahko republika, občina, mesto ali druge pooblaščene javne 

pravne osebe (če je tako določeno z zakonom) ali pa tudi skupaj s soustanoviteljem. Ustanovi 

ga za opravljanje javne službe ali zaradi opravljanja drugih dejavnosti pod pogoji, ki veljajo za 

javno službo. Ta dejavnost zavoda je določena v ustanovitvenem aktu. Pravno sposobnost 

pridobi zavod z vpisom akta o ustanovitvi v sodni register. Zavod preneha delovati, če se s 

                                                           
2 Osebe javnega prava so pristojne za izvajanje javnih nalog, javnih dejavnosti ali javnih služb, delujejo 

v skladu z javnim interesom in so ustanovljene z zakonom ali drugim državnopravnim aktom (Brezovnik 

2008). 
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pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa v sodnem registru, če se zavodu izreče ukrep 

prepovedi opravljanja dejavnosti (ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti), če 

ustanovitelj prejme akt o prenehanju zavoda zaradi pomanjkanja potreb ali pogojev za 

opravljanje dejavnosti, če se zavod pridruži drugemu zavodu ali pa se razdeli, če se 

organizacijsko preoblikuje v podjetje ali pa v drugih primerih, določenih z zakonom ali aktom 

u ustanovitvi (ZZ 1991). 

 

Javni zavod, kot neprofitna organizacija, lahko ustvari dobiček oziroma presežek stroškov, 

vendar tega presežka ne sme deliti, temveč ga mora koristiti za opravljanje javne službe. Z 

vidika davčnega položaja, javni zavodi praviloma ne plačujejo davka na dobiček, razen 

dobiček, ki ga ustvarijo z opravljanjem tržne dejavnosti oz. s prodajo storitev na trgu (Bagon et 

al. 2006).  

 

Kulturne organizacije, ki delujejo kot javni zavodi na področju kulture so ustanovljene z 

namenom opravljanja javne službe, torej družbenih dejavnosti, ki jih določa zakonodaja. Za 

javne zavode to določa Zakon o zavodih (ZZ 1991), za javne zavode na področju kulture pa 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK 2002). Veljavna zakonodaja ne 

določa zgolj dejavnosti, temveč med drugim tudi natančno določa organiziranost zavoda, kot 

tudi upravljanje javnih zavodov, kar je tema naslednjega poglavja.  

 

3.2 Upravljanje 

 

Pri upravljanju javnega zavoda ima država trojno vlogo: regulativno, ustanoviteljsko in vlogo 

financerja. Država ali občina kot ustanovitelj ima upravljalsko vlogo, ki jo izvaja »v oblikovanju 

administrativnega okolja in lastniškem opravljanju javnega zavoda, s predstavniki v organih 

upravljanja, z direktorjem in z izvajanjem nadzora nad delovanjem javnega zavoda« 

(Brezovnik 2008, 186). 

 

Torej, ko govorimo o upravljanju znotraj zavoda, se ta nanaša predvsem na menedžment. Javni 

zavod lahko upravlja neposredno ustanovitelj, ali pa posredno s strani menedžmenta. 

Neposredno upravljanje določa zakonodaja, ki natančneje opredeljuje naloge in odgovornosti 

ustanovitelja, ki vplivajo na ekonomsko finančne vidike delovanja zavoda. Kot neposredno 

upravljanje, štejemo razpolaganje s premoženjem, določanje direktorja javnega zavoda, 
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vplivanje na oblikovanje poslovne strategije in politike zavoda, optimizacija resursov, 

prevzemanje tveganja in odločanje o presežku prihodka nad odhodki (Bagon et al. 2006). 

 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (2002) tako določa, da so organi javnega 

zavoda direktor, svet zavoda in strokovni svet zavoda. Svet zavoda upravlja javni zavod, 

imenujejo ga ustanovitelji zavoda v dogovorjenih razmerjih. Sprejema statut, program dela in 

razvoj zavoda, spremlja delovanje in uresničevanje zadanih aktivnosti, sprejema finančni plan 

in letno poročilo, predlaga širitev/ukinitev dejavnosti (Bagon et al. 2006). Člani sveta zavoda 

so strokovnjaki iz različnih področij, pri čemer je velikokrat moč zaznati pomanjkanje 

specifičnega znanja s področja delovanja zavodov in kulture, kar predstavlja neavtonomnost 

delovanja zavoda. Svet zavoda imenuje direktorja, ki vodi poslovanje. Za delovanje zavodov je 

predvidena strokovna samostojnost, saj ustanovitelj nima vpliva na imenovanje strokovnega 

vodje, ki ga imenuje svet zavoda, vendar ustanovitelj posredno vpliva na delovanje zavoda, 

sploh, če ima v svetu zavoda večino. Svet zavoda lahko imenuje tudi strokovni odbor, ki svetuje 

in usmerja vsebinski program zavoda (Tratnik 2014). Direktor, ki predstavlja poslovni organ 

zavoda, vodi in organizira delo in poslovanje, predstavlja in zastopa zavod ter skrbi za 

zakonitost dela zavoda. Vodi strokovno delo in je za strokovnost dela zavoda tudi odgovoren, 

če z zakonom ali aktom o ustanovitvi nista poslovodna in strokovna funkcija, glede na naravo 

dela in obseg dela, ločeni (Tavčar 2005).  

 

Eden izmed mehanizmov nadzora ustanovitelja nad upravljanjem javnega zavoda, je tudi 

izdajanje soglasij na statut, pravila, strateški načrt, letni program dela, finančni načrt, zaključni 

račun, uporaba presežka prihodka nad odhodki in pokrivanje primanjkljaja. Tretji način 

neposrednega upravljanja države ali občine, pa določa zakon o javnih financah, ki zagotavlja 

izvajanje javne službe v skladu s programom dela in finančnim načrtom javnega zavoda. 

Nadzoruje pa tudi izvajanje odobrenih programov ter zadolževanje, ki ga določa letni zakon o 

izvrševanju proračuna (Bagon et al. 2006). 

 

Menedžment v javnem zavodu ima predvsem izvršno funkcijo, saj skrbi, da delo poteka 

nemoteno v skladu s pričakovanji ustanovitelja. Opravlja tudi usklajevalno funkcijo, ko skrbi 

za notranjo dejavnost zavoda, izvaja programe in sledi jasno začrtanim ciljem z omejenimi 

sredstvi. Pri tem mora izbrati primerne metode, opraviti funkcijo usklajevanja celotnega 

delovnega procesa in vseh zaposlenih (Kamnar 1999). Ključne naloge menedžmenta v javnem 
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zavodu so: planiranje (oblikovanje prednostne lestvice izvajanja programov, metod), 

organiziranje (postavitev organizacijskega ustroja zavoda, oddelkov s pristojnostmi in 

odgovornostmi), kadrovanje (zaposlovanje, razporejanje, usposabljanje in napredovanje), 

vodenje (usklajevanje dejavnosti, integriranje zaposlenih), poročanje (nadrejenim o opravljenih 

nalogah), financiranje (oblikovanje finančnega plana, računovodske aktivnosti, finančni 

nadzor) in evalvacija (uspešnosti delovanja, kot nadomestek bilančnega obračuna v rokah 

privatnega menedžerja) (Bagon et al. 2006). 

 

3.3 Strateško razmišljanje 

 

Za uspešno in učinkovito upravljanje javnega zavoda, ali katere koli druge organizacije, je 

pomembno strateško razmišljanje, ki vključuje oblikovanje identitete organizacije, saj ta 

razkriva njeno bistvo, hkrati pa izraža njeno individualnost, edinstvenost. Za uspešno delovanje 

je ključna izjava o poslanstvu, jasna vizija kot tudi dolgoročno začrtani cilji, ki jih javni zavod 

želi uresničiti. Vsaka kulturna organizacija mora za preživetje v spreminjajočem se okolju, kjer 

je ključna prednost pred konkurenco, dobro poznati in se zavedati svojega poslanstva, kako se 

to razlikuje od vizije, zakaj je vizija pomemben del strategije in kako se vse skupaj povezuje v 

strateško načrtovanje. Zato je opredeljevanje vizije, poslanstva in strategije ključnega pomena, 

da organizacije poznajo osnove teh pojmov. 

 

3.3.1 Poslanstvo in vizija 

 

Poslanstvo je del ideologije organizacije, ki se nanaša na ključna vprašanja obstoja, edinstvene 

lastnosti, pa tudi na temeljne vrednote, ki izražajo bistvo organizacije. Jasno poslanstvo je 

izrednega pomena za uspešnost in učinkovitost javnega zavoda ali katere druge organizacije, 

saj vsebuje temeljne vrednote in je odraz trenutnega, kot tudi zaželenega stanja v prihodnosti. 

Po drugi strani pa vizija določa podobo prihodnosti in cilje, ki jih želi organizacija doseči v 

prihodnosti. Predstavlja vodilo, ki usmerja in osredotočeno vodi organizacijo k zadanim ciljem, 

v duhu poslanstva organizacije (Varbanova 2013). Vsaka organizacija mora imeti idejo o 

prihodnosti organizacije, torej predstavlja vizija strateško usmeritev, ki je odskočna deska za 

oblikovanje poslanstva organizacije (Darbi 2012). 
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Poslanstvo je zapisano v temeljnem aktu organizacije. Opredelitev poslanstva predstavlja 

pomembno vlogo menedžerja. Ta zadeva delovanje, ki povečuje kakovost družbenega življenja 

in dviguje življenjsko raven državljanov. Na vseh področjih (socialnem, kulturnem, političnem, 

verskem, izobraževalnem itd.). Opredelitev zajema ozko instrumentalno določitev konkretnih 

nalog in ne sme biti presplošno opredeljena. Ravno poslanstvo, katerega končni cilj je 

praviloma zadovoljstvo uporabnikov, predstavlja kriterij, s katerim lahko merimo uspešnost 

delovanja javnega zavoda (Jelovac 2002). Poslanstvo lahko opišemo tudi kot okvir programov 

javnega zavoda ali portfelj programov. Ti programi obetajo konkurenčnost v menjalnih 

razmerjih (presežek notranjih prednosti nad slabostmi) in privlačnost okolja (presežek zunanjih 

izzivov nad nevarnostmi za organizacijo). Poslanstvo daje organizaciji tudi zadostno varnost 

ob vplivih iz okolja, ko se na primer spremenijo potrebe uporabnikov ali pa sredstva 

financiranja. »Ključne zmožnosti organizacije so praviloma omejene, da poslanstvo omejuje 

dejavnost organizacije le na toliko programov, kolikor jih lahko zadovoljivo podpirajo omejene 

ključne zmožnosti organizacije« (Tavčar 2005, 161). Varbanova (2013) navaja, da morajo biti 

kulturne organizacije še posebej natančne pri oblikovanju in uporabi definicij poslanstva, da 

lahko ohranijo fokus in učinkovitost delovanja. Pri oblikovanju izjave o poslanstvu, se morajo 

držati naslednjih načel: izjava naj bo kratka, unikatna in privlačna; ključna je trajna in jasna 

izjava, ki pa ne sme biti preveč specifična, da kljubuje spremembam v okolju; razumeti in 

strinjati se morajo z njo vsi zaposleni v organizaciji kot tudi ključni uporabniki. 

 

Vizija je dolgoročna in trajna usmeritev organizacije, ki smiselno povezuje in hkrati izraža 

dolgoročne interese pomembnih udeležencev, predstavlja konkretno podobo prihodnosti, ki se 

zdi uresničljiva in vzbuja navdušenje za novo stvarnost. »Vizijo organizacije okarakterizirajo 

cilji in sprejete odločitve« (Berzins 2012). Dobra vizija mora biti domiselna, kratka in vsem 

razumljiva, izraža strast organizacije, a se hkrati ujema z njenim poslanstvom (Varbanova 

2013). Lastnosti dobre vizije so tudi, da je ta odprta in prilagodljiva na stališča iz okolja. 

Pripravlja pot napredovanja organizaciji pri nenehnemu učenju in izboljšanju delovanja, kot 

tudi predstavlja temeljno sredstvo za obvladovanje kompleksnosti organizacije (Tavčar 2005). 

Dobra vizija ponuja realistično, zaupanja vredno in privlačno prihodnost, tako organizacije kot 

tudi posameznikov v njej (Bagon et al. 2006).  
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Tako poslanstvo kot vizija, predstavljata temeljni del politike javnega zavoda in pomembno 

vplivata na oblikovanje strategije organizacije oz. strateškega načrta, v našem primeru javnega 

zavoda.  

 

3.3.2 Strategija 

 

Vsaka organizacija se mora zavedati, da je za njeno delovanje nujna strategija. Prvi korak 

strateškega načrtovanja, je zavedanje o pomembnosti dobre strategije (Berzins 2012), 

pomembno je razumevanje kaj sploh je strategija in strateško načrtovanje ter kako se to 

razlikuje od vsakodnevnega načrtovanja.  

 

Pojem strategija izvira iz grške besede »stratos«, kar pomeni general, in besede »strategema«, 

ki pa pomeni generalov načrt. Tako lahko populistično strategijo označimo kot umetnost 

vojskovanja (Spahić 2001). Literatura ponuja številne definicije, preprosto jo lahko opišemo 

kot niz usmerjenih odločitev in ukrepov, ki z ustreznim znanjem in z razpoložljivimi viri 

organizacije, vodijo do dolgoročnih ciljev. Strategijo v kulturnih organizacijah zajema sistem 

pristopov, metod in orodij, za vrednotenje in izbiro možnosti, ki organizaciji na najbolj 

učinkovit način omogočajo doseganje poslanstva in dolgoročnih ciljev. Pri tem so pomembni 

vplivi iz zunanjega ter notranjega okolja, kot tudi inovativni, podjetni ter ustvarjalni potenciali 

organizacije. Strategija pomaga organizaciji in njenim zaposlenim, da doseže svoje primarne 

cilje in v celoti izkoristi svoj potencial, medtem ko išče načine izvajanja dejavnosti znotraj 

finančnih okvirjev (Varbanova 2013). 

 

Cilje in strategijo za doseganje teh ciljev, je za Tavčarja (2005) smiselno povezati v celoto kot 

politiko organizacije. Osnovna politika organizacije izhaja iz vizije in smotrov organizacije, 

obsega pa cilje in strategijo, ki predstavlja jedro procesa oblikovanja strateškega načrta. 

Strateški načrt vključuje številne korake in stopnje, ki jih ni možno poenotiti. V strokovni 

literaturi ponuja številne sheme snovanja dobre strategije, ki so si zelo podobne. Koraki in 

stopnje, so pri različnih avtorjih dokaj enotno poimenovani, razlike so v številu korakov, 

zaporedju, vsebini in poudarku, v vsaki posamezni stopnji. Potrebno je poudariti, da je strateško 

načrtovanje v kulturnih organizacijah bolj zapleten proces kot ga poznamo v drugih 

organizacijah, kar je povezano s produkti in uslugami, ki so znotraj kulturnega sektorja bolj 
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povezani z estetskimi občutki in zadovoljevanjem uporabnikov kot pa z materialno koristjo 

(Berzins 2012).  

 

Pa vendar lahko za določanje strateškega načrta uporabimo tudi Brysonov model (Slika 3.3), 

(kot osrednji model načrtovanja v neprofitnih organizacijah), ki vključuje deset korakov, ki 

zahtevajo širok spekter menedžerskih znanj, saj je strateško načrtovanje pragmatičen in 

sistematičen proces, ki je tesno povezan s strateškim razmišljanjem, analizami in refleksijami, 

saj odloča o prihodnosti organizacije, kolikor je to mogoče.  

 

Slika 3.3: Brysonov model strateškega načrtovanja v neprofitni organizaciji 

 

Vir: Bryson v Černetič (2007, 360) 

 

Brysonov model strateškega načrtovanja, predstavlja ključno funkcijo vodenja, končni rezultat 

tega procesa pa je strateški načrt, ki je ključnega pomena v vseh fazah upravljanja organizacije 

(Varbanova 2013). Ko se doseže začetni sporazum v organizaciji, se lahko začne strateško 

načrtovanje, ki mora vključevati vprašanja glede ciljev, poti, oblik in časovnih omejitev, sestave 

delovnih skupin kot tudi potrebnih sredstev za implementacijo strateškega načrtovanja. 

Pomembni so tudi udeleženci (ustanovitelj, zaposleni v organizaciji, uporabniki …), katerih 

potencialne potrebe morajo biti zadovoljene v procesu načrtovanja. Poleg snovanja poslanstva 
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in vizije, pa je ključna tudi analiza notranjega in zunanjega okolja s pomočjo SWOT3 analize, 

ki organizaciji omogoči in olajša, preko zaznanih prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, 

strateško načrtovanje. Ko analiziramo vsa strateška vprašanja in izzive organizacije v povezavi 

z nalogami, poslanstvom, vizijo, vrednotami, programi in storitvami, vključno z uporabniki in 

organizacijskimi vprašanji, sledi snovanje strategij in pogled v prihodnost organizacije. Sledi 

njihova implementacija in končni korak, preverjanje uresničevanja strategij (Černetič 2007). 

 

Strategijo uresničimo skozi strateški marketing, ki ga najpogosteje opredelimo kot »sklop 

različnih analitičnih (raziskovanje), planskih (načrtovanje), strokovno-vodstvenih (kadrovsko 

izpopolnjevanje) in nadzorovalnih dejavnosti (nadzorovanje), ki nas pripeljejo do strateško 

zastavljenega cilja« (Karlof v Spahić 2001, 33). Torej, če povzamemo, gre za sistem odprtih 

možnosti oz. poslovno usmeritev kulturnega subjekta, ki bo s pomočjo marketinških pristopov 

izpolnil dolgoročno zastavljene cilje. Strateški menedžment v kulturnih organizacijah pa je 

postopek upravljanja sprememb s pomočjo inovativnega razmišljanja, vključuje tudi 

podjetniške ukrepe za doseganje dolgoročnih ciljev, ki zadeva načrtovanje kot bistveno 

funkcijo v praksi menedžmenta (Varbanova 2013). 

 

Strategija je zaželeno stanje zavoda, torej začrtana vizija prihodnosti oz. dolgoročni cilji v 

nekem časovnem obdobju, kot tudi načrtovana pot z vključenimi ukrepi, kako bomo te ključne 

cilje dosegli. Za javne zavode v Sloveniji, je poleg strateškega načrtovanja, obvezno letno 

programsko in tudi finančno načrtovanje, ki se ujema s koledarskim letom. Snovanje strategije 

in strateškega načrta zavoda, je ena najpomembnejših vlog direktorja, kar pomeni, da je za 

razvoj zavoda in njegovo prihodnost potreben vrhunsko usposobljen vodilni kader, ki bo 

sposoben sprejemati časovno in prostorsko pravilne odločitve. Pomembno je zavedanje, da 

dobre strategije kulturnim organizacijam zagotovijo financiranje in legitimnost strateškega 

načrta (Lindqvist 2012). 

 

 

 

                                                           
3 SWOT analiza (kratica za angleške besede Strengths, Weaknesses, Opportunities in Threats, v prevodu 

pomenijo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti) je ena izmed najbolj prepoznavnih in 

najenostavnejših za analizo organizacij, projektov, sektorjev (Pavičić et al. 2006; Buić et al. 2014), 

imenovana tudi PSPN martika. 
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3.4 Marketing v kulturi 

 

Vsak kulturni subjekt mora poleg menedžmenta uporabljati marketing in trženje4 kot globalno 

poslovno filozofijo, saj ne glede na vrsto organizacije in njeno dejavnost, proizvod, uslugo ali 

idejo, predstavlja marketing izhodišče za načrtovanje in izvedbo vseh marketinških aktivnosti. 

Marketing definiramo kot proces analiziranja zunanjega okolja z razlogom iskanja in razvijanja 

izdelka, za določeno skupino uporabnikov. Poleg snovanja izdelka ali storitve, obsega tudi 

analiziranje, načrtovanje, udejanjenje in nadziranje izidov odločanja na področju ponudbe 

proizvodov, distribucije, promocije in cen. Trženje pa je le del marketinga, ki potencialne kupce 

seznani s prednostmi produkta ali storitev (Kolb 2013). 

 

Marketing v kulturnih organizacijah ali t. i. kulturni marketing je torej proces, v katerem 

organizacije ali pa umetniki aktivno ustvarjajo, komunicirajo in posredujejo izdelke za svoje 

kupce oz. uporabnike. Posebnost predstavljajo unikatni in enkratni izdelki ali storitve na 

področju kulture, ki zajemajo tako usluge kot tudi različne kombinacije otipljivih in neotipljivih 

elementov, ravno zato je vrednost produkta namenjena zadovoljevanju potreb kupcev, torej 

njihovih koristi, grajenje pripadnosti strank pa je temeljna prioriteta v vseh organizacijah 

(Colbert 2014).  

 

Marketinške aktivnosti imenovane »marketinški miks«5 so vezane na proizvod (produkt), ceno, 

distribucijo (prodajo) in promocijo (marketinško komunikacijo). Posebnost kulturnih 

organizacij je v tem, da marketinški tim nima vpliva na sam produkt, saj ga določi programski 

vodja, ampak se ukvarja le s ceno, distribucijo in promocijo (Colbert 2014). »Ključ do uspešne 

marketinške strategije vsake kulturne institucije je sodelovanje med umetniškim oddelkom, ki 

se osredotoča na udejanjenje notranjega poslanstva organizacije, ter marketinškim oddelkom, 

ki je dobro seznanjen z zunanjim trgom, v katerem organizacija deluje« (Kolb 2013, 10).  

 

                                                           
4 Stanje na področju marketinškega izrazja je zapleteno in ni povsem jasno ali sta marketing in trženje 

sopomenki ali nosita različne pomene, vendar bomo izhajali iz podatka, da besedi nosita različen pomen 

(Šesek in Golob 2012). Pojem v tuji literaturi nastopa kot »Cultural Marketing« (kulturni marketing), v 

domači literaturi pa smo zasledili uporabo izključno pojma trženje ali pa marketing, zato bomo v nalogi 

uporabljali pojem marketing.  
5 V različni literaturi na področju marketinga najdemo pojem »marketinški miks« tudi kot »miks 

marketinga«, »mix marketinga«, »marketinški splet«, »4 P« (product/produkt, pricem/cena 

promotion/promocija in place/mesto) (Pavičić et al. 2006). 
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Prav tako je cena tega izdelka za uporabnike merilo vrednosti ponujenega. Pri oblikovanju cen 

tako v ospredju ni izključno ustvarjanje profita, temveč pravilno oblikovane cene omogočajo 

ustvarjanje prihodka, ki se porabi za kritje stroškov, razvoj institucije in njenih programov. 

Naloga organizacije je, da vzpostavi kontakt in povezavo z uporabniki, saj morajo biti ponujeni 

izdelki dostopni uporabnikom. Distribucija izdelkov poteka po marketinških kanalih, preko 

katerih se zbirajo informacije o potencialnih in obstoječih uporabnikih, o konkurenci ter o vseh 

sodelujočih v marketinškem procesu. Zadnja aktivnost je t. i. strategija promocije/marketinške 

komunikacije, ki zajema celovit program usmerjenih aktivnosti in potrebnih virov, ki 

zagotavljajo učinkovito komunikacijo z vsemi potencialnimi uporabniki. Namen je 

informativno in prepričljivo delovanje, z namenom ustvarjanja konkretnih prodajnih ter 

komunikacijskih ciljev (Pavičić et al. 2006). 

 

Pomembna je tudi strategija marketinga (STP6 marketing), ki ima tri ključne korake: 

segmentiranje trga, ciljanje (na ciljne skupine uporabnikov) in pozicioniranje (razlikovanje) 

(Hrovatin 2002). Najprej je potrebno prepoznati potrebe trga, torej je potrebno razčleniti trg in 

njegove značilnosti ter oblikovati ciljne skupine ljudi s podobnimi značilnostmi. Vsaki ciljni 

skupini je potrebno glede na ugotovljeno, individualizirati storitev in razviti natančen 

marketinški plan v duhu strategije organizacije. Zadnji korak oz. naloga organizacije je, da ta 

na trgu na katerem nastopa, poišče svoje konkurenčne prednosti med ponudniki podobnih 

storitev/produktov in v duhu podobnega poslanstva. Pomembno je analizirati trende, vplive, 

priložnosti in skozi raziskovanje tržišča, odkrivati nove programe in dejavnosti (Hrovatin 2002; 

Günter in Hausmann 2009).  

 

Pravila marketinga v kulturnih organizacijah se naj ne bi bistveno razlikovala od marketinga 

izdelkov in storitev v gospodarstvu. Velja pa omeniti posebnosti marketinga, ki izhajajo iz 

»tradicionalne opredelitve poslanstva organizacije, da ta vzgaja, brani in ohranja kulturo ter 

umetnost« (Kolb 2013, 5). Hrovatinova meni, da se strategija marketinga v neprofitnih 

organizacijah ne začne z iskanjem potencialnih kupcev za prodajo, konča pa s prodajo storitve. 

»Najprej je potrebno prepoznati potrebe potencialnih uporabnikov in šele nato oblikovati 

individualizirano storitev, ki bo kar najbolje zadovoljila potrebe uporabnika oziroma skupine 

uporabnikov« (Hrovatin 2002, 77), saj če želimo ugotoviti uspešnost neprofitnih organizacij, 

se moramo osredotočiti na zadovoljstvo uporabnikov (Halac et al., 2013).  

                                                           
6 STP marketing , v angleškem jeziku: Segmenting, Targeting, Positioning. 
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Po Kolbinovi (2013) se kulturne organizacije srečujejo z novimi marketinškimi izzivi zaradi 

korenitih sprememb v komunikacijski tehnologiji kot tudi zaradi socialnih sprememb, saj se je 

odnos javnosti do kulture in umetnosti korenito spremenil. Ravno zato morajo kulturne 

organizacije razviti novo marketinško strategijo, ki temelji na dvosmerni komunikaciji z 

uporabniki in njihovimi potrebami ter željami, uporabljati pa morajo tehnologijo, ki vključuje 

uporabnike v kreativni proces ustvarjanja izdelka. 

 

Če želi kulturna organizacija, v našem primeru zavod, sebe tržiti kot blagovno znamko je 

potrebno, da na osnovi vizije, poslanstva, vrednot in idealov, oblikuje celotno grafično podobo 

organizacije (simbol, logotip), ob imenu pa uporablja slogan, s katerim poudarja svoje 

prednosti. Da zavod doseže večjo pozornost javnosti, je potrebno skrbno načrtovati 

komunikacijsko kampanjo (oglaševanje v medijih, spletno trženje). Pri dodeljevanju javnega 

denarja, igra pomembno vlogo tudi javno mnenje in družbeno-politične prioritete, zato je dobro 

s pozitivnimi sporočili o lastnem delovanju v javnosti, ustvariti svojo identiteto (Bagon et al. 

2006). Področje kulture ponuja širok spekter marketinških pristopov, ravno zaradi tesne 

povezanosti z grafičnim oblikovanjem ter avdiovizualnimi ter ostalimi mediji. Kulturne 

ustanove imajo tako možnost, da svojo razpoznavnost širijo z različnimi tiskovinami in 

privlačno celostno podobo. S številnimi kulturnimi dogodki, ki so medijsko ustrezno pokriti, 

širimo razpoznavnost ustanove.  

 

Cilj marketinga v javnem zavodu pa ni le zadovoljiti potrebe uporabnika, temveč tudi snovanje 

zadovoljstva ustanoviteljev oz. pooblaščencev, zakonodajalcev znotraj finančnih zmogljivosti. 

Uspešen marketing nastopa v funkciji poslanstva javnega zavoda, dosega programske cilje in 

posledično zagotavlja dolgoročno finančno stabilnost. 

 

3.5 Financiranje javnih zavodov 

 

Financiranje javnih zavodov lahko razumemo v širšem ali ožjem pomenu besede. V širšem 

pomenu se to nanaša na način zagotavljanja javnih sredstev za plačilo storitev opravljanja javne 

službe; v ožjem pomenu pa na financiranje, ki je del poslovnega procesa javnega zavoda, kjer 

predpostavljamo, da je javni zavod poslovni subjekt, ki opravlja in izvaja vnaprej predpisane 

programe (Kamnar 1999). 
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Financiranje javnih zavodov na področju kulture, ki so pravne osebe javnega prava, določa 

Zakon o javnih financah (ZJF 1999). V skladu z njegovimi določbami in določbami 3. člena 

Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna in občinskih 

proračunov, štejemo javne zavode na področju kulture, med posredne uporabnike državnega ali 

občinskega proračuna, kar pomeni, da se kot posredni uporabniki financirajo iz proračuna 

države ali občine posredno, preko neposrednih uporabnikov, to je ministrstev oz. občin. Javni 

zavodi na področju kulture sodijo tudi med določene uporabnike enotnega kontnega načrta7, 

kar določa 2. člen Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike 

in druge osebe javnega prava. Pravilnik določa, da javni zavodi ugotavljajo in razčlenjujejo 

prihodke in odhodke ter vrednotijo sredstva in obveznosti do virov sredstev, v skladu z 

Zakonom o računovodstvu ter na njegovi podlagi z izdanimi predpisi (Kramberger 2014). 

 

Javna sredstva za financiranje javnih zavodov mora zagotoviti ustanovitelj oz. ustanovitelji, 

višina javnih sredstev pa je določena, glede na izračun sredstev za izvajanje javne službe, ki ga 

določa 27. člen ZUJIK-a, na podlagi strateškega načrta in predloga letnega programa dela 

(ZUJIK 2002, 31. člen). Parametri za določitev osnove, predstavljajo splošni stroški delovanja, 

stroški za plačilo dela v skladu s kadrovskim načrtom, programski materialni stroški in stroški 

investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme (ZUJIK 2002, 27. člen).  

 

Poleg javnega sistemskega in rednega financiranja, pa so viri javnega zavoda lahko tudi 

neformalni in občasni. Zavod lahko pridobi sredstva s prijavo projektnih predlogov iz lokalnih 

virov (na občinski, regionalni ali državni ravni) ali pa iz evropskih skladov. Del financiranja pa 

predstavljajo tudi zasebni viri, ki so lahko komercialne narave – sponzorstvo ali pa 

nekomercialne – donatorstvo (Faganel 2014). Kot sponzorstvo razumemo vse aktivnosti v zvezi 

z zagotavljanjem sredstev, ki so del obojestransko-koristnega partnerstva med sponzorjem in 

organizacijo. V zameno za vsoto denarja oz. honorarja, sponzor izkoristi komercialni potencial 

organizacije (njeno prepoznavnost), poveča se mu priljubljenost, organizacija pa lahko pridobi 

večjo vsoto denarja.  

 

V kulturi in umetnosti poznamo dve obliki sponzorstva: 

                                                           
7 Kotni načrt omogoča javnim zavodom nadzor in hkrati tudi primerjavo med stroški in prihodki 

(Kramberger 2014). 
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1. standardna oblika, ki jo predstavlja asociativno sponzorstvo, ko sponzor ne vpliva na 

vsebino in program organizacije,  

2. globoko sponzorstvo pri katerem sponzor določa obliko in vsebino kulturne 

produkcije (Čopič et al. 2011). 

 

Donatorstvo je posebna vrsta financiranja, ki jih posameznik/pravni subjekt, nameni 

organizaciji, od česar nima posebnih koristi (razen osebnega zadovoljstva). Donacije so lahko 

v obliki denarja, blaga (novi ali rabljeni predmeti) ali storitev (humanitarna, nujna pomoč), ki 

jih imenujemo darila v naravi. Tovrstne oblike (zasebnega) financiranja kulture v Sloveniji, se 

zaradi ekonomske krize zmanjšujejo. Še vedno niso sprejeti pozitivni učinki, ki jih ima kultura 

za družbo, podjetniki tudi ne investirajo v kulturo, saj so zaslužki v primerjavi z drugimi 

sektorji, glede na investicije, nesorazmerno manjši. Za Slovenijo je značilen majhen kulturni 

trg, kulturne organizacije ne namenijo dovolj sredstev za marketinške aktivnosti in razvoj 

komunikacij, s katerimi bi aktivirale in povečale ta trg, posledično pa ga naredile privlačnega 

za potencialne donatorje in sponzorje. Prav tako so trenutne davčne spodbude za investicije v 

kulturi, slabo zasnovane in neustrezno izkoriščene. V primeru donacij, donatorji naletijo tudi 

na administrativne ovire, saj morajo s številnimi dokumenti dokazovati opravičljivost donacije, 

organizacije pa, da so do prejetja sredstev sploh opravičene (Čopič et. al. 2011). 

 

Javni zavodi proizvajajo in prodajajo storitve na trgu, ki običajno ne sodijo v okvir javne službe, 

kar določa 48. člen Zakona o zavodih, kjer je zapisano: »Zavod pridobiva sredstva za delo iz 

sredstev ustanovitelja, s plačili za storitve, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov 

na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi« (ZZ 1999, 48. člen). 

Zavodi v drugem delu dejavnosti, torej v različnih obsegih uvajajo čisti tržni model in razvijajo 

sistem trženja, pri katerem se mora zavedati elastičnosti povpraševanja, glede na ceno storitev. 

Ravno cena je tista, ki zavodu določi krog uporabnikov, ki so storitev sposobni plačati in izloča 

tiste, ki tega niso sposobni. Ravno to je razlog, da prihaja zavod v nasprotje z zakonskim 

določilom drugega odstavka, in sicer 3. člena, ki pravi: »Javni zavodi se lahko ustanovijo tudi 

za opravljanje dejavnosti, ki niso opredeljene kot javne službe, če se opravljanje dejavnosti 

zagotavlja na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo« (ZZ 1999, 3. člen). Zavod s tem, 

ko na trgu ustvari dobiček, trči s svojo institucialno omejitvijo (Kamnar 1999). Na trgu ne 

nastopa kot samostojni tržni subjekt, saj z ustvarjenim dobičkom ne razpolaga sam, ampak mu 

način porabe predpisuje ustanovitelj.  
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3.6 Upravljanje s človeškimi viri v kulturnih ustanovah 

 

Za delovanje, potrebujejo javni zavodi tudi človeške vire, ki poleg finančnih, prostorskih in 

drugih delovnih pripomočkov, predstavljajo pomemben kapital za organizacijo. S človeškim 

kapitalom v organizacijah se ukvarja menedžment človeških virov, ki ga lahko opišemo kot 

»integrirana uporaba podatkov, politik in praks za načrtovanje potrebnega osebja« (Marsden 

et al. 2013, 5). Preneseno na polje kulturnih organizacij ta predstavlja »vsoto ukrepov, ki so 

povezani z zaposlenimi, s ciljem doseganja namena same organizacije. Aktivnosti menedžmenta 

vključujejo dejavnosti potrebnega načrtovanja kot tudi pridobivanje, vodenje, razvijanje ter 

odpuščanje zaposlenih« (Hausmann 2011, 65).  

 

Definicije planiranja zmožnosti posameznikov so povezane s strateškimi načrti in njihovo 

usmerjenostjo v prihodnost. Namen tovrstnega planiranja je oceniti trenutno stanje 

organizacije, njen razvoj v bodoče ter ocena ponudbe in povpraševanje po delovni sili (ljudeh). 

Planiranje postaja vse bolj pomembna, pa tudi tvegana poteza menedžmenta, saj postajajo 

posamezniki kot delovna sila oz. vir zelo kritični. Razlogi so v ponudbi delovne sile na trgu, ki 

je velika, stroški zaposlovanja so vse večji, čas za razvoj in izobraževanje vse daljši, stroški 

neproduktivne uporabe ljudi so vse večji, velike tehnološke in demografske spremembe, 

poudarek na razvoju kariere in povečana uporaba računalnikov, poudarek na proizvodnji, 

kvaliteti in storitvah (Lipičnik 2005).  

 

Naloge menedžmenta so analizirati posebnosti delovnih procesov in iskanje ravnotežja med 

določeno strukturo dela ter znanjem in sposobnostmi sodelavcev. Iskanje, zaposlovanje in 

uvajanje novih sodelavcev na eni strani, na drugi pa razvijanje lastnih kadrov in omogočanje 

njihove notranje promocije. Ena izmed nalog je tudi skrb za ustrezno oblikovanje dela, vodenje 

in delitev dela. Delavci, ki jih je potrebno na različne načine spodbujati k čim bolj uspešnemu 

doseganju ciljev, učenju in razvijanju lastnih potencialov, ki so za organizacijo nujni, hkrati pa 

krepiti njihovo osebno zadovoljstvo. Intelektualni kapital organizacije se krepi z vlaganjem v 

nadaljnje izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih, ki razvijajo lastne potenciale, saj želijo 

s tem dokazati, da so za delovanje organizacije nujni (Berzins 2012).  
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Menedžment človeških virov se tako v javnih zavodih, posebej pa na področju kulture, srečuje 

s kopico posebnosti in ovir. Kot smo predstavili v poglavju o financiranju, je denar kot 

motivacijsko sredstvo za nagrajevanje uspešnosti zaposlenih, možno uporabljati v omejenem 

obsegu, onemogočeno pa je tudi napredovanje in razvijanje lastne kariere. Kulturne 

organizacije se srečujejo z ovirami kot so na primer majhno število zaposlenih, ki opravljajo 

raznovrstna dela, ki vključujejo široko paleto specifičnih znanj in sposobnosti, kljub 

pomanjkanju formalne izobrazbe. Težava je pridobiti visoko kvalificirane ljudi, ki bodo 

posebne naloge opravljali v času, ki ni natančno določen. Nekonvencionalen je tudi odnos med 

nadrejenimi in zaposlenimi, saj je posebej za kulturne organizacije bolj značilen partnerski 

odnos kot pa klasično hierarhično razmerje nadrejeni-podrejeni, zato je težje vplivati na 

zaposlene (Berzins 2012). Menedžment človeških virov v kulturnih organizacijah, se sooča tudi 

s heterogenostjo zaposlenih, ki zajema od umetniških, do strokovnih delavcev, tehničnega 

osebja pa vse do zaposlenih v upravi. Za tovrstne organizacije je značilna individualizacija 

nematerialnih, enkratnih proizvod in storitev po meri uporabnika, kar mora tovrstni 

menedžment še posebej upoštevati (Hausmann 2011).  

 

Svetlik (2002, 102) kritizira upravljanje v neprofitnih organizacijah, saj je zanje značilna 

usmerjenost vodij v delovne naloge in ne v sodelavce. »Vodje se postavljajo v vlogo 

nadzornikov, pri čemer težijo svoj nadzor vgraditi v tehnološke postopke in predpise, da bi se 

čim bolj umaknili iz delovnega procesa. Ne vključujejo pa se zadosti v delovne time, ne 

spremljajo dela sodelavcev, ne dajejo jim pri tem zadosti podpore in priznanja.« Za dobro 

prihodnost organizacij je ključni vodja, ki bo uspel ustvariti okolje, v katerem bodo visoko 

motivirani in kreativni zaposleni vedeli, kakšne so njihove naloge in bodo lahko sledili novim 

prednostnim nalogam spreminjajočega se trga in globalne konkurence (Ovsenik in Ovsenik 

2015). 

 

Zaposleni (človeški kapital) so najpomembnejši kapital organizacije. Ob povečevanju 

zavedanja vloge znanja v dejavnosti organizacij, se veča tudi vrednost intelektualnega kapitala 

ter posledično uspešno doseganje organizacijskih ciljev ter zadovoljstva zaposlenih. Sodobne 

organizacije tako postajajo učeče se organizacije, ki vse več vlagajo v izobraževanje in 

izpolnjevanje zaposlenih. V spreminjajočem se okolju, nenehno iščejo primerne organizacijske 

oblike in se zavedajo, da dviganje delovne kompetentnosti zaposlenih postaja del rednega 

delovnega procesa in vodenja sodelavcev (Svetlik 2002). Teorija sicer ne ponuja soglasne 
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definicije menedžmenta človeških virov in kaj so njegove naloge, je pa pomembno, da nanj 

gledamo kot na niz ohlapno povezanih idej, konceptov in tehnik, ki organizaciji omogočajo 

maksimirano izkoriščenost človeških virov, kar je ključnega pomena za ohranjanje, krepitev in 

preživetje v konkurenčnem svetu (Keenan 2008).  

 

3.7 Kulturna politika v Sloveniji  

 

Države se rade ponašajo s svojo kulturo in umetnostjo, vendar je zaznati, da se premalo 

zavedajo pomena kulture in vrednosti, ki jo ima kulturni sektor za gospodarsko rast, 

zaposlovanje na področju kulturnega turizma, prispevku k socialni koheziji, kulturni 

raznolikosti in izobraženosti (Stupples 2014). Posledično je kulturna politika iz vidika 

pomembnosti v ozadju zanimanj, pri tem pa se država ne zaveda ključnega vpliva na delovanje 

organizacij. Pri tem ne mislimo neposredno preko financiranja, temveč z določanjem 

institucionalnega okolja v katerem poslujejo, saj njihovo delovanje kulturnih organizacij 

usmerja z regulacijo, s predpisi, z zahtevo po izobrazbenih kvalifikacijah, z zahtevo po 

kakovosti in s pritiski k trženjski usmerjenosti (Jelovac 2002).  

 

Temeljna akta na področju kulture, ki opredeljujeta kulturno politiko v Sloveniji, sta Zakon o 

uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK 2002) in Nacionalni program za kulturo 

(2014-2017). Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK 2002) predstavlja 

krovni zakon na področju kulture, ki je bil sprejet leta 2002. Zakon določa javni interes za 

kulturo, organe, ki so zanj pristojni in odgovorni ter mehanizme za njihovo uresničevanje. 

Temelj javnega interesa za kulturo predstavljajo javne kulturne dobrine, ki skrbijo za 

ustvarjanje, posredovanje in varovanje le-teh na državni in lokalni ravni. Javni interes za kulturo 

se uresničuje predvsem z zagotavljanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost, dostopnost 

kulturnih dobrin, kulturno raznolikost, uveljavljanje in razvoj slovenskega jezika, slovensko 

kulturno identiteto, skupen slovenski kulturni prostor, mednarodno prepoznavnost in 

uveljavitev slovenske kulture in umetnosti v mednarodnem prostoru. Nacionalni program za 

kulturo (NPK 2013) je strateški dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike, ki za 

obdobje štirih let vsebinsko opredeljuje cilje in prioritete kulturne politike na vseh področjih 

umetnosti in kulture. Določa tudi časovno omejitev za uresničitev ciljev ter kazalce merjenja 

doseganja le-teh. Načrt izhaja iz zgodovinsko doseženega položaja kulture, njene vloge v 

razvoju Slovenije in slovenskega naroda ter javni interes zanjo. Opredeli tudi področja 
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zagotavljanja kulturnih in javnih dobrin ter načrtuje investicije v javno kulturno infrastrukturo. 

Njegova priprava je zakonska dolžnost ministrstva, pristojnega za kulturo in v sodelovanju z 

drugimi ministrstvi, katerih delovanje sega na področje kulture ter nacionalnim svetom za 

kulturo. Nacionalni svet za kulturo (NSK) je neodvisno telo, ki ga sestavlja predsednik ter šest 

članov, ki jih na podlagi javnega ugleda, za obdobje petih let, na to mesto predlaga vlada, 

imenuje pa državni zbor. Naloge nacionalnega sveta so spremljanje in ocenjevanje vpliva 

kulturne politike na kulturni razvoj, podajanje mnenj in predlogov k NPK in letnim poročilom 

o njegovem izvajanju, obravnava predlogov zakonov in predpisov, ki se nanašajo na kulturo ali 

pa zadevajo njena področja, podaja predlogov in pobud za urejanje posameznih vprašanj s 

področja kulture (ZUJIK 2002).  

 

Na podlagi 14. člena ZUJIK-a so lokalne skupnosti v skladu z NPK dolžne sprejeti lokalni 

program za kulturo (LPK) za obdobje štirih let, pri čemer lahko program vsebuje tudi 

dolgoročne usmeritve, ki to obdobje presegajo. Za mestne občine je sprejetje tovrstnega 

strateškega dokumenta nujno, lokalne skupnosti, pa lahko javni interes na področju kulture, 

prioritete, ukrepe ter cilje in kazalce za njihovo doseganje, opredelijo v drugem dokumentu 

razvojnega načrtovanja lokalne skupnosti (ZUJIK 2002).  

 

Medijski svet je prežet s pozivi k uvedbi novega kulturno političnega modela, saj je slovenska 

kulturna politika iz 19. stoletja. »V kulturi je popoln status quo. V času samostojnosti se glede 

kulturne politike ni zgodilo nič. To je prekopirana kulturna politika iz časov komunizma« (Tomc 

2015, 13). Vesna Čopič, preučevalka in soustvarjalka kulturne politike, že od poznih 

osemdesetih let, spremlja dogajanje na področju slovenske kulturne politike, za katero trdi, da 

je osnovana na močno zbirokratiziranem javnem sektorju, ki ga ščitijo sindikati. »Zgodila se je 

birokratska inštrumentalizacija kulture in posledično nepravičen položaj neodvisne kulture, 

izključevanje novih akterjev in onemogočanje novih generacij« (Čopič 2015, 1). Čopičeva 

opozarja tudi na nemoč reformne zakonodaje. ZUJIK naj bi sicer vseboval številne rešitve, ki 

bi partikularnim interesom preprečile, da ti postanejo javni, a se na številnih delih ni 

uresničeval. Nacionalni program za kulturo, se je kot strateški dokument izrodil v listo želja z 

več kot 50 cilji in brez prioritet, ki bi mu dajale verodostojnost. Ni bil deležen resne politične 

razprave, ki bi kulturo uvrstila na politično agendo. Javni razpisi in pozivi, so brez strategij in 

evalvacij, zgolj formalnost. Nacionalni svet za kulturo, Kulturniška zbornica Slovenije, 

strokovne komisije ministra, ne delujejo zadostno, da bi kultura dobila enakopravno mesto v 
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politiki in družbi. Javni zavodi so povsem odvisni od financiranja države na način 

hiperegulacije (vključno s kolektivno pogodbo med državo in sindikati), direktor in svet 

zavoda, zato nimajo moči sprejemanja bistvenih odločitev. Sistem javnih uslužbencev je z 

zakonsko obvezo fiksnih plač, brez povezave s programom, onemogočil programsko 

financiranje javnih zavodov in uporabo obračunskih elementov za izračun vrednosti kulturnega 

programa. Javni zavodi ne morejo samostojno odločati o dodeljenih javnih sredstvih, ravno 

zaradi sistema javnih uslužbencev in sistema javnih financ. Programsko zaposlovanje so 

onemogočili sindikati in politika, ki ni zagotovila sredstev za kadrovsko prestrukturiranje. 

Vključitev neodvisne kulturne produkcije na osnovi financiranja javnih programov je ostala le 

na papirju (Čopič 2015).  

 

Trenutno je v fazi javne obravnave osnutek sprememb Zakona o uresničevanju javnega interesa 

v kulturi. Vesna Čopič skupaj z Borutom Smrekarjem, Mitjo Rotovnikom sestavlja skupino 

SRČ, ki je pripravila predlog novega kulturnega modela, ki kulturo postavlja v središče politike 

in družbenih sprememb ter jo utrjuje kot javno dobrino, saj je kulturna avtonomija v celotni 

Evropi s krizo minila. Države se poskušajo umakniti iz področja kulture in se ob tem izogibajo 

odgovornosti zanjo. To bi v Sloveniji vodilo v izgubo kulturne suverenosti, kar se zgodi, če trg 

ne more zagotoviti domače kulturne ustvarjalnosti in produkcije v ustrezni velikosti in 

kakovosti (SRČ 2013). Kot najslabšo prakso aktualne kulturne politike, Rotovnik navaja 

linearno zmanjševanje sredstev vsem javnim kulturnim programom, ne glede na kakovost in 

kulturne potrebe družbe. »Sprejetje novega kulturnega zakona naj bi prispevalo k 

transparentnejši kulturni politiki na vseh ravneh, k zagotavljanju višje kakovosti dela, 

prožnejših in privlačnejših delovnih razmerij v polju kulture ter k racionalnejšemu poslovanju 

v vladnem in nevladnem sektorju« (Rotovnik 2014, 23‒24). 

 

V skupini SRČ so pozvali ministrico za kulturo, mag. Julijo Bizjak Mlakar, medije in strokovno 

javnost, da se opredeli do predlaganih izhodiščnih sprememb:  

 

1. za umetnost in ustvarjalnost kot vrednoti po sebi; 

2. za učinkovitejše gospodarjenje z javnimi sredstvi; 

3. za uresničljive programe za kulturo; 

4. za odločanje politike o političnih in stroke o strokovnih vprašanjih; 

5. za odločanje stroke po strokovnih merilih in ne na podlagi cehovskih interesov; 
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6. za individualizacijo odgovornosti za sprejete odločitve in njihove posledice; 

7. za kulturni program pred pravnim statusom in za enakopravnejši dostop do dela na 

področju kulture; 

8. za izpolnjevanje poslanstva javnih zavodov pred zadovoljevanjem interesov 

zaposlenih; 

9. za večjo strokovno in poslovno avtonomijo javnih zavodov s stalnim in poostrenim 

nadzorom nad izvajanjem njihovega poslanstva; 

10. za preprečevanje negativne selekcije in političnega kadrovanja (SRČ 2014, 

pogledi.si). 

 

K prenovi kulturne politike na področju delovanja javnih zavodov je na posvetu s temo 

Delovanje javnih zavodov: Zakonodaja kot ovira ali spodbuda? pozval tudi predsednik 

državnega sveta Mitja Bervar. V povezavi z javnimi zavodi na področju kulture je potrebno v 

ZUJIK-u odgovorneje in natančneje določiti kriterije za podeljevanje in ohranjanje javnega 

interesa zavodom. Kakovost izvajanja in izpolnjevanja javnega interesa in enakomerna 

dostopnost kakovostnih kulturnih dobrin, naj nosi finančne posledice in naj se stalno preverja. 

Javni zavodi potrebujejo tudi večjo avtonomnost v delovanju. Bervar pozdravlja novelo ZUJIK-

a, ki zahteva obvezno letno izobraževanje za vsakega člana sveta zavoda, »katerega vsebino, 

obseg in način izvedbe določi minister. Usposabljanje izvaja ministrstvo, pristojno za kulturo. 

Član sveta se mora prvega usposabljanja udeležiti najpozneje v roku šestih mesecev od nastopa 

mandata. Člana sveta, ki se programa usposabljanja ne udeleži v skladu s tem členom, se 

razreši oziroma odpokliče« (ZUJIK-E 2013, 7. čl.) Z navedenim se bo članom sveta zavoda 

povečala odgovornost za poslovanje javnega zavoda. Bervar opozarja ministrstvo na 

nestrokovnost strokovnih služb, ki sprejemajo netransparentne, nestrokovne odločitve. Vodenje 

zavoda je potrebno prepustiti kakovostnim kandidatom, ki ustrezajo trenutni situaciji institucije. 

Ne izključuje tudi možnosti in dobre prakse tujih umetniških direktorjev v javnih zavodih, kar 

trenutna zakonodaja onemogoča. Javni zavodi bodo kakovostneje in bolj racionalno načrtovali 

ter rabili sredstva, če bodo v veljavo stopile večletne pogodbe financiranja. Opozarja pa na 

neskladje in neizvedljivost aktualnega NPK, ki javne zavode poziva k povečanju tržnih 

prihodkov do leta 2017 za 20 %. Potrebne so sistemske rešitve na področju celotnega javnega 

sektorja. Programski stroški dela zavodov se iz leta v leto višajo, zaradi že nekaj let trajajoče 

zamrznitve stanja zaposlenih, NPK pa kljub specifikam trenutnega stanja predvideva 1 % 

zmanjševanje zaposlenih ter 30 % povečanje fleksibilnih zaposlitev, za katere pa ne zagotavlja 
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dodatnih sredstev. V kulturi je čas za novo paradigmo, ki bo vključevala strokovno, utemeljeno 

in premišljeno posodobitev javnega interesa na področju kulture kot plod odgovornega 

sodelovanja stroke in kulturne politike (Bervar 2013). 

 

Navidezno se zdi, da ima Slovenija centralizirano kulturno politiko, saj Ministrstvo za kulturo 

razpolaga s kar 90 % javnih sredstev namenjenih kulturi (preostalih 10 % namenja javnim 

skladom in agencijam) (Čopič et al. 2011), ob čemer Teršar (2012) ugotavlja, da je razkorak 

med finančnimi dolžnostmi države in ustanoviteljskimi pravicami občine, povzročila popolno 

dezintegracijo kulturne politike in popolno ne transparentnost odgovornosti nosilcev oblasti. 

Nujno je najti nove finančne vire (donatorstvo, sponzorstvo, namenske dajatve, itd.) in 

ugodnejšo davčno politiko, ki bo omogočila strukturne spremembe in posledično 

decentralizacijo kulturne politike. Pri tem pa opozarja na nevarnosti pretirane decentralizacije, 

ki bi povzročila preveliko drobljenje in disperzije interesov, če država ne bo določila regijskih 

standardov na področju kulture. Kulturne organizacije, ki s svojimi programi presegajo lokalni 

pomen, morajo v partnerski odnos pritegniti tudi državo. Za uveljavljanje kulturne politike v 

Sloveniji je potrebno jasno definirati odnos med državo in trgom. Kot najpogostejše oblike 

partnerskega odnosa, ki bi pomenile reformo slovenske kulture, navaja: privatizacijo javnega 

kulturnega sektorja, mešana lastninska razmerja (javna in zasebna lastnina), pogodbena oddaja 

javnih programov zasebnim institucijam, posebna dovoljenja za opravljanje javnih programov 

(koncesije), strategije in enotna merila ekonomske učinkovitosti. Teršar celo predlaga 

modernizacijo in razdržavljanje javnega sektorja, ki ga v teoriji poznamo kor prikrito oz. 

hibridno obliko privatizacije. Cilj te spremembe odnosa med državo in kulturnimi zavodi je 

izboljšanje razmer za delovanje in razvoj kulture ter umetnosti. 

 

Ko govorimo o kulturni politiki je pomembno, da omenimo tudi lobiranje in pogajanja, ki sta 

ključna za delovanje in uveljavljanje interesov v neprofitnih organizacijah, ki nastopajo v 

demokratičnih družbah s socialno tržnim gospodarstvom. Lobiranje kot neformalna 

institucionalna mreža, s pomočjo katere vplivamo na odločitve subjektov v politično 

ekonomskih procesih, je izrednega pomena za neprofitni sektor, saj je ta razpet med 

ekonomskimi in neekonomskimi kriteriji poslovanja, med javnimi in privatnimi interesi ter 

formalnimi in neformalnimi zastopniki njegovih interesov. Ravno ta specifičnost poslovanja in 

delovanja, je izjemnega pomena za izražanje in uveljavljanje interesov družbe v slovenskih 

političnih inštitucijah (Kovač 2002). Tudi pogajanja v neprofitnem sektorju imajo nekaj 
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posebnosti, ki jih je potrebno upoštevati. Te specifike se nanašajo na motive in gibalo delovanja, 

ideološko naravnanost in moralno-etične kriterije v procesu pogajanj, usklajevanje interesom 

med več strankami, prisotnost medijev in konstituence v pogajalskih procesih, drugačna merila, 

standardi pogajalskih izidov (Svetličič 2002).  

 

Na podlagi tega, lahko zaključimo, da kultura dandanes ni v interesu politike, poleg tega pa je 

moč zaznati pomanjkanje pravega znanja, da bi kultura zopet postala interesno polje politike, 

država pa z Ministrstvom za kulturo aktivna oblikovalka jasnih, uresničljivih in preverljivih 

ciljev, ki bodo javnim zavodom omogočili večjo avtonomnost, hkrati pa programsko in 

finančno odgovornost. Država mora oblikovati jasna stališča, ki bodo ovrednotila kulturo kot 

javno dobrino, kar bo zagotavljajo njeno ekonomiko, posledično pa se bo izboljšalo javno 

mnenje o kulturi kot javni dobrini (Srakar in Čopič 2012). 
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4 ŠTUDIJA PRIMERA: KULTURNI DOM KRŠKO 

 

 

V raziskovalnem delu naloge se bomo omejili na preučevanje menedžmenta v izbrani kulturni 

organizaciji, Kulturnem domu Krško, pri čemer bomo izhajali iz teoretičnih predpostavk, na 

podlagi kritičnega pregleda literature in jih konkretizirali ter povezali z delovanjem Kulturnega 

doma Krško. Za boljše razumevanje pomena in uporabe menedžmenta v Kulturnem domu 

Krško, bomo predstavili vse enote javnega zavoda, pomen in uporabo kulturnega ter 

projektnega menedžment v organizaciji, preučili delovanje in vodenje javnega zavoda, 

predstavili njegovo poslanstvo, vrednote, vizijo in strategijo, ki usmerja njegovo delovanje. 

Poleg tega, pa nas zanima tudi kako in v kakšnem deležu se zavod financira s prihodki iz tržne 

dejavnosti ter kakšne marketinške in trženjske veščine pri tem uporablja. V študiji bomo 

preučili specifike upravljanja s človeškimi viri in kako na prihodnost Kulturnega doma Krško 

vpliva kulturna politika okolja.  

 

Empirično raziskavo bodo vodile naslednje tri hipoteze:  

H1: Kulturni dom Krško je za uspešno delovanje primoran k dobremu poznavanju in uporabi 

veščin kulturnega in projektnega menedžmenta. 

H2: Javni zavod Kulturni dom Krško, mora izvajati profitni marketing za ohranjanje svojega 

poslanstva. 

H3: Kulturna politika okolja, predstavlja oviro za izvajanje poslanstva Kulturnega doma Krško, 

zato so potrebna lobiranja in pogajanja. 

 

Z namenom čim boljšega razumevanja raziskovalnega problema in čim bolj relevantnih 

ugotovitev, smo preučili in analizirali dostopne primarne in sekundarne vire, za dodatno tehniko 

zbiranja podatkov, pa smo opravili poglobljen polstrukturiran intervju, z direktorico Kulturnega 

doma Krško, Katjo Ceglar. 

 

4.1 Predstavitev javnega zavoda Kulturni dom Krško 

 

Kulturni dom Krško je javni zavod, ki deluje na področju posredovanja in organiziranja 

kulturno-umetniške produkcije (področja glasbe, gledališča, filma) kot tudi delovanja na 

področju predstavljanja in ohranjanja kulturne dediščine (dejavnost muzejev in galerij). 
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Ustanovitelj javnega zavoda je občina Krško, v okviru zavoda pa delujejo štiri enote: Kulturni 

dom Krško, Mestni muzej Krško, Galerija Krško in Grad Rajhenburg. Javni zavod z vsemi 

enotami je izrednega lokalnega, državnega kot tudi mednarodnega pomena. 

 

4.1.1 Kulturni dom Krško 

 

Enota Kulturni dom Krško (KDK) deluje od leta 1997 v objektu, za katerega projekt je prispeval 

ing. arh. Franc Filipčič, zgrajen je bil s samoprispevki občanov in bil prvotno imenovan 

Delavski dom Edvarda Krdelja. V domu od leta 1987 deluje tudi informativni center NEK. Leta 

2003 je občina Krško s sprejetjem Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško 

(Ur.I. RS, št. 127/03) ustanoviteljske pravice prenesla iz KS Krško nase. Kulturni dom je vse 

od ustanovitve pa do leta 2006, vodil enak direktor, od leta 2006 pa že drugi mandat, javni 

zavod vodi direktorica Katja Ceglar. Leta 2009 so se s spremembo odloka o ustanovitvi (Ur. I. 

RS, št. 109/29) javnemu zavodu Kulturni dom Krško priključile enote Mestni muzej Krško, 

Galerija Krško in Grad Rajhenburg. Kulturni dom Krško je član KUDUS-a (Združenje 

kulturnih domov in ustanov Slovenije) in Art kino mreže (Kulturni dom Krško 2014; Občina 

Krško 2015b).  

 

Kulturni dom ima dobre prostorske zmožnosti za odvijanje številnih kulturnih dogodkov. 

Velika dvorana, t. i. kongresnega tipa, sprejme 480‒573 obiskovalcev, ki je bila v letu 2014 

celostno obnovljena vključno s tehnično opremo. Namenjena je scensko zahtevnejšim 

gledališkim predstavam, koncertom klasične glasbe (pod odrom se nahaja jama za operni 

orkester) in zabavne glasbe, raznovrstnim plesnim predstavam, proslavam in predavanjem. V 

tej dvorani se odvija tudi filmska produkcija. Mala dvorana sprejeme do 110 obiskovalcev, 

namenjena je seminarski in predavateljski dejavnosti, scensko manj zahtevnim produkcijam in 

drugim prireditvam. Klub KDK ima 110 sedežev, namenjen je večnamenski uporabi, ponuja 

tudi možnost uporabe prostora kot predavalnice. Projektna soba ponuja prostor za do 30 oseb, 

v njej potekajo sestanki, izobraževanja, delavnice, služi pa tudi prodajni galeriji kulturnega 

doma. Glavno prizorišče galerijske dejavnosti je Avla, ki lahko gosti kulturne prireditve vse od 

koncertov do pevskih revij, literarnih večerov … sprejme lahko do 100 obiskovalcev, služi pa 

tudi za različne sprejeme in družabne dogodke s pogostitvijo. Zraven se nahaja Bife, ki opravlja 

tržno dejavnost in obratuje le v času prireditev (Kulturni dom Krško 2015a). 

 



Vukič, Tinka. 2015. »Menedžment v kulturnih organizacijah – študija primera: Kulturni dom Krško.« 

Magistrska naloga študijskega programa druge stopnje., Fakulteta za uporabne družbene študije v 

Novi Gorici 

42 
 

4.1.2 Mestni muzej Krško 

 

Mestni muzej Krško (MMK) je lokalni, specializirani muzej mesta in občine Krško, ki je bil 

ustanovljen z namenom oblikovanja in izvajanja javnih vsebin, ki se navezujejo na zgodovino 

mesta. Dejavnosti muzeja obsegajo zbiranje, dokumentiranje, raziskovanje, razstavljanje, 

varovanje, predstavljanje in promocijo nepremičnin ter nepremičninske dediščine na območju 

mesta in občine Krško. Poleg stalnih razstav, ki temeljijo na pomembnih osebnostih, ki so 

povezane z mestom Krško, muzej organizira tudi občasne razstave v lastni produkciji ali pa v 

sodelovanju z drugimi domačimi in tujimi muzeji ter galerijami. Pripravljajo in izvajajo tudi 

pedagoško-andragoške programe za muzejske obiskovalce, s ciljem predstavljanja in 

popularizacije muzejske dejavnosti. Muzej deluje in ima sedež v Valvasorjevem kompleksu, 

opravlja in vzdržuje tudi dislocirano enoto, del prostorov Mencingerjeve hiše, v muzeju pa 

deluje tudi muzejska trgovina. Deluje v skladu s področno zakonodajo in je vpisan (vključno z 

Galerijo Krško in Gradom Rajhenburg) v razvid muzejev in galerij, od leta 2013 pa je tudi član 

Skupnosti muzejev Slovenije (Kulturni dom Krško 2014; Mestni muzej Krško 2015; Občina 

Krško 2015b). 

 

4.1.3 Galerija Krško 

 

Galerija Krško (GK) se nahaja v desakralizirani cerkvi Sv. Duha v Krškem vse od leta 1966, 

ko je najprej z njo upravljala Valvasorjeva knjižnica Krško. Leta 1998 je v sodelovanju z 

zunanjimi kustosi, galerijo programsko upravljal Javni sklad za kulturne dejavnosti – OI Krško, 

2010 pa je Galerija Krško postala enota javnega zavoda, Kulturni dom Krško, ki opravlja javno 

službo za likovno dejavnost. Sam prostor ponuja možnost razstavljanja kvalitetnih in izvirnih 

razstav avtorjev različnih generacij, še posebej se usmerja v sodobno produkcijo in umetniške 

postavitve, ki so prilagojene prostoru. »Razstavišče galerije je namenjeno projektom, ki 

inovativno pristopajo k sooblikovanju poznobaročnega prostora, v smislu t. i. site-specific 

projektov (posebej za razstavišče pripravljenih umetniških projektov)« (Kulturni dom Krško 

2014, 6). Na leto se sicer razvrstijo 3 do 4 občasne individualne ali skupinske razstave, vključno 

s spremljajočimi pedagoško-andragoškimi programi. Želja je spremeniti Galerijo Krško v 

eminentno razstavišče, ki bo visoko razpoznavno ne le v Sloveniji, ampak tudi na mednarodni 

ravni (Kulturni dom Krško 2014; Občina Krško 2015b).  
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4.1.4 Grad Rajhenburg 

 

Grad Rajhenburg (GR) se nahaja v Brestanici in je eden najstarejših gradov na Slovenskem, 

katerega prva pisna omemba sega v leto 895. Lastnica kulturnega spomenika, državnega 

pomena, je vse od konca denacionalizacijskega postopka leta 2004, občina Krško. Med letoma 

2011/2012 je bila opravljena celovita obnova gradu s sredstvi, ki jih je občina pridobila iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj. Enota KDK upravlja z arhitekturnim spomenikom, 

razvija muzejske vsebine, pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške programe. V gradu 

deluje tudi dislocirana enota Muzeja novejše zgodovine Slovenije (MNZS) – Enota Brestanica, 

katerega ustanovitelj in financer je Ministrstvo za kulturo. MNZS brezplačno uporablja delovne 

in razstavne prostore, vstopnini se odreka v korist gradu, njihova kustosinja pa sodeluje pri 

vodenju po celem gradu in vseh zbirkah ter razstavah. Na Gradu Rajhenburg deluje muzejska 

trgovina, od leta 2014 tudi Galerija vin, Kavarna Gradu Rajhenburg pa je v zunanjem 

gostinskem najemu (Kulturni dom Krško 2014; Grad Rajhenburg 2015; Občina Krško 2015b). 

 

4.2 Kulturni menedžment v javnem zavodu 

 

Kulturni menedžment je bistven za vodenje javnih kulturnih zavodov. Javni zavod Kulturni 

dom Krško opravlja javno službo galerij in muzejev ter javno službo gledališke, uprizoritvene, 

filmske, glasbene ter plesne dejavnosti. Njegov odlok o ustanovitvi opredeljuje vse dejavnosti, 

ki jih v okviru javne službe – opravlja javni zavod ter določa, da tržna dejavnost, ki se izvaja v 

javnem zavodu, ne sme ogrožati izvajanja javne službe, zato je pri kulturnem menedžmentu 

upoštevanje tega odloka. Prav tako odlok jasno določa naloge direktorja javnega zavoda, ki 

obsegajo vodenje in načrtovanje dolgoročnih, strateških nalog, kratkoročnih nalog, oblikovanje 

strateškega načrta, letnega programa, vključno s kadrovskim vodenjem (akt o organizaciji del 

in nalog v zavodu, delitev del in razna pooblastila) (Ceglar 2015). 

 

Kulturni menedžerji v javnih zavodih se na področju kulture srečujejo s številnimi izzivi, saj so 

produkti v kulturi neotipljivi, učinki kulture pa nemerljivi na kratek rok, zato je s kulturo težko 

upravljati. Pomembno je zavedanje, da so učinki v kulturi nevidni ali t. i. tihi, ki dolgoročno in 

trajnostjo delujejo na vseh področjih življenja (od kulture vsakdanjega življenja, kulture 

medsebojnih odnosov, itd.) (Kulturni dom Krško 2015). Vsak kulturni menedžer se mora ves 

čas svojega dela prilagajati specifikam okolja, pri tem pa s kakovostnim programom pridobiti 
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čim številčnejšo publiko. Okolje v katerem delujejo kulturne ustanove, se ves čas spreminja. V 

tem kontekstu ne mislimo zgolj na ekonomske spremembe, zaradi katerih so kulturne dobrine 

vse manj dostopne širši publiki, temveč tudi na spremembe vrednostnega sistema in na socialno 

krizo ter splošno nezanimanje ljudi za kulturne dogodke. Naloga kulturnega menedžerja je tako 

poznati specifike povpraševanja okolja in se s skrbno izbranim programom tem tudi prilagajati. 

Osrednja naloga kulturnega menedžmenta v javnem zavodu Kulturni dom Krško je delovati v 

skladu s poslanstvom zavoda in omogočiti dostopnost kulture najširši javnosti. Pri tem je 

bistvena programska usmerjenost zavoda in zavedanje, da nosi kulturni menedžer osebno kot 

tudi socialno odgovornost, saj s tem na kakšen način upravlja in programsko vodi kulturni dom, 

vpliva na okolje (Ceglar 2015).  

 

4.3 Projektni menedžment v javnem zavodu 

 

Večina programov, ki jih izvaja javni zavod Kulturni dom Krško je projektne narave, ki jih 

opravljajo programsko zadolženi sodelavci, vključno z direktorico zavoda Katjo Ceglar. Za 

Ceglarjevo so izrednega pomena izkušnje na področju projektnega vodenja pri iskanju novih 

sodelavcev. Javni zavod Kulturni dom Krško uspešno kandidira na Evropskih razpisih, ki so z 

birokratskega stališča zapleteni in obsežni. Kot proračunski uporabnik pa Kulturni dom Krško 

ne more kandidirati na občinskih razpisih, saj so ta namenjena predvsem kulturnim društvom. 

S programskimi predlogi se prijavljajo tudi na Ministrstvo za kulturo, pri tem pa Ceglarjeva 

opozarja na zmanjševanje sredstev, manjša se tako izbor kot tudi splošen skepticizem do 

strokovnih komisij in ocen. S temi težavami se soočajo vsi kulturni domovi, predvsem na 

področju glasbe, medtem ko so na področju filma bolj uspešni. Sredstva, ki jih pridobijo na 

državnih razpisih so zelo nizka, pomembna pa je potrditev, da so programi, ki jih izvajajo 

kvalitetni in moralna podpora s strani Ministrstva za kulturo, vsem kulturnim ustanovam, 

predvsem tistim, ki delujejo v majhnih okoljih (Ceglar 2015).  

 

 Največja in najpomembnejša sta samostojna in finančno ločena projekta na področju 

muzealstva, kulturnega turizma in dediščine, projekta Trapistin in Zeliščni vrt (Ceglar 2015). 

Projekt Vpliv trapistov na posavsko podeželje, z akronimom „Trapistin“ kot tudi Projekt 

Ustvarimo zeliščni vrt Posavja, akronim Zelišča Posavja sta bila sofinanciran preko LAS 

Posavje s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 4. osi Programa razvoja 

podeželja RS za obdobje 2007‒2013. Glavni partner pri obeh projektih je bil Kulturni dom 
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Krško, projekt pa je vključeval tudi druge zunanje partnerje. Projekta sta potekala v dveh fazah 

in sta bila izvedena v 15. mesecih (Trapistin: januar 2013–marec 2014, Zeliščni vrt: september 

2013–november 2014) (Mestni muzej Krško 2015).  

 

Projektne narave pa so tudi druge dejavnosti na področju glasbe in gledališča ter z njimi 

povezani celostni programi. Javni zavod KDK prireja različne glasbene abonmaje (Jazzetno 

cikel, Cikel akustika, Poletje na gradu abonma), gledališke abonmaje za odrasle (Modri 

abonma +komedija, Modri abonma +drama) in otroke (Rumeni abonma) ter filmski abonma 

(Art kino Krško, Kino klub Krško, Kino mladina, Kino Oskar). Vsi ti projekti so pomembni za 

delovanje javnega zavoda, predstavljajo ugodnost za publiko, hkrati pa se kot organizatorji 

zavežejo k programski izpeljavi programa, z minimalnimi stroški (Ceglar 2015; Kulturni dom 

Krško 2015b).  

 

4.4 Delovanje 

 

Javni zavod Kulturni dom Krško je bil ustanovljen z namenom opravljanja javne službe, katere 

izvajanje je v javnem interesu. Kot del javne službe opravlja naslednje naloge: 

- prirejanje razstav različnih tematik, 

- organizacija abonmajev za odrasle in otroke, 

- art kino, 

- produkcija lastnih kulturno-umetniških in drugih prireditev, 

- posredovanje kulturnih prireditev v lastni produkciji ter v produkciji drugih 

kulturnih organizacij ali posameznih kulturnih ustvarjalcev, 

- organiziranje gledaliških, plesnih in glasbenih delavnic, 

- organiziranje proslav, plesov in koncertov, ki niso komercialne narave, 

- načrtovanje in izvajanje raznih oblik vzgojno-izobraževalnih kulturnih programov 

ter sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami, 

- skrb za razvoj gledališke, operne, glasbene in plesne dejavnosti z uvajanjem 

novitet, 

- izvajanje informativno-propagandne in založniške dejavnosti, namenjene izvajanju 

javne službe,  

- nudenje prostorskih pogojev ter produkcijo in tehnično pomoč drugim izvajalcem 

kulturnih programov in projektov, 
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- sodelovanje s slovenskimi kulturnimi organizacijami in društvi, doma in v tujini, 

sodelovanje s kulturnimi zavodi v kulturnih središčih, 

- vključevanje v kulturno življenje lokalne in širše skupnosti, 

- pedagoška dejavnost, 

- informiranje javnosti, 

- dobrodelne akcije, 

- varstvo kulturne dediščine,  

- raziskovanje na področju humanistike in družboslovja (Odlok o ustanovitvi 

javnega zavoda Kulturni dom Krško 2003, 9. čl.; Odlok o spremembah in 

dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško 2009, 3. 

čl.). 

 

4.4.1 Vodenje javnega zavoda 

 

Za zavod je značilna zahtevna organizacijska struktura medsebojno povezanih enot, temelj za 

poslovanje celotne organizacije je Akt o organih zavoda Kulturnega doma Krško in pridruženih 

enot Mestni muzej Krško, Galerija Krško ter Grad Rajhenburg (Kulturni dom Krško 2014).  

 

Zavod ima dva pomembna organa, in sicer poslovni organ je direktor in nadzorni organ, ki je 

svet zavoda, medtem ko sta najvišja organa občinski svet in župan (Ceglar 2015). Direktor 

javnega zavoda Kulturni dom Krško, organizira in vodi poslovanje ter strokovno delo v vseh 

enotah zavoda, v njegovi odsotnosti pa ga lahko nadomesti pooblaščena oseba. Začasno 

pooblastilo za vodenje enot ima kustosinja MMK, GK in GR, ki v teh enotah opravlja nalogo 

programskega, organizacijskega in kadrovskega vodje. Odlok tudi določa, da zavod nima 

programske ali poslovne vodje, temveč je to naloga direktorja zavoda, ki ne le da predstavlja in 

zastopa zavod, temveč je odgovoren za zakonitost in strokovnost poslovanja. Pogoj za 

zapolnitev direktorskega mesta je univerzitetna izobrazba/visoka strokovna izobrazba s 

specializacijo ali magisterijem družboslovne smeri, potrebne so vsaj 8 letne delovne izkušnje, 

od tega vsaj 3 leta na področju kulture, poleg aktivnega znanja vsaj enega svetovnega jezika, 

mora vlogi kandidat priložiti tudi načrtovani program dela in razvoja zavoda. Pri opravljanju 

nalog s svojega delovnega področja je direktor samostojen, za svoje delo pa odgovarja 

ustanovitelju in svetu zavoda. Svet zavoda šteje devet članov, pet je predstavnikov 

ustanovitelja, trije predstavniki so delavci zavoda in en predstavnik zainteresirane javnosti, ki 
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ga predlaga Kulturniška zbornica Slovenije. Naloge sveta zavoda so, da nadzira zakonitost in 

poslovanje zavoda, spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda, vključno s politiko 

ustanovitelja, predlaga morebitno revizijo poslovanja, hkrati pa ocenjuje delo direktorja, daje 

soglasja, poda predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja, z 

direktorjem tudi sklepa pogodbo o zaposlitvi, obravnava vprašanja s področja strokovnega dela 

in poda mnenja, predloge in pobude za reševanje le-teh (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 

Kulturni dom Krško 2003).  

 

Posvetovalno telo direktorice je programski svet zavoda, ki je bil ustanovljen leta 2010, ko so 

se zavodu pridružile nove enote. Ravno zaradi teh specifik je bil na pobudo direktorice 

Ceglarjeve in vodje oddelka za družbene dejavnosti občine Krško, ustanovljen programski svet 

zavoda, ki spremlja strokovno delovanje predvsem muzejske dejavnosti, nima pa nadzorne 

funkcije kot jo ima svet zavoda, ki deluje v skladu z veljavno zakonodajo. Naloge šest članskega 

posvetovalnega telesa direktorice, ki ga sestavljajo strokovno, poslovno izkušeni posamezniki 

z javnim ugledom (predlaga jih direktorica, potrdi pa svet zavoda), je ugotavljanje ustreznosti 

strateškega načrta in programa dela, potrjevanje letnega programa dela, obravnava vprašanja s 

področja strokovnega dela in svetovanje direktorju, podajanje predlogov in pobud v zvezi z 

delovanjem kot tudi druge naloge, ki so v skladu z veljavnimi predpisi in ustanovitvenim aktom 

(Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško 

2010; Ceglar 2015). 

 

Sedež vseh enot zavoda je v stavbi KDK, upravo, poleg direktorja/direktorice sestavlja glavni 

računovodja, ki opravlja tudi del kadrovskih del in samostojni strokovni delavec, ki poleg 

strokovnih nalog, deloma opravlja tudi tajniška dela. Odgovornost zaposlenih je določena v 

skladu s sistematizacijo delovnih mest in s pogodbami o zaposlitvah, vsi zaposleni so odgovorni 

direktorici, zaposleni v enotah MMK, GK, in GR pa so neposredno odgovorni pooblaščeni vodji 

(Kulturni dom Krško 2014). 

 

4.4.2 Poslanstvo, vrednote, vizija 

 

Osnovno poslanstvo vseh enot javnega zavoda je delovanje na področju kulture.  

Z združevanjem vseh enot pod eno organizacijsko okrilje, je javni zavod postal osrednje 

kulturno središče v občini in v Posavju. Pokriva delovanje na področju posredovanja 
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profesionalne in ljubiteljske kulturno-umetniške dejavnosti ter s tem decentralizira in omogoča 

dostopnost kvalitetnih umetniških programov izven državnih središč. Istočasno pa, izhajajoč iz 

lokalne kulturne dediščine in kulturno-umetniške produkcije, bistveno prispeva v lokalno, 

državno, še posebej pa s kulturno dediščino, tudi v mednarodno kulturno-turistično okolje 

(Kulturni dom Krško 2014, 10).  

 

Pomembna vrednota vseh enot je skrb za kulturo, posredovanje in predstavljanje vseh področij 

umetnosti (od glasbe, gledališča, plesa, filma, sodobnih vizualnih kot tudi likovnih umetnosti 

do kulturne dediščine) najširši javnosti. Vizija celotnega zavoda, pa je ostati zanimiv, privlačen 

in umetniško referenčen kulturni center v občini, Posavju in državi. Za uspešno izvajanje javne 

službe in delovanje je potreben kakovosten, popularen ter žanrsko raznovrsten program ne 

glede na umetniško področje. Vizija zavoda so visoki standardi delovanja, na področju 

muzealstva in kulturnega turizma, kot tudi dostopnost vseh kulturnih dobrin širši javnosti, še 

posebej socialno ogroženim in mladim (Kulturni dom Krško 2014). 

 

Vsaka enota zavoda ima podrobneje razdelano poslanstvo, vrednote in vizijo, ki jasno usmerja 

njeno delovanje. Poslanstvo Mestnega muzeja Krško je izvajati dejavnost varovanja, 

ohranjanja, raziskovanja, predstavljanja in populariziranja premične dediščine, na območju 

mesta in celotne občine Krško, v skladu z zakonodajo in ICOM-ovim kodeksom muzejske etike 

(poudarek na visokem nivoju etike vseh zaposlenih v zavodu). Vizija in cilji MMK je v prvi 

vrsti pridobitev državnega pooblastila za izvajanje javne službe za muzejsko in likovno 

dejavnost, javno službo si želijo izvajati v sodelovanju z lokalno skupnostjo, sorodnimi 

državnimi in tujimi institucijami, raznovrstnimi strokovnjaki, pridobivanje muzejskega 

gradiva, arhivske dokumentacije, zagotavljanje dostopnosti le-te, oblikovanje stalnih in 

občasnih razstav ter zbirk vključno z izvajanjem podpornih programov za različne ciljne 

skupine, znanstveno-raziskovalna ter vzgojno-izobraževalna dejavnost, fizična, virtualna in 

intelektualna dostopnost ter mobilnost dejavnosti, celovito upravljanje in razvoj spomenika – 

Valvasorjev kompleks, pridobivanje sredstev s prijavo na državne in evropske razpise, 

sodelovanje z vsemi enotami zavoda Kulturni dom Krško, ustrezno pridobivanje in oblikovanje 

kadrov ter strokovnih in projektnih skupin za posamezne teme, popularizacija in predstavljanje 

dediščine muzeja v lokalnem, državnem in mednarodnem okolju (Kulturni dom Krško 2014). 
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Galerija Krško je prostor kakovostnih likovnih razstav, katerih poslanstvo je vzpostavitev 

dialoga med prostorom in umetniškimi deli slovenskih in tujih umetnikov klasičnega kot tudi 

sodobnega likovnega ustvarjanja. S specifiko prostora so povezani tudi cilji in vizija, ki je s 

kakovostnim in dolgoročnim programom v Galerijo Krško privabiti širšo publiko, za kar je 

potrebna večja promocija in popularizacija galerije in razstav. Izboljšati je potrebno tudi 

infrastrukturo ter pridobiti dodatna sredstva za izpeljavo programa (Kulturni dom Krško 2014). 

 

Poslanstvo novo obnovljenega arhitekturnega spomenika – gradu Rajgenburg, je z občasnimi 

in stalnimi razstavami ohraniti spomin na novejšo zgodovino ter prikaz zgodovinskega razvoja 

gradu vse od 9. stoletja. Cilji in vizija enote je čim bolje predstaviti najširši javnosti celostno 

spomeniško obnovo, vzpostavitev in zagotavljanje celovitega delovanja vseh zaposlenih, 

dolgoročen, kakovosten in privlačen program, skrb za promocijo in popularizacijo, razvijanje 

kakovostne muzejske trgovine kot tudi grajske čokoladnice, izvajanje restavratorsko-

konservatorskih delavnic na državnem nivoju, stalne kulturne prireditve, sodelovanje z nosilci 

dejavnosti turizma, stalna in učinkovita promocija kulturne dediščine, pridobivanje dodatnih 

sredstev in doseganje kazalcev učinkovitosti v skladu z razpisnimi pogoji (Kulturni dom Krško 

2014). 

 

4.4.3 Strategija 

 

Strateški načrt javnega zavoda Kulturni dom Krško ter enot Mestni muzej Krško, Galerija 

Krško in Grad Rajhenburg za obdobje 2015–2019 je dokument, s katerim javni zavod načrtuje 

svoje zaželeno stanje v časovnem obdobju štirih let. Poleg pregleda razvoja in dejavnosti 

zavoda z vsemi enotami, vsebuje analizo organizacijskega poslovanja, ponuja pa tudi analizo 

vseh strateških vprašanj in izzivov organizacije vključno z nalogami, poslanstvom, vizijo, 

vrednotami, analizo notranjih in zunanjih dejavnikov, programskimi usmeritvami, 

investicijskim načrtom in cilji poslovanja od leta 2014 do 2018. 

 

Posebnost javnega zavoda je, da ta deluje na dveh različni področjih kulture, in sicer na 

področju umetniške produkcije glasbe, gledališča in filma, kot tudi na področju kulturne 

dediščine z muzejsko in galerijsko dejavnostjo. Javni zavod z vsemi enotami je zato z 

organizacijskega in programskega vidika, zelo zahteven in kljub dobrim prostorskim pogojem, 

finančnem stanju je strateško načrtovanje zelo odgovorno in zahtevno (Ceglar 2015). Strategija 
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zavoda je ohraniti delovanje na visokem in strokovnem nivoju v vseh enotah ter s sodobnimi 

trendi privabiti čim več obiskovalcev. Dolgoročni cilj zavod je, da postane z vsemi enotami 

gibalo kulturno-izobraževalnega razvoja v občini in širši okolici (Kulturni dom Krško 2014).  

 

V zavodu je direktorica na pobudo ustanovitelja, vključila v strateški načrt SWOT analizo oz. 

PSPN matriko (Tabela 4.2.). Gre za pregled vseh dejavnikov v strnjeni obliki, ki kratko in 

jedrnato prikazujejo vse zunanje in notranje dejavnike, ki pozitivno ali odklonilno vplivajo na 

delovanje javnega zavoda Kulturni dom Krško (Ceglar 2015).  

 

Tabela 4.2: SWOT analiza Kulturnega doma Krško 

PREDNOSTI (notranji dejavniki) SLABOSTI 

1. Dolgoletno predhodno delovanje zavoda na 

področju kulture, izkušnje, kanali obveščanja in 

pridobivanje publike za nove enote zavoda. 

2. Dobro, utečeno sodelovanje z nekaterimi 

organizacijami (Vrtec Krško, OŠ Krško, OŠ 

Leskovec, OŠ Mihajlo Rostohar, OŠ Sevnica, GŠ 

Krško, Simfonični orkester GŠ Krško, Big band 

Krško, Pihalni orkester Krško, LAS, Gimnazija Krško 

in Brežice idr.). 

3. Možnosti prepletanja dejavnosti med enotami. 

4. Uprava – direktorica ima dolgoletne izkušnje na 

področju dela v kulturi, med drugim izkušnje s 

področja muzealstva, kar je za vzpostavljanje 

delovanja novih enot koristno. 

5. Administracija – dolgoletna izkušenost glavne 

računovodje, strokovna usposobljenost in poznavanje 

specifike delovanja na področju kulture. 

6. Strokovna usposobljenost programskih, strokovnih 

delavcev vseh enot. 

7. Izkušnje zaposlenih. 

8. Pridnost in marljivost zaposlenih, pozitiven odnos 

do dela. 

1. Dislociranost enot. 

2. Zelo velik programski in posledično administrativni 

obseg dela. 

3. Pomanjkanje turističnih programov v občini, kar 

zadeva zlasti ključne objekte kulturnega turizma in 

enote GR, MMK. 

4. Skoncentriranost programskih dogodkov v 

določenih obdobjih in zato občasne preobremenitve 

zaposlenih. 

5. Nezadostno število urejenih parkirišč na Gradu 

Rajhenburg. Posledično manjši obisk prireditev na 

gradu. 

PRILOŽNOSTI ( zunanji dejavniki) NEVARNOSTI 

1. Izkoristiti tehnično-scenske možnosti delovanja 

celostne obnovljene (december 2014) velike dvorane 

KDK v kreiranju programa. 

1. Spremembe zakonodaje (ZUJF, ZUJIK idr.) lahko 

omejijo delovanje zavoda. 

2. Splošna gospodarska kriza, posledično manj 

dodeljenih sredstev in uporabnikov. 
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2. Izkoristiti potencial, ki ga daje novo obnovljena 

kulturna dediščina, v povezavi z akterji na področju 

lokalnega, regionalnega, državnega in mednarodnega 

kulturnega turizma. 

3. Nove zaposlitve, vezane na obnovo KDK. 

4. Novi projekti v okviru RRP – za razvoj vsebin, 

povezanih s kulturno dediščino in kulturno 

produkcijo. 

3. Verjetnost potrebe zmanjševanja zaposlenih, zaradi 

splošne gospodarske krize. 

Vir: prirejeno po Kulturni dom Krško (2014, 11‒12) 

 

V sladu s strategijo zavoda je doseči cilje poslovanja med leti 2014 in 2018 kot je prikazano v 

Tabeli 4.3. S kazalci (število prireditev javne službe, število prireditev na trgu kot tudi število 

obiskovalcev prireditev javne službe in število obiskovalcev prireditev iz dejavnosti na trgu, v 

posameznih enotah pa sta kazalca tudi število inventriziranih muzealij in število muzejskih 

pedagoških delavnic) merijo uresničevanje ciljev poslovanja zavoda Kulturni dom Krško po 

posameznih enotah. Te kazalce bodo v zavodu poskušali uresničiti s kvalitetnim programom, 

ki bo dostopen širši javnosti, v kontekstu relativno nizkih cen, ugodnih, celo brezplačnih 

koncertov za mlade, socialno šibke in gibalno ovirane, katerim bodo omogočili brezplačen 

vstop. Pri tem pa se zavedajo pomanjkljivosti strategije za novo pridruženi enoti MMK in GR, 

saj sta občina in Posavje iz kulturnega vidika relativno nerazviti, kar močno vpliva na 

obiskanost muzejskih enot (Ceglar 2015).  

 

Tabela 4.3: Kazalci uresničevanja ciljev poslovanja v letih od 2014 do 2018 

letni cilj 

Število prireditev 
Število obiskovalcev 

prireditev 
Število 

javne 

službe 

dejavnosti na 

trgu 
javne službe 

iz dejavnosti 

na trgu 

inventariziranih 

muzealij 

muzejskih 

pedagoških 

dejavnosti 

KDK 200 200 26.000 12.000   

MKK 60 10 5.500 500 200 10 

GK 5  2.200   4 

GR 30 20 7.500 1.500  10 

Vir: prirejeno po Kulturni dom Krško (2014, 31) 
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4.4.4 Financiranje 

 

Kulturni dom Krško se z vsemi enotami financira v različnem deležu iz različnih virov, kar 

prikazujemo v Grafu 4.1. 

 

Graf 4.1: Delež prihodkov javnega zavoda Kulturni dom Krško v letu 2014 

 

Vir: prirejeno po Kulturni dom Krško (2015b, neobjavljen vir) 

 

Iz strukture prihodkov je razvidno, da za delovanje zavoda največji delež (71,13 %) 

predstavljajo sredstva iz občinskega proračuna, 14,38 % sredstev so pridobili z opravljanjem 

dejavnosti na trgu, temu sledijo lastna sredstva iz naslova opravljanja javne službe (11,75 %), 

v manjšem deležu pa predstavljajo vir financiranja sredstva, pridobljena na Evropskih razpisih 

(1,59 %), sredstva zavoda za zaposlovanje preko javnih del (0,69 %) in dotacije s strani 

Ministrstva za kulturo (0,44 %). 

 

Občina vsako leto za zavode, katerih ustanovitelj je, izda letno javni poziv. Po procesu 

uskladitev finančnega kot tudi vsebinskega plana, temu sledi sklenitev letne pogodbe o 

financiranju, kjer so natančno določena sredstva iz občinskega proračuna po enotah in za 

posamezna področja (plače, programi, vzdrževanje, investicije, itd.) (Ceglar 2015). 

Razporeditev sredstev po posameznih enotah javnega zavoda Kulturni dom Krško prikazuje 

Graf 4.2.  

 

€543.254 
€3.385 

€5.269 

€12.163 
€89.730 

€109.844 

Prihodki v letu 2014 skupaj: 736.547 €

dotacije občine

dotacije MK

zavod za zaposlovanje

EU razpisi ZV1

lastni prihodki javna služba

lastni prihodki tržna
dejavnost
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Graf 4.2: Razporeditev sredstev po enotah v letu 2014 

 

Vir: prirejeno po Kulturni dom Krško (2015b, neobjavljen vir) 

 

Največ sredstev je v letu 2014 prejela enota KDK (41 %), sledi GR z 39 % deležem, najmanj 

pa sta prejeli enoti MMK in GK (skupaj 20 %). 

 

V spodnji Tabeli 4.4, prikazujemo vrste prihodkov in njihovo realizacijo v časovnem obdobju 

med leti 2010 in 2014.  

 

Tabela 4.4: Realizacija prihodkov – Kulturni dom Krško (2010‒2014) 

Zap. VRSTA PRIHODKA realizacija realizacija realizacija realizacija realizacija 

št.   2014 2013 2012 2011 2010 

              

1. DOTACIJE - javna služba 564072,29 507222,73 437721,53 329805,02 257373,97 

1.1. Dotacije -prorač. občine Krško 543254,17 494674,02 429268,67 320675,02 249318,97 

1.2. Namenske dotacije - Minis.za kulturo 3.385,00 12.548,71 8.452,86 9.130,00 7.755,00 

1.3. Dotacije - Zavod za zaposlovanje, jd 5.269,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. EU razpisi 12.163,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. Namenske dotacije KS Krško 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

              

2. LASTNI PRIHODKI 199.575,33 208.634,90 191.472,77 189.954,71 196.501,85 

2.1. Javna služba: 89.730,53 108.950,33 90.081,85 89.921,90 97.722,65 

2.2. Tržna dejavnost: 109.844,80 99.684,57 101.390,92 100.032,81 98.779,20 

              

  SKUPAJ PRIHODKI (1.+2.) 763.647,62 715.857,63 629.194,30 519.759,73 453.875,82 

3. Prenos prih. iz pretek. leta 0,00 0,00 0,00 10.305,20 8.127,00 

  SKUPAJ PRIHODKI-VSI 763.647,62 715.857,63 629.194,30 530.064,93 462.002,82 

€318.526 

€151.412 

€293.708 

Skupaj za vse note: 763.647 €

Kulturni dom Krško

Mestni muzej Krško,
Galerija Krško

Grad Rajhenburg
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Vir: Ceglar (intervju, 1. september 2015) 

 

Pri tem je potrebno opozoriti, da se je delovanje in posledično financiranje zavoda, močno 

spremenilo v letu 2010, ko se je zavodu pridružila enota Mestnega muzeja Krško (vključno z 

Mencingerjevo hišo) in Galerija Krško ter kasneje, leta 2012, ko je zavod prevzel tudi 

upravljanje gradu Rajhenburg. Zavodu so se pri tem povečali obratovalni stroški, zato je opaziti 

stalno večanje sredstev, saj se enoti v celoti financirata iz občinskega proračuna. Z 

priključenimi enotami se je povečalo tudi število zaposlenih, katerih plačo v celoti pokrivajo iz 

občinskega proračuna. Za delovna mesta preko javnih del, pa je v letu 2014 sredstva prispeval 

Zavod za zaposlovanje. Sredstva pridobljena s prijavo projektnih predlogov je zavod uspešno 

realiziral v letu 2014 (evropska projekta Trapistin in Zeliščni vrt). V opazovanem obdobju je 

delež sredstev prispevalo tudi Ministrstvo za kulturo, največ v letu 2013, ko so bili uspešni na 

razpisih in pridobili sredstva vezana na sofinanciranje programov (Akustika in Jazzetno cikel, 

Art kino, muzejsko konservatorske delavnice in likovna razstava v GK). Zmanjšanje pa je 

opaziti v letu 2014, ko zavod ni bil uspešen s prijavo programskih vsebin na področju glasbe. 

Kljub temu pa zavod pridobiva vsako leto več sredstev iz lastnih prihodkov, torej iz naslova 

opravljanja javne službe in dejavnosti na trgu. V letih 2010 in 2011 je zavod posloval z 

dobičkom, ki pa ga je kljub možnosti, ki ga določa 31. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Kulturni dom Krško (2003), da lahko zavod dobiček, ki ga »ustvari z lastno dejavnostjo, lahko 

s soglasjem ustanovitelja uporabi za povečanje dela mase plač za nagrajevanje delovne 

uspešnosti delavcev zavoda«, prenesel v naslednje leto in ga porabil za investicijsko 

vzdrževanje, nabavo osnovnih sredstev in za programske vsebine (Ceglar 2015). 

 

Zelo malo je donatorskih sredstev, predvsem v obliki predmetov, kar je sicer zelo značilno za 

muzeje in galerije. Tudi sponzorska sredstva se zaradi gospodarske krize zmanjšujejo in 

posledično predstavljajo, glede na celotni proračun zavoda, le majhen delež. Kljub temu pa so 

izrednega pomena za programsko delovanje, saj omogočajo dražje produkcije, ki jih zavod ne 

more pokriti izključno z lastnimi prihodki. Glavna sponzorja javnega zavoda Kulturni dom 

Krško sta energetski podjetji, Gen energija d. o. o in Hess, d. o. o., občasno pa sponzorska 

sredstva prispevajo tudi Krka, d. d., Zavarovalnica Triglav, d. d. OE Krško. Višina sponzorskih 

sredstev je v skladu s pogodbami poslovna skrivnost (Ceglar 2015).  
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4.4.5 Marketing in trženje 

 

Javni zavod Kulturni dom Krško poleg dejavnosti iz naslova javne službe, opravlja naslednje 

tržne dejavnosti:  

- organizacija, priprava in izvedba kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanja, 

sejmov, plesov, proslav in drugih prireditev komercialne narave, 

- predvajanje filmov, 

- posojanje in prodaja likovnih del in izdelkov, umetne in domače obrti ter 

organiziranja avkcij, 

- oddajanje dvoran in drugih prostorov, 

- posojanje tehnične opreme in nudenje tehničnih storitev, 

- nudenje pogodbenih storitev v okviru registrirane dejavnosti, 

- informativno-propagandna in založniška dejavnost, namenjena registrirani dejavnosti, 

ki ni javna služba, 

- gostinske storitve za potrebe zaposlenih izvajalcev in obiskovalcev, 

- prodajo spominkov in produktov zavoda (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni 

dom Krško 2003, 9. čl.; Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda Kulturni dom Krško 2009, 3. čl.). 

 

Kljub temu, da sme zavod opravljati tržno dejavnost v obsegu, ki ne ogroža izvajanje javne 

službe (Ceglar 2015), ta ves čas naraščajo, manjši upad teh sredstev je opaziti v letu 2013, kar 

je posledica upada prihodkov iz kino dejavnosti ter ne tako uspešnega oddajanja prostorov, 

zaradi splošne gospodarske krize (glej Tabela 4.4). Iz Grafa 4.3 je razvidno, kolikšen del 

sredstev pridobi posamezna enota iz naslova opravljanja javne službe in koliko sredstev ter 

kakšno višino sredstev z dejavnostmi na trgu. 
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Graf 4.3: Razmejitev opravljanja javne službe in tržne dejavnosti po posameznih enotah v letu 

2014 

 

Vir: prirejeno po Kulturni dom Krško (2015b, neobjavljen vir) 

 

Potrebno je poudariti, da je tržna dejavnost najbolj razvita v enoti Kulturni dom Krško, 

dejavnosti Mestnega muzeja Krško so skoraj v celoti povezana z opravljanjem javne službe, saj 

vse do konca leta 2017, zaradi izpolnjevanja razpisnih pogojev obnove in financiranja opreme 

Valvasorjeve hiše, ne sme zaračunavati vstopnine in izvajati tržne dejavnosti z oddajanem 

prostorov. Prav tako v Mencingerjevi hiši vse do konca februarja 2018, v skladu z razpisnimi 

pogoji, ne smejo zaračunavati vstopnine, prostori pa niso primerni za oddajanje v tržne namene. 

Tudi dejavnost Galerije Krško izključno izvajanje javne službe, saj razstavni prostor, zaradi 

svoje specifike ni primeren za oddajanje in trženje, obiskovalcem z željo popularizacije, 

prostora in njenih vsebin ne zaračunavajo (vključno z vstopnino). Manjši delež sredstev s tržno 

dejavnostjo (oddajanje prostorov, tehnike, muzejska trgovina, galerija vin, izvajanje gostinskih 

storitev) pridobi tudi enota Gradu Rajhenburg, ki je sicer komaj pred tremi leti začel obratovati, 

vendar pa je njegov cilj prihodke iz posameznih dejavnosti postopoma dvigovati, predvsem na 

področju kulturnega turizma kot tudi z organizacijo porok (Kulturni dom Krško 2014; Ceglar 

2015). 

 

Strategija Kulturnega doma Krško je za obdobje naslednjih štirih let (2015–2019) povečati 

lastna sredstva za 10 % v enoti KDK, v GR pa za 4 %. S tržno dejavnostjo želijo pridobiti 

najmanj 28 % lastnih sredstev, v enoti KDK 19 %, v enoti MMK in GK skupaj 1 % in v enoti 
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GR 8 %. Sredstva iz tržne dejavnosti želijo povečati s komercialno kino produkcijo, s poročno 

tržno dejavnostjo (želijo, da grad Rajhenburg postane uradni prostor UE Krško za poročanje), 

s širitvijo ponudbe muzejske trgovine in na račun novo obnovljene, tehnično dovršene dvorane 

KDK (Ceglar 2015).  

 

Javni zavod sebe trži kot blagovno znamko s celostno oblikovano privlačno grafično podobo 

za vsako enoto posebej, ki jih je prispevala izbrana oblikovalka na javnem razpisu (Slika 4.4).  

 

Slika 4.4: Logotipi posameznih enot 

 

Vir: Ceglar 2015 (preko elektronske pošte, 2. september) 

 

Vsaka enota ima tudi svojo aktualizirano internetno stran, ki posreduje pomembne podatke 

uporabnikom in predstavlja osnovo za komunikacijo z javnostjo. Za promocijo uporabljajo tudi 

bazo prejemnikov, ki prejemajo mesečna obvestila, izdelana po posameznih enotah. 

Obveščanje poteka tako v pisni obliki kot tudi preko elektronske pošte. Kulturni dom Krško 

svoje dejavnosti uspešno trži s pomočjo socialnih omrežij, zakupljen imajo oglaševalski prostor 

v lokalnem brezplačnem časopisu, Posavski obzornik, zaokrožene programske cikle oglašujejo 

na plakatih, po gospodinjstvih občasno razpošiljajo tudi letake in programske knjižice. Občasno 

komercialne programe tržijo z radijskimi najavami, ki so precej dragi, saj v zavodu skušajo 

racionalno uporabljati sredstva namenja promociji. Velik poudarek je predvsem na trženju 

dejavnosti enot MM in GR z dodatnimi promocijskimi tiskovinami (Ceglar 2015). 
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4.5 Menedžment človeških virov 

 

Zavod je imel leta 2006 le šest zaposlenih, z obnovo in priključitvijo novih enot pa se je število 

zaposlenih močno povečalo. V shemi organizacije in delovnih mest (Slika 4.5) prikazujemo 

skupno število zaposlenih v Kulturnem domu Krško.   

 

Slika 4.5: Shema organizacije in delovnih mest javnega zavoda Kulturni dom Krško in enot 

Mestni muzej Krško, Galerija Krško in Grad Rajhenburg 

 

Vir: Kulturni dom Krško (2014, priloga 1) 

 

Iz Slike 4.5 je razvidno, da ima Kulturni dom Krško skupno zaposlenih 20 oseb, ki opravljajo 

splošno, strokovno, tehnično in servisno službo, kar je relativno malo število za tako velik 

zavod, ki deluje razpršeno na treh dislociranih enotah. 

 

Pri upravljanju s človeškimi viri se v zavodu srečujejo s številnimi ovirami, saj opravljajo 

raznovrstna dela, ki zahtevajo široko paleto znanj in veščin, zelo pomembna je njihova 

kreativnost in iznajdljivost kot tudi sposobnost timskega dela. Naloge zaposlenih so izredno 

zahtevne in odgovorne, poleg tega so zaposleni zelo obremenjeni, saj delajo vse dni v tednu 
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(tudi ob nedeljah in praznikih), delo poteka tudi v nočnem času. Narava dela od zaposlenih terja 

delo preko polnega delovnega časa, z velikim številom nadur, kar posledično vpliva na zasebno 

in družinsko življenje. Zato je pri tem izrednega pomena, da so zaposleni polno predani delu in 

imajo poklic, ki ga radi opravljajo, saj so njihove plače relativno nizke. V takšnem okolju je 

zaposlene težko motivirati, saj direktor kot delodajalec nima možnosti finančne stimulacije 

zaposlenih. Pri tem direktorica zaposlene skuša motivirati z nadaljnjimi izobraževanji, poskuša 

upoštevati želje, ambicije po napredovanjih, ki jih zaposleni posredujejo na vsakoletnih 

razgovorih, ki so namenjeni izboljšanju klime med zaposlenimi (Ceglar 2015).  

 

Velika večina zaposlenih ima sklenjeno pogodbo za nedoločen čas, razen direktorice, katere 

zaposlitev je vezana na petletni mandat. Na podlagi sistematizacije delovnih mest in veljavne 

zakonodaje je za vsakega novo zaposlenega določeno poskusno delo (enoletna pogodba za 

določen čas), kar ponuja delno oceno ustreznosti delavca in delavke. Posamezna delovna mesta, 

ki so financirana s strani ustanovitelja, so vezana na razpoložljiva sredstva. Tako bodo v zavodu 

v prihodnje realizirali novo enoletno zaposlitev muzejskega vodnika, ki je vezana na realizacijo 

kazalcev obnove Mencingerjeve hiše, v kolikor bodo sredstva, bodo zaposlitev podaljšali. 

Direktorica zavoda se kljub pestremu naboru zaposlenih zaveda pomanjkanja, na področju 

menedžmenta in promocije predvsem kulturnega turizma, zato upajo v prihodnosti na nove 

zaposlitve na teh področjih (Ceglar 2015). 

 

4.6 Vpliv državne in občinske politike na delovanje zavoda 

 

Poleg veljavne zakonodaje ima na državni ravni velik vpliv na delovanje javnih zavodov 

Nacionalni program za kulturo (2014–2017). Program Ministrstva za kulturo vsebuje 

načrtovane cilje in ukrepe, s katerimi želi »ohraniti kakovostno raven delovanja javnih zavodov 

v kulturi in zagotavljati dostopnost kulturnih dobrin kot javnih dobrin« (Ministrstvo za kulturo 

2013, 149), kljub ukrepu, ki se nanaša na (leta 2013) podpisan dogovor med Vlado Republike 

Slovenije in sindikati javnega sektorja, o postopnemu zmanjševanju števila zaposlenih v 

javnem sektorju na področju kulture, kar znaša 1 % na letni ravni. Vendar v programu 

pojasnjujejo, da mora biti postopno zmanjševanje redno zaposlenih z vidika umetniškega in 

strokovnega razvoja smiselno, izgubljeni kader pa je potrebno nadomestiti z reorganizacijo dela 

(cilj je do leta 2017 povečati delež fleksibilnih zaposlitev za 30 %) in pridobivanjem dodatnih 

sredstev iz neproračunskih virov (cilj je povečanje sredstev za 20 % do leta 2017). Cilji ukrepa 
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so zagotoviti večjo avtonomnost v javnih zavodih, kot tudi povečati rast kakovostnih javnih 

storitev. Drugi cilj se nanaša na zagotavljanje večje pretočnosti zaposlovanja med javnim in 

zasebnim sektorjem ter nevladnimi organizacijami z uvajanjem fleksibilnih oblik zaposlovanja 

(projektno delo, delo za določen čas), načrtnim projektnim sodelovanjem javnih zavodov z 

nevladnimi organizacijami, samozaposlenimi in zasebnim sektorjem. Ukrepe je potrebno 

umestiti v strategije razvoja javnih zavodov, kot je tudi potrebno ustrezno spremeniti 

ustanovitvene akte. Za povečanje fleksibilnosti trga pa je nujna tudi reforma sistema poklicnih 

kvalifikacij in prekvalifikacij (Ministrstvo za kulturo 2013). 

 

V Kulturnem domu Krško pojasnjujejo, da ukrepe aktualnega Nacionalnega programa za 

kulturo ne upoštevajo, saj so na račun obnove in priključitve novih enot zavezani k ustvarjanju 

novih delovnih mest. Fleksibilne zaposlitve v Kulturnem domu Krško so vezane izključno na 

projektno delo (izpeljava evropskih projektov). V zavodu se ves čas trudijo za kakovostne javne 

storitve, kot tudi za povečanje deleža lastnih sredstev, kar bodo počeli tudi v prihodnje 

(predvsem računajo na povečanje tržnega deleža s komercialnim kinom). Vpliv državne 

kulturne politike občutijo predvsem preko delovanja Ministrstva za kulturo, kjer se dogajajo 

številne politične menjave. Na resornem ministrstvu zanemarjajo cilje, ki so si jih zadali v 

Nacionalnem programu za kulturo s tem, ko onemogočajo dostopnost kulturnih dobrin izven 

kulturnih središč. S tem vplivajo predvsem na delovanje javnega zavoda z javnimi razpisi, kje 

ni povsem jasna strategija financiranja, vprašljiva pa je tudi strokovnost komisij in lobistična 

aktivnost določenih skupin (Ceglar 2015). 

 

Izhodišče za razvojno načrtovanje kulture na občinski ravni določa Lokalni program za kulturo 

občine Krško 2015–2020, ki je oblikovan na podlagi veljavne zakonodaje, Nacionalnega 

programa za kulturo (2014–2017), dosedanjega razvoja kulture v občini in predvidenih virov 

sredstev, nastal pa je v sodelovanju s posamezniki in ustanovami iz področja kulture. 

 Z lokalnim programom kulture 2015–2020 želi občina Krško ohraniti doseženo stanje 

in ga še nadgraditi s podpiranjem ustvarjalnosti, doseganjem večje dostopnosti kulturnih 

dobrin, kakovosti kulturnega delovanja, podpiranja raznolikosti kulturnih zvrsti ter 

upoštevanja prispevka kulture h kakovosti življenja ljudi, kohezivnosti lokalne skupnosti in 

družbeno-gospodarskemu razvoju neposredno (donosnost določenih kulturnih dejavnosti) in 

zlasti posredno (prispevek k turizmu, oblikovanju, urejenosti krajine in urbanih središč in 

kvalitete življenja itd.) (Občina Krško 2015b, 17). 
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Občina Krško v skladu s predpisi in tradicijo kulturnega prostora, oblikuje politiko in nadaljnji 

razvoj posameznih področij (knjižnična dejavnost, likovne umetnosti, uprizoritvene umetnosti, 

glasbene umetnosti, filmska umetnost, kulturna dediščina, ljubiteljska kultura, kulturna 

infrastruktura in investicije, mediji …). Z namenom ohranjanja in oživljanja kulturne dediščine, 

kulturna politika občine upošteva načelo javno-zasebnega partnerstva, razvoj podeželja, razvoj 

poklicev v kulturi, nova delovna mesta predvsem na področju upravljanja s kulturno dediščino. 

Cilji kulturne politike občine so: 

- spodbuditi ustvarjalnost na vseh področjih kulturnih dejavnosti na območju občine 

Krško z namenom, da se kulturna ponudba v občini razvija po kriterijih kakovosti, 

raznovrstnosti, dostopnosti, povezovanja virov in sodelovanja; 

- zagotoviti ohranjanje, prezentacijo, raziskovanje in promocijo materialne in 

nematerialne kulturne dediščine, vključno z dediščino, ki ima status naravne vrednote; 

- zagotoviti večjo dostopnost javnih kulturnih dobrin in storitev za vse prebivalce in 

obiskovalce občine Krško; 

- krepitev tistega dela kulturne produkcije, ki temelji na med področnem povezovanju in 

sodelovanju, zlasti s področja vzgoje in izobraževanja, turizma, urbanizma, 

regionalnega razvoja, ekologije in gospodarskega razvoja; 

- kontinuirano promovirati kulturno ponudbo občine različnim ciljnim skupinam 

obiskovalcev ter spodbuditi razvoj kulturnega turizma; 

- zagotoviti pogoje, da se bodo nevladne organizacije in druge ustanove ter posamezniki, 

ki delajo na področju kulture, razvijali ter prispevali k večji kakovosti in raznovrstnosti 

kulturne ponudbe v občini (Občina Krško 2015b, 18). 

 

Kultura ima v občini Krško zelo pomembno vlogo, saj slednja že več kot pol stoletja zagotavlja 

ustanavljanje in financiranje javnih zavodov, ki so izrednega pomena tudi na regionalni in 

državni ravni, kot tudi iz vidika finančnih sredstev skrbi za javno kulturno infrastrukturo, 

kulturno dediščino, preko javnih razpisov sofinancira izvajanje programov. Tabela 4.5 kaže 

konstantno povečevanje proračunskih sredstev, ki jih je občina od leta 2010 do vključno leta 

2014 namenila kulturi, kljub izvedenim investicijam in zniževanju sredstev za ljubiteljsko 

kulturo.  
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Tabela 4.5: Sredstva namenjena kulturi v proračunu občine Krško v letih 2010–2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Proračun – 

odhodki v € 
43.940.963 37.584.411 36.881.857 30.626.220 39.767.513 

Skupno za 

kulturo v € 
2.358.676 4.108.801 5.753.757 2.060.060 2.628.540 

% sredstev za 

kulturo v 

skupnem 

proračunu 

5,37 % 10,93 % 15,60 % 6,73 % 6,61 % 

Skupno kultura 

– brez investicij 

v infrastrukturo 

1.415.569 1.212.737 1.582.994 1.582.240 1.641.316 

% sredstev za 

kulturo brez 

investicij v 

skupnem 

proračunu 

3,22 % 3,23 % 4,29 % 5,17 % 3,13 % 

Vir: Občina Krško (2015, 4–5) 

 

Iz Tabele 4.5 je razvidno  veliko povečanje sredstev (za skoraj 5 %) med letoma 2011 in 2012, 

do česar je prišlo zaradi velikih investicij obnove gradu Rajhenburg in Mencingerjeve hiše. 

Sredstva namenjena kulturi se povečujejo zaradi novih delovnih mest, programskih in 

materialnih stroškov, novo vzpostavljenih enot Kulturnega doma Krško.  

 

Pomemben delež sredstev za sofinanciranje kulture občina Krško, prejeme iz naslova 

nadomestil, zaradi omejene uporabe prostora (NORP) na račun sobivanja z jedrskim objektom. 

V letu 2014 je od skupno 8.659.459 € prejetega nadomestila, 8,8 % sredstev namenila kulturi, 

največ 16,5 % so porabili za investicije na področju izobraževanja (objekti osnovnih šol), 

najmanj pa za področje športa (0,44 %) (Občina Krško 2015a). 

 

V Tabeli 4.6 prikazujemo sredstva iz naslova NORP, ki jih je občina Krško v letu 2015 

namenila kulturi oz. Kulturnemu domu Krško.   

 

Tabela 4.6: Sredstva za kulturo iz naslova NORP v občini Krško 

Skupno prejeta sredstva iz NORP 8.659.459 € 

Sredstva za plače – Kulturni dom Krško z enotama 

Mestni muzej Krško in Grad Rajhenburg 
272.385,42 € 
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Sredstva za Kulturni dom Krško – materialni stroški za 

enoti Mestni muzej Krško in Grad Rajhenburg ter del 

materialnih stroškov za KD Krško 

110.873,56 € 

Sofinanciranje abonmajev v Kulturnem domu Krško 18.200 € 

Sofinanciranje drugih programov v Kulturnem domu 

Krško 
99.691,56 € 

Sredstva za sofinanciranje kulturnih projektov 17.000 € 

Vlaganje v druge kulturne programe 

223.772,64 € 

 

Ohranjanje premične kulturne dediščine 19.794,71 € 

Valvasorjeva knjižnica Krško (predviden odkup 

zemljišča za izgradnjo knjižnice, v letu 2015) 
2.440 € 

Vir: prirejeno po Občina Krško (2015a, 27) 

 

Velika večina sredstev iz naslova NORP, ki so namenjena za kulturo, financirajo delovanje 

javnega zavoda Kulturni dom Krško. Največ vseh sredstev gre za plače novoustanovljenih enot 

MMK in GR. Velik del sredstev pa se porabi za materialne stroške celotnega zavoda, iz tega 

naslova pa se tudi financirajo abonmajski in drugi programi v Kulturnem domu Krško. 

 

4.7 Prihodnost 

 

Kot pravi direktorica Kulturnega doma Krško, ima občina Krško posluh za kulturo in je zelo 

skrben ustanovitelj, ki finančno podpira delovanje v vseh enotah zavoda, odpira in financira 

nova delovna mesta, sofinancira tudi programske vsebine. Javni zavod, zato dobro posluje in 

nima likvidnih težav, zato je zelo pomemben nadaljnji razvoj dejavnosti, v vseh enotah z 

nadgradnjo strokovnih in programskih vsebin. Kljub temu, da so stroški financiranja zavoda 

relativno visoki in v javnosti velikokrat kamen spotike, so učinki, ki jih ima zavod s tem, ko 

vestno opravlja svoje poslanstvo, takoj merljivi po številu obiskovalcev. V zavodu so zaposleni 

strokovni in predani svojemu delu, zavedajo se poslanstva javnega zavoda in jim je mar za 

kulturno ter nacionalno identiteto (Ceglar 2015). Kljub nestabilni ekonomski, socialni in 

politični situaciji, ki bo gotovo imela vpliv na delovanje celotnega zavoda »se ne glede na 

prihajajoče čase, ob predanosti kulturi in umetnosti, ob kreativnosti, racionalnosti in 

iznajdljivosti zaposlenih ni bati prihodnosti izpolnjevanja poslanstva zavoda« (Kulturni dom 

Krško 2014, 33). 
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4.8 Preverjanje hipotez 

 

Z namenom čim bolj kompleksnega razumevanja raziskovalne teme, smo se za preverjanje 

hipotez, poleg študija in analize primarnih in sekundarnih virov, poslužili poglobljenega 

polstrukturiranega intervjuja (Priloga 1), ki smo ga opravili z direktorico Kulturnega doma 

Krško, Katjo Ceglar. Namen intervjuja je bil preveriti postavljene hipoteze, iz vidika vodstvenih 

izkušenj direktorice. Na podlagi njenih odgovorov in analize literature, smo preverjali sledeče 

hipoteze: 

 

H1: Kulturni dom Krško je za uspešno delovanje primoran k dobremu poznavanju in uporabi 

veščin kulturnega in projektnega menedžmenta. 

 

V javnem zavodu Kulturni dom Krško se zavedajo pomena kulturnega in projektnega 

menedžmenta za uspešno delovanje, kar nam je v intervjuju zatrdila tudi direktorica. Nihče od 

zaposlenih nima izobrazbe na področju menedžmenta, se pa je direktorica v preteklih letih 

udeležila dodatnih izobraževanj (večdnevni seminarji), saj čuti potrebo po dodatnem 

izpopolnjevanju na tem področju. Ceglarjeva v prihodnosti upa na novo delovno mesto 

menedžerja, ki bi deloval v zavodu, predvsem pa bi v enotah MMK in GR, razvijal kulturni 

turizem kot velik potencial za nadgradnjo programov v zavodu.  

 

Velik pomen za zavod je dobro poznavanje veščin projektnega menedžmenta, saj je večina 

storitev in produktov, ki jih ponujajo, ravno projektne narave. Za direktorico je pri izbiri novih 

sodelavcev zelo pomembno, da imajo ti izkušnje s projektnim vodenjem, saj je programsko 

financiranje zavoda zelo odvisno od uspešnosti na državnih in evropskih razpisih, finance pa 

zavodu ne dopuščajo najema zunanjih izvajalcev, ki bi vodili prijavo na različne razpise.  

 

Na delovanje Kulturnega doma Krško, vplivajo dejavniki iz okolja in ravno prilagodljivost na 

spremembe, izvira iz dobrega poznavanja in uporabe veščin kulturnega in projektnega 

menedžmenta, zato lahko prvo hipotezo potrdimo.  

 

H2: Javni zavod kulturni dom Krško mora izvajati profitni marketing za ohranjanje svojega 

poslanstva. 
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Poslanstvo javnega zavoda Kulturni dom Krško je izvajanje javne službe na področju kulture, 

saj je bil ustanovljen z namenom upravljanja javne službe, ki ga zagotavlja s kakovostnim, 

popularnim in žanrsko raznolikim programom. Ravno kakovost in obseg programskega 

delovanja zavoda, je po besedah Ciglarjeve, odvisen od lastnih sredstev, ki jih zavod pridobi s 

tržnimi dejavnostmi. Tudi aktualni NPK 2014–2017 javne zavode poziva k 20 % povečanju 

sredstev iz tržnih dejavnosti do leta 2017. 

 

Kljub temu, da sme zavod tržne dejavnosti opravljati le v obsegu, ki ne ogroža izvajanje javne 

službe, je za dolgoročno finančno stabilnost programov in posledično opravljanje poslanstva, 

primoran dejavnosti na trgu tržiti s profitnim marketingom. Na podlagi te ugotovitve lahko 

drugo hipotezo potrdimo. 

 

H3: Kulturna politika okolja predstavlja oviro za izvajanje poslanstva Kulturnega doma 

Krško, zato so potrebna lobiranja in pogajanja. 

 

Ceglarjeva na vprašanje, »Ali ste bili primorani za izvajanje poslanstva zavoda in uresničevanje 

zadanih ciljev lobirati in se pogajati?« trdno zanika in izpostavi veliko prednost Kulturnega 

doma Krško, ki deluje v okolju, kjer se ustanovitelj zaveda pomena poslanstva, ki ga opravlja 

zavod in njegovo delovanje tudi moralno in finančno podpira. Direktorica zavoda ima utečen 

način poslovanja, ne čuti političnih pritiskov, ki bi ovirali izvajanje poslanstva, saj z občino 

Krško odlično sodeluje. Pri tem omeni, da v nekaterih okoljih sicer obstajajo veliki politični 

pritiski, vendar jih sama ni bila deležna, saj je ves čas politično nevtralna. Predvsem na vse 

kulturne domove v Sloveniji, negativno vpliva državna politika in velike menjave na resornem 

ministrstvu. 

 

Na podlagi zgoraj predstavljenih podatkov ugotavljamo, da Kulturni dom Krško deluje 

avtonomno. Ker ima direktorica vodstvene kompetence, ji ni potrebno lobirati in se pogajati za 

izvajanje poslanstva zavoda, na podlagi česar smo hipotezo tri ovrgli.  
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5 SKLEPNE MISLI 

 

 

Kultura je javna dobrina, ki mora ostati in biti dostopna vsem, saj ima veliko pozitivnih učinkov 

za/na družbo, saj soustvarja njen razvoj, hkrati pa ohranja kulturno dediščino, spodbuja kulturno 

produkcijo in omogoča kulturno kreativnost. Poslanstvo kulturnih organizacij je v osnovi 

posredovanje in omogočanje teh kulturnih dobrin najširši publiki. Prav slednje pa je poslanstvo 

kulturnih organizacij kot tudi javnih zavodov na področju kulture, ki so bili temelj našega 

raziskovanja v magistrski nalogi. 

 

Pri svojem delovanju se javni zavodi soočajo s številnimi izzivi. V spreminjajočem se okolju, 

kjer imajo velik vpliv na njihovo delovanje ekonomske, politične, kulturne, demografske in 

tehnološke spremembe, so javni zavodi primorani k podjetniški naravnanosti, ki od njih zahteva 

znanja in veščine kulturnega menedžmenta, kar jim omogoča boljšo prilagodljivost na 

spremembe iz okolja. Izdatki za kulturo se zmanjšujejo s tem, ko država klesti proračunska 

sredstva, se spreminja razmerje financiranja v javnih zavodih. Država pričakuje večji delež 

lastnih sredstev, s čimer kulturo potiska na trg, kar še dodatno poslabšuje njen položaj in vlogo, 

saj je kulturni trg v Sloveniji zelo majhen, sponzorskih in donatorskih sredstev je vse manj, 

investiranje v kulturo nima zadostne profitne vrednosti, poleg tega pa država z davčno 

zakonodajo ne spodbuja zasebnega investiranja v kulturne dobrine.  

 

Za dobro upravljanje v kulturnih organizacijah je ključno strateško načrtovanje, ki zajema 

oblikovanje jasnih ciljev in poti, s katerimi bodo te cilje uresničili. Dober kulturni menedžer 

mora imeti tudi znanja iz področja projektnega menedžmenta, saj je večina, predvsem 

programsko vezanih storitev, ravno projektne narave. Tudi finančna perspektiva javnih 

zavodov temelji na pridobivanju sredstev s prijavo projektnih predlogov in črpanjem sredstev 

iz evropskih skladov. Poleg finančnih virov, so za delovanje kulturnih organizacij izrednega 

pomena zaposleni, ki predstavljajo najpomembnejši kapital vsake organizacije. Menedžment 

človeških virov v kulturnih organizacijah je zelo specifičen, saj te navadno razpolagajo z 

majhnim številom zaposlenih, motivacija za njihovo predano delo pa izvira iz zavedanja 

poslanstva, ki ga kulturne organizacije opravljajo. 
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V empiričnem delu smo ugotovitve teoretičnega dela konkretizirali s študijo primera. Potrdili 

smo dve od treh postavljenih hipotez in pri tem ugotovili, da je za preživetje kulturnih 

organizacij nujno dobro poznavanje in uporaba menedžmenta, saj se okoliščine delovanja 

kulturnih organizacij ves čas spreminjajo. Zato smo prvo predpostavko o nujnosti uporabe in 

poznavanja veščin kulturnega in projektnega menedžmenta potrdili. Vendar je naloga 

menedžerjev, na področju kulture in neprofitnega sektorja izredno zahtevna, kar je se izkazalo 

tudi v primeru Kulturnega doma Krško. Upravljanje takšne kulturne organizacije, zahteva 

veliko odgovornost, saj so pritiski profitnega sektorja veliki, ob tem pa je temeljno poslanstvo 

vsakega kulturnega zavoda, da ohranja in ustvarja okolje, ki umetnikom omogoča razvijati 

kreativnost, pri tem pa zavod razpolaga z izredno omejenimi viri. Hkrati mora pri uporabnikih 

s kvalitetnimi programi in aktualnimi vsebinami vzbujati zanimanje in jih aktivira k obisku. 

Zato je izrednega pomena za upravljanje kulturnih organizacij tudi področje profitnega 

marketinga v kulturi. Predvsem to velja za programsko dejavnost zavoda, ki je odvisna od 

deleža pridobljenih lastnih sredstev, ki jih zavod pridobi z opravljanjem javne službe, kot tudi 

z opravljanjem dejavnosti na trgu. Pri tem smo ugotovili, da je za uspešno delovanje kulturnih 

organizacij, ključno okolje v katerem deluje. Kulturni dom Krško sicer deluje v okolju, ki 

(finančno) podpira njegovo delovanje, zato se za izvajanje poslanstva ne potrebujejo pogajati 

in lobirati, kar pa ne drži za druge javne zavode in kulturne organizacije, ki so močno odvisne 

od aktualne lokalne in državne kulturne politike. 

 

Hipoteze smo preverjali tudi z odgovori direktorice zavoda, ki izražajo njen osebni pogled in 

mnenje na obravnavano problematiko. Ugotovitve se nanašajo na delovanje javnega zavoda 

Kulturni dom Krško in jih ni možno posploševati. Za boljši vpogled v menedžment v kulturnih 

organizacijah, bi bilo smiselno izvesti komparativno študijo primerov in preučiti javne zavode, 

ki delujejo na področju kulture, znotraj regije ali celo širše na področju celotne Slovenije. Dobro 

bi bilo preučiti menedžment dveh, s pravno-organizacijskega vidika različnih zavodov (javnega 

in privatnega), kar bi še jasneje pokazalo razlike. Smiselno bi bilo izvesti tudi mednarodno 

študijo in preučiti kulturne organizacije v evropskih državah z dolgo kulturno tradicijo kot je 

na primer Francija ali Nemčija. Tako bi dobili jasnejšo sliko o specifikah menedžmenta v 

posameznih kulturnih organizacijah, ki izhajajo iz okolja v katerem deluje. Nalogo bi si bilo 

dobro zastaviti tudi v ožjem obsegu in natančneje predelati le eno vejo menedžmenta, na primer 

kulturni menedžment ali pa projektni menedžment ter ga natančneje preučevati v soodvisnosti 

delovanja kulturne organizacije. 
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Glede na ugotovitve lahko zaključimo, da je današnji položaj kulture težak, ne godi se ji prav 

dobro, zato je prihodnost vseh kulturnih organizacij negotova. Ob tem se povečuje zavedanje 

vseh, ki delujejo na tem področju, o nujnosti dobrega menedžmenta za preživetje organizacije. 

Država vse manj sredstev nameni kulturi, manjšajo se tudi izdatki Evropske unije. Kulturna 

politika v Sloveniji je nekje v ozadju, v vmesnem obdobju celo nismo imeli samostojnega 

resornega ministrstva. V javnosti ekonomski učinki javnega sektorja niso prepoznani. Kultura 

je iz vidika gospodarstvenikov videna kot parazit, ki odjeda državni proračun, zato je nujno, da 

kulturna politika zavzame jasna stališča, oblikuje jasne kulturne cilje in oblikuje nov, kulturno 

politični model, ki bo kulturo iz ozadja prinesel v središče. Šele, ko bomo na kulturo gledali kot 

povezovalni element, ki nosi duhovno, intelektualno in kreativno vrednost, se bo kulturi v 

Sloveniji godilo bolje, nas pa v vse bolj globaliziranem svetu, ne bo strah za nacionalno in 

kulturno identiteto.  
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PRILOGA 1 

 

POLSTRUKTURIRAN INTERVJU Z DIREKTORICO KULTURNEGA DOMA KRŠKO, 

KATJO CEGLAR 

Datum izvedbe: 1. september 2015 

Trajanje izvedbe: 10:00 – 12:30 

Kraj izvedbe: Krško, Uprava KD Krško 

 

TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA 

 

Kot sem Vam že predstavila v elektronskem sporočilu, zaključujem magistrski študij 

Medkulturnega menedžmenta na FUDŠ (Nova Gorica). Trenutno sem v zaključni fazi pisanja 

magistrske naloge, z naslovom »Menedžment v kulturnih organizacijah – študija primera: 

Kulturni dom Krško« in bi za analizo v empiričnem delu potrebovala Vašo pomoč. Analizirala 

sem že dokumente in zakonodajo dosegljivo na svetovnem spletu, manjka mi še nekaj 

podatkov, z Vami pa bi želela opraviti tudi polstrukturiran intervju. Pripravila sem kar nekaj 

vprašanj, ki sem jih razdelila po sklopih.  

V kolikor ste pripravljeni, predlagam, da začneva s temo kulturnega menedžmenta. V tujini je 

zelo aktualen kulturni menedžment, obstajajo visokošolski študijski programi, številne 

raziskave, v Sloveniji pa se zanimanje zanj šele prebuja. 

 

1. Kakšne so naloge kulturnega menedžerja v javnem zavodu? 

»Tukaj govorimo o zelo specifičnem področju, vodenju javnega zavoda, saj je takšna shema 

organizacije izjema tudi v evropskem prostoru. Kar se tiče javnega zavoda, gre tukaj za 

opravljanje t.i. javnih služb. Konkretno KDK opravlja v razširjeni obliki javno službo 

galerij in muzejev, v enoti KD pa gre za izvajanje javne službe, in sicer za področje 

gledališke, uprizoritvene, filmske umetnosti, dejavnosti glasbe in plesa. Javni zavod ima 

delovanje določeno s svojim odlokom o ustanovitvi, v njem so točno določene dejavnosti, 

vključujoč z vso veljavno zakonodajo, ki določa, da je v našem primeru bistveno to, da tržne 

dejavnosti (oddajanje prostorov, komercialni kino, interni bife, muzejska trgovina), ki se 

tudi izvaja v javnem zavodu, ne sme ogroziti izvajanja javne službe. Ko govorimo o nalogah, 

so pri tem mišljene naloge direktorja, ki so določene v odloku (strateški načrt, letni 

program, finančni načrt v tesnem sodelovanju z računovodjo). Te obsegajo vodenje in 

načrtovanje dolgoročnih, strateških nalog, kratkoročnih nalog, oblikovanje strateškega 

načrta, letnega programa, vključno s kadrovskim vodenjem (akt o organizaciji del in nalog 

v zavodu, delitev del in razna pooblastila). Bistveno pri menedžmentu oz. opravljanju tega 

zavoda je to, da tržna dejavnost, kot odloča odlok, ne sme ogroziti izvajanja javne službe.« 



 

 

 

2. Ali menite, da kulturne ustanove potrebujejo podjetno usmerjene menedžerje? 

 »Glede na to, da je občina ustanovila javni zavod, ki ga po zakonodaji ni dolžna (dolžna 

je ustanavljati osnovne šole, zdravstvene domove itd.) je kultura zelo specifično področje, 

ker je vedno tisti poimenovan nadstandard v nekem okolju, kljub temu, da so kulturni 

domovi prisotni po celi Sloveniji. Potreba po tržni usmerjenosti je iz leta v leto bolj 

pomembna, zaradi načeloma potencialno nezadostnega vira financiranja s strani 

ustanovitelja. V primeru naše občine, je to področje relativno dobro rešeno. Od vseh enot 

zavoda je KD največ na trgu, in sicer so objekti Kulturnega doma Krško razglašeni za javno 

kulturno infrastrukturo, kar je zelo bistveno pri financiranju oz. za oddajanje prostorov v 

najem, saj Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK) določa, da 

lahko upravljavec vsem javnim kulturnim uporabnikom, to so javna kulturna društva, 

društva v javnem interesu oz. javnim uporabnikom, oddaja prostore za vrednost, ki jo 

določa minimalno povečanje materialnih stroškov, zaradi izvajanja dejavnosti v prostorih 

(zaposlen tehnik, poraba elektrike, vode …). Gre za zelo nizke najemnine. Tržni del 

pridobimo z oddajanjem prostorov Infocentra NEK-u ter od drugih zunanjih najemnikov. 

Torej, je tukaj povsem jasno, kakšen tržni delež lahko pridobimo, predvsem v turistično 

nerazvitem okolju, kjer tudi ni kapacitet za kongresni turizem.« 

 

3. Kakšen je po vašem mnenju dober kulturni menedžer?  

»Moj pogled glede kompetenc dobrega kulturnega menedžerja je, da ta deluje v skladu z 

osnovnim poslanstvom kulturne ustanove, ki mora biti v prvi vrsti programsko usmerjeno. 

Izrednega pomena pa je prizadevanje za pridobivanje čim večjega deleža sredstev iz javnih 

virov, torej od ustanovitelja, evropskih sredstev do kandidiranja na javnih razpisih 

Ministrstva za kulturo. Bistveno je poslanstvo, da v okolje posreduješ kulturne dobrine in 

vrednote na nivoju, še posebej tistih zapostavljenih programov in smeri, pri tem 

zagotavljamo razpršenost vseh kulturnih dobrin. Ustanova, kot je kulturni dom, lahko izven 

velikih kulturnih središč ponudi visoko kakovostne vsebine. Pri tem pa se moramo ravnati 

po publiki in okolju v katerem deluješ. Vedno pa so seveda prisotna prizadevanja, da se 

ustvarja čim večji tržni delež. Ravno iskanje tega ravnovesja, je ključno za upravljanje 

kulturnih ustanov. Dober kulturni menedžer mora imeti predvsem širino, ki zajema dobro 

poznavanje okolja, publike in da znaš iz tega največ iztržiti. Je pa res, da je kultura še vedno 

tista, ki vodji ponuja svobodo in z njo povezano kreativnost.« 

 



 

 

4. S kakšnimi izzivi se srečujete danes, kot kulturna menedžerka? 

»Kljub temu, da se sama raje izogibam izrazu kulturna menedžerka, je vsekakor kulturni 

menedžment bistven za delovanje kulturnega doma. Vendar je delovanje vedno odvisno od 

same ponudbe, promocije, pridobivanja sodelujočih partnerjev in strank. Pomembne so 

specifike povpraševanja vsakega okolja. Ravno zato je največji izziv kvaliteten program, pri 

tem pa pridobiti čim več publike in njihovo zadovoljstvo. Pri vsakem gostovanju glasbene 

ali pa recimo gledališke produkcije, mora biti prodan čim večji delež vstopnic, zato 

relativno malo stvari izvedemo brezplačno. Problem pa ni le v finančni krizi, tukaj je tudi 

socialna kriza, ko se ljudem enostavno ne da iti od doma, in se iz leta v leto bolj pozna. 

Velik izziv predstavlja kultura sama, ki deluje »potiho« in rezultati niso takoj merljivi kot 

recimo pri športu. Prav tako je velik izziv trženje, kar pa ni povsem odvisno samo od nas, 

saj sta recimo enoti kulturnega turizma Grad Rajhenburg in Mestni muzej Krško, povsem 

specifični. Gradovi so veliko bolj obiskani kot pa muzeji, ki imajo ožjo, specializirano 

publiko. Velik izziv predstavlja predvsem okolje, za katerega lahko rečem, da je kulturno 

nerazvito.« 

 

5. Po izobrazbi ste dipl. umetnostna zgodovinarka in sociologinja kulture. Ste se na temo 

kulturnega menedžmenta dodatno izobraževali, opravili kakšen tečaj? Čutite potrebo po 

tem? Ima kdo od zaposlenih v javnem zavodu izobrazbo iz področja menedžmenta? 

»V zavodu nima nihče izobrazbe iz področja menedžmenta. Ko sem kot humanistka, brez 

vodstvenih izkušenj, prišla na delovno mesto direktorice, mi je pri tem takrat in še danes 

veliko pomagala računovodja, predvsem na področju finančnega poslovanja. Sem se pa 

udeležila kar nekaj seminarjev, kot je bil na primer na Gea Collegu več dnevni seminar 

kulturnega menedžmenta, z uglednimi in izkušenimi predavatelji, kjer smo dobro videli 

specifike delovanja vsakega zavoda, kot tudi okolja v katerem delujejo.« 

 

6. V Sloveniji nekako ni zaznati zadostne menedžerske aktivnosti na področju kulture. Zakaj 

je temu tako? Kakšne rešitve za izboljšanje vidite vi?  

»Že zelo dolgo delujem v javnih zavodih, zato sem na tej t.i. javni strani, saj verjamem, da 

mora biti kultura čim bolj dostopna najširši javnosti. Kultura stane, že vstopnice za recimo 

abonmajske koncerte so drage, zato je prav, da občina sofinancira programe abonmaja. 

Kulturo je izredno težko tržiti, saj imamo na eni strani javne programe na višjem 

umetniškem nivoju, za katere v malem okolju kot je Krško, zelo težko pokriješ stroške. Zato 

skušamo primanjkljaj na javnem delu pokriti s komercialnim delom. Kot vodja javnega 



 

 

zavoda oz. menedžer, se moraš zavedati osebne in hkrati socialne odgovornosti do okolja, 

na katerega s svojim delovanjem vplivaš. Pri trženju komercialnih zadev so prisotne osebe, 

ustanove, podjetja, ki jim gre za zelo velik profit, zato je takšne prireditve izredno težko 

organizirati, tudi tveganje je veliko, kljub prostorskim pogojem, saj je za takšne prireditve 

težko pridobiti zadostno publiko.« 

 

Prehajava na novo temo. Veščine projektnega menedžmenta za delovanje kulturnih organizacij, 

niso pomembne zgolj iz finančnega vidika (o tem spregovoriva malo kasneje), temveč tudi 

zaradi narave produktov in storitev, ki jih izvajajo. 

7. V kolikšni meri in katere dejavnosti vašega zavoda so projektne narave?  

»Večina projektnih nalog je bilo izvedenih na področju muzealstva, ki so bili vezani na 

evropske razpise in izpeljava partnerskih zadev v povezavi z njimi. Z večjima projektoma, ki 

ju je vodila bivša sodelavka, smo s pomočjo evropskih razpisov in pridobitvijo sredstev, imeli 

možnost vnesti vsebine v projekt. Uspešni smo bili z dvema velikima muzejsko-turistično-

dediščinskima projektoma, Trapistin in Zeliščni vrt, na gradu Rajhenburg, z vsemi zunanjimi 

partnerji. V enoti KDK izvajamo vsakoletne vsebinske projekte, ki so vezani na razpise 

ministrstva. To so celostni programi kot je abonma (gledališki za odrasle, otroke), Jazzetno 

cikel od leta 2007, Akustika, Poletje na gradu in seveda tudi filmski abonmaji po uspešno 

izvedeni digitalizaciji … Abonmaji ponujajo ugodnost za publiko, nas kot organizatorje, pa 

zavezujejo k izvedbi programa, pri čemer si seveda dopuščamo možnost menjave in izpada 

programov, zaradi višje sile, bolezenskih vzrokov … Na področju likovne umetnosti, smo 

malo zgrešili štiriletne cikle, ki jih je po nekih spremembah uvedlo Ministrstvo. Torej, 

finančno samostojna in bolj ločena projekta od ostalega delovanja zavoda, sta prej 

omenjena evropska projekta.« 

 

8. Kako poteka prijava na projektni razpis? Kako se lotevate projektov in kdo vse sodeluje v 

projektnem timu? 

»V posameznih enotah imamo programsko zadolžene sodelavce. Tudi sama sem kot direktorica 

programski in poslovni vodja, zaposlenega imamo tudi programskega koordinatorja in 

organizatorja. V vseh letih mojega vodenja, smo si program razdelili. Sama tako še vedno 

delam veliko programskih zadev (glasbeni in gledališki program za odrasle), sodelavec, 

koordinator, je prevzel področje komercialnega in art kina in tudi otroški program. Na 

občinskih razpisih ne kandidiramo, saj smo proračunski uporabniki in so ti namenjeni 



 

 

kulturnim društvom, lahko pa s programi kandidiramo na Ministrstvu za kulturo. Iz leta v leto 

je sicer vse manj sredstev, omejuje se izbor, prijavitelji smo skeptični do komisij, ocen.« 

 

9. Kakšen pomen ima projektno delo (in z njim pridobljena sredstva) za delovanje javnega 

zavoda KDK?  

»Strinjam se, da ima projektno delo velik pomen, kljub nizkim sredstvom. Ministrstvo iz leta v 

leto zaostruje pogoje, denarja primanjkuje, spreminjajo se pogoji. Na tem deležu smo zelo 

dobro financirani s strani sredstev za omejeno porabo prostora s strani občine, predvsem grad, 

muzej in galerija. Glede na moje izkušnje delovanja v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici, 

naši projekti v zelo specifičnem galerijskem prostoru v nekdanji cerkvi Sv. Duha, so resnično 

''low-budget'' projekti, saj se večina umetnikov, ki prihaja k nam razstavljati, odloča za to, 

ravno zaradi lepote prostora. Hkrati smo eni redkih, ki izplačujemo minimalne razstavnine 

umetnikom, zato lahko rečem, da smo malo socialni do umetnikov, saj včasih ta sredstva ne 

pokrivajo niti potnih stroškov.« 

 

10. V literaturi je projektna dejavnost v neprofitnem sektorju označena kot problematična, saj 

naj bi bile projektne dejavnosti prilagojene razpisom in ne dejanskim potrebam. Poleg 

prilagojenih aktivnosti, pa ta vključuje še preobremenjenost s pisanjem projektov in poročil. 

Kakšno je vaše mnenje na to temo? 

»S tem se strinjam. Predvsem to drži za evropske razpise, ki so zelo zahtevni, birokratsko 

zapleteni. Razumljivo je, da želi imeti financer jasno evidenco o porabi sredstev. Za opravljanje 

teh nalog je potrebno imeti osebo, ki projekte administrativno vodi. To smo izkusili na projektih 

Trapistin in Zeliščni vrt, pri katerih so sodelovali zunanji partnerji, ki niso imeli izkušenj na 

tem področju, zato smo mi, kot nosilni partnerji, bili primorani prevzeti še njihov del, kar nam 

je vzelo ogromno časa. Pri ustvarjanju novih delovnih mest, sem si zato zelo prizadevala, da so 

ta mesta zasedli usposobljeni humanisti z ustreznimi izobrazbami in izkušnjami na področju 

projektnega vodenja.« 

 

Prehajava na temo delovanja javnega zavoda. 

11. Nadzorni organ zavoda je svet zavoda. Kakšne so njihove formalne naloge? V kolikšni meri 

se vključujejo v vsebinsko in programsko delovanje zavoda? 

»Kulturni dom Krško je od leta 2001 ustanovljen kot javni zavod, takrat se formiral tudi svet 

zavoda, ki je nadzorni organ, najvišji organ pa je občinski svet oz. župan. Leta 2009 je bil naš 

odlok spremenjen, zaradi novo obnovljene enote MMK in GK, kasneje pa še GR. Zaradi specifik 



 

 

delovanja vseh teh novih muzejskih enot, je bil na mojo pobudo in pobudo vodje oddelka na 

občini, ga. Gabrič, ustanovljen strokovni svet za muzejske enote.« 

 

12. Kaj pa strokovni svet zavoda, kdo so člani, kakšne so njegove naloge? S kakšnim namenom 

(na čigavo pobudo) je bil leta 2010 ustanovljen programski svet zavoda? Kdo določi 

njegove člane (kdo jih predlaga) in kakšne so v praksi njihove naloge? 

»Zakonodaja točno določa, kdaj je potrebno ustanoviti strokovni svet zavoda. Strokovni svet, 

ki je bil na moj predlog imenovan in potrjen s strani sveta zavoda, nima enakih pooblastil kot 

svet zavoda, temveč bdi nad strokovnim razvojem in opravljanjem nalog, ki jih muzej opravlja. 

Menim, da je bila ta odločitev prava, saj je bil muzej na novoustanovljen, zato je bilo potrebno 

nadzorovati programski razvoj muzeja. Sestavljajo ga strokovnjaki, poznavalci s področja 

sodobne likovne umetnosti (Saša Nabergoj-direktorica muzeja v Škofji Loki, nekdanja 

direktorica direktorata za kulturno dediščino mag. Damjana Pečnik, upokojena konservatorka, 

umet. zgodovinarka Alenka Železnik in dr. Boris Golec iz Inštituta M. Kosa, SAZU) in dve 

strokovni delavki (vodja enote in kustosinja). Programski svet deluje kot posvetovalno telo 

direktorja in se sestaja dvakrat letno, po potrebi tudi večkrat.« 

 

Za delovanje javnega zavoda pa je pomembno tudi strateško načrtovanje, katerega del 

predstavlja jasno začrtano poslanstvo, vrednote, vizija in strategija.  

13. Aktualni strateški načrt jasno opredeljuje politiko javnega zavoda Kulturni dom Krško, 

zajema opredelitve poslanstva, vrednot, vizijo in dolgoročne načrte zavoda. Kateri dejavniki 

so vplivali na oblikovanje le-teh? 

»Zakonodaja je zahtevala oblikovanje načrta za vse javne zavode do 15. Januarja 2015. 

Mogoče se bi bilo smotrno lotiti oblikovanja strategije že prej. Kljub temu, da je občina vložila 

veliko dela in ogromno sredstev za obnovo novih enot (Valvasorjev kompleks, Mencingerjeva 

hiša in Grad Rajhenburg), ni bilo jasne strategije kaj bomo z njimi počeli po obnovi. Ko 

pogledam za nazaj, bi bilo potrebno že takrat imeti jasnejšo vizijo, vsaj lastnik oz. investitor bi 

jo moral imeti. Mi v zavodu smo si sicer ves čas prizadevali za vzpostavitev normalnega 

delovanja, z mojega vidika je bilo tudi zelo koristno, da sem ob priključitvi novih enot imela 

izkušnje s področja muzelastva. Ob podpori občine nam je sicer uspelo vzpostaviti normalno 

delovanje, ampak nismo imeli strategije, ki smo jo oblikovali šele kasneje.« 

14. Kdo je sodeloval pri oblikovanju strateškega načrta, kako dolgo je trajala sama izvedba in 

katere aktivnosti je vključevala? 



 

 

»Strateški načrt se je pripravljal kar dolgo, saj ima zavod zelo široko področje delovanja, zato 

smo ga oblikovali za vsako področje posebej. Bilo je veliko pripomb, uskladitev. Oblikovala 

sem ga sama, v muzejskem delu je sodelovala bivša sodelavka Alenka Černelič Krošelj, na 

koncu tudi dr. Helena Rožman, upoštevali pa smo tudi vse pripombe ustanovitelja. Oblikovanje 

samega načrta je bilo zahtevno, saj priključene nove enote v okolju s svojim delovanjem orjejo 

ledino, zato je kljub izkušnjam težko predvideti smeri razvoja in specifike delovanja posameznih 

enot.« 

 

15. Strategija zavoda je ohraniti delovanje na visokem in strokovnem nivoju v vseh enotah ter 

s sodobnimi trendi privabiti čim več obiskovalcev. Dolgoročni cilj zavoda je, postati z 

vsemi enotami gibalo kulturno-izobraževalnega razvoja v občini in širši okolici. S kakšnimi 

aktivnostmi boste to dosegli? 

»Enota KDK ima dolgoletno tradicijo, vzpostavil se je okus publike in temu primerno je 

oblikovan program. V prihodnosti želimo vsekakor to kakovost ohraniti in hkrati omogočiti 

dostopnost lahkotnejših vsebin vsem drugim. Muzej je specialni muzej, za področje mesta in 

občine Krško, kljub temu, da je izredno lepo obnovljen, je specifičen, saj razen Stovičkovih del, 

v njem ni muzealij. Za strokovne delavce predstavlja krasna izhodišča za postavitev novih 

projektov in s tem, v kreativnem smislu načrtovanja, ponuja velike izzive. Hkrati je potrebno v 

trendu muzejske pedagogike vzpostaviti privlačne zbirke. Grad Rajhenburg, ki je primer 

izredno lepo obnovljenega spomenika državnega pomena, ima veliki kulturni potencial. V 

muzejskih programih je potrebno skrbeti za vedno nove vsebine (posodabljanje stalnih razstav, 

začasne razstave), saj z osveževanjem privabljamo stalno in tudi novo publiko. Grad z atrijem 

ponuja lepo letno prizorišče, z omejeno kapaciteto, vendar s specifiko premajhnega števila 

parkirišč in neurejenim prometnim režimom, kar nam kot organizatorju in upravljavcu 

zmanjšuje obisk.« 

 

16. V strateškem načrtu ste izvedli tudi t.i. PSPN matriko? S kakšnim namenom ste opravili 

analizo notranjih in zunanjih dejavnikov? Kdo vse je sodeloval pri oblikovanju? 

»To je bila želja ustanovitelja, da analizo vključimo v načrt. Analiza se mi zdi zelo pregledna, 

z vidika strateškega načrtovanja zelo uporabna, saj ponuja pregled vseh okoliščin, ki jih moraš 

pri svojem delovanju upoštevati. Oblikovala sem jo sama, na podlagi vseh izkušenj.« 

17. Kazalci uresničevanja ciljev poslovanja so letno število prireditev in število obiskovalcev. 

Kako boste zadane cilje dosegli? 



 

 

»Publiko bomo vzdrževali in privabljali s kvalitetnim in dostopnim programom. Nizke cene 

vstopnic, občasno s pomočjo lastnih virov in sponzorskih sredstev, izvedemo tudi brezplačne 

programe, predvsem za mlade. Za socialno šibke oz. brezposelne, že nekaj let omogočamo 

brezplačen vstop, kot tudi za invalide na vozičkih. V mestnem muzeju, vstopnine do leta 2017, 

zaradi izvrševanja zahtev razpisnih pogojev, ne zaračunavamo, na GR pa imamo določene 

vstopnine. Prihajajo pritiski in želje raznih skupin, ki želijo prost vstop. Postavljen cenik je vir 

financiranja, vstopnine predstavljajo javni del lastnih sredstev, zato pri tem ne odstopamo in 

cenik velja za vse enako.« 

 

Zaključujeva s temo strateškega načrtovanja in prehajava na temo financiranja Kulturnega 

doma Krško. 

18. Zanima me kako se Kulturni dom Krško financira, kakšna je struktura vaših prihodkov od 

leta 2010 do sedaj? So finančna letna poročila javno dostopna? 

»Spomladi sem pripravila power point predstavitev, iz katere je lepo viden delež financiranja 

po posameznih segmentih, posredujem vam ga lahko po elektronskem sporočilu. Predstavitev 

je bila namenjena za novo sestavljeni občinski svet, ki jim je bilo potrebno razložiti novo 

situacijo, ki jo je v zavod prineslo upravljanje novih enot. GR in MMK so v celoti financirani, 

tudi plače, iz občinskega proračuna. Vse zaposlitve so vezane na projekte, to so kazalci, ki jih 

je potrebno uresničiti, saj si ob prijavi navedel tudi število novih zaposlitev. Če zavod oz. občina 

tega ne realizira, so kazni, penali … Tega si financer oz. ustanovitelj enostavno ne more 

privoščiti. Ravno danes, smo na novo zaposliti sodelavca, multimedijskega inženirja, na račun 

obnove velike dvorane KDK. Finančna poročila so javno dostopna, vse podatke o strukturi 

prihodkov, ki jih potrebujete, vam lahko posreduje naša računovodkinja.« 

 

19. Kako ste uspešni na javnih razpisih, kolikšen del sredstev pridobite na ta način? 

»Natančne podatke vam po koncu intervjuja posreduje računovodkinja. Kot sem že omenila, 

smo bili zelo uspešni z dvema evropskima projektoma. Na državnih javnih razpisih pridobimo 

zelo malo. Na tem področju imamo kar nekaj težav, toda ne samo mi, temveč konkretno vsi 

kulturni domovi, saj smo prav vsi izpadli na letošnjem razpisu za financiranje glasbe, kljub 

temu, da smo bili v preteklih letih uspešni. Kljub temu, da gre tukaj za zelo nizke zneske, nam 

vsem sofinancirancem s strani ministrstva, to pomeni kot neke vrste potrditev kvalitete 

programa, ki ga izvajamo. Tukaj gre predvsem za moralno podporo, ki jo mi v tem okolju 

pravzaprav zelo potrebujemo, hkrati pa če nas ministrstvo programsko ne podpira, pri tem ne 

upošteva osnovnih načel ZUJIKa in drugih zakonodajnih določb, da naj bi se kulturne dobrine 



 

 

razprševale po celotni Sloveniji in ne samo v središčih. Kar nekaj let imamo v dosti večjem 

deležu sofinanciran art kino, kar kaže kakšen pomen ministrstvo namenja posameznemu 

področju.«  

 

20. Kako vam Ministrstvo za kulturo in občina določata porabo sredstev in kako jo nadzirata? 

»Na Ministrstvu za kulturo so ti razpisi zelo različni glede na področje, kot na primer za art 

kino, kjer so zelo natančno določeni pogoji in poraba sredstev. Pri glasbi, žal smo to leto na 

razpisu izpadli, v preteklih letih niso bili tako zapleteni. Na koncu projekta je potrebno oddati 

končno poročilo, realizacijo in oceno. Na državnih razpisih niso tako strogi, kot to velja za 

evropske razpise. Zavodi, ustanovljeni s strani občine, imamo letno-javni poziv, temu sledi 

uskladitev finančnega plana in vsebinskega načrta, sklenitev letne pogodbe o financiranju, kjer 

je točno določena višina sredstev, ki jo zavod dobi s strani občine za posamezna področja (za 

plače, posamezne programe po enotah itd.). Določene programe občina le delno financira in 

jih v KDK velikokrat pokrivamo iz vstopnin. V primeru investicijskih vzdrževanj in drugih 

investicij, moramo kot dobri gospodarji ustanovitelju vedno pred vsako investicijo predložiti 

najmanj tri ponudbe. Če pa smo financirani v okviru javnih naročil, so ta sredstva določena na 

20.000€ za nabavo in 40.000€ za investicije (brez DDV).« 

 

21. V kolikšni meri se financirate s sponzorskimi sredstvi in donacijami? Kakšen je delež teh 

sredstev od leta 2010? 

»Tudi delež sredstev bo razviden iz poročila, ki vam ga posredujem. To so glede na celotni 

proračun in glede na deleže sredstev, ki jih prispeva ustanovitelj, zelo nizki zneski. Gospodarska 

kriza se pozna, ampak v Posavju imamo nekaj zvestih energetskih podjetij, ki nam stojijo ob 

strani. Ti sponzorji so Gen energija d.o.o in Hess, d.o.o., občasno pa tudi Krka, d.d., 

Zavarovalnica Triglav, d.d. OE Krško. Višina teh sredstev je v skladu s pogodbami in zahtevo 

sponzorjev poslovna skrivnost. Donacije so sicer zelo značilna praksa muzejev in galerij, saj je 

umetnikom v interesu, da je njihovo delo predstavljeno in dostopno javnosti. Dostikrat so 

problem depoji, recimo konkretno kiparji, ki nimajo kje skladiščiti svojih umetnin, jim to zelo 

prav pride. Galerije in muzeji se odločajo ne prav pogosto za to, saj si pri sprejemu donacij 

vedno vezan na pogodbene zahteve umetnika glede razstavljanja, renoviranja in posodabljanja 

kot drugih manjših specifik glede avtorja samega.« 

22. Na kakšen način pridobivate ta sponzorska sredstva? Kakšen pomen imajo za vaše 

delovanje? 



 

 

»Gre za relativno utečene zadeve s sponzorsko-donatorskimi vlogami, sledijo osebni obiski in 

pogovori. Občasno posamezniki muzeju ponujajo donacijo predmetov, česar je sicer zelo malo. 

V našem okolju kot direktorica javnega zavoda opažam, da recimo kulturna društva včasih 

dobijo veliko več sponzorskih in donatorskih sredstev, saj je mnenje in odnos sponzorja in 

donatorja, da nas je v celoti dolžan financirati ustanovitelj. Veliko je odvisno tudi od 

posameznega direktorja ali določevalca delitve sponzorskih sredstev, kakšne afinitete ima do 

kulture. Ta sredstva pa so pomembna za naše programsko delovanje, saj z njimi podpiramo 

programe in si lahko privoščimo dražje produkcije, saj nismo tako obremenjeni s prodajo 

vstopnic. Za finančno zahtevne programe brez sponzorja, sami ne moremo ustvarit toliko 

lastnega prihodka z visoko postavljeno ceno vstopnic, da bi pokrili stroške projekta. Več kot bi 

pridobili sredstev, bolj raznolik program bi lahko imeli.« 

 

23. Kakšne rešitve vidite za izboljšanje sistema financiranja javnih zavodov v Sloveniji? 

 »V Krškem smo v izjemni poziciji, ravno zaradi posluha ustanovitelja, ki ga ima za naše 

delovanje, predvsem za financiranje novih enot kot tudi KDK. Občina nas res dobro financira, 

zavod nima likvidnih težav. Zavoljo kazalcev, ki jih moramo uresničevati s pridobitvijo 

evropskih sredstev, se zaposlovanje v zavodu povečuje, v drugih javnih zavodih, temu ni tako. 

Ko se primerjamo z drugimi javnimi zavodi kulturnih domov, smo uspešni. Z večjimi težavami 

se soočajo državne ustanove.« 

 

Menim, da sva izčrpno spregovorili na temo financiranja javnih zavodov. Sledi sklop vprašanj 

na temo marketinga in trženja v Kulturnem domu Krško. 

24. Kolikšen delež sredstev ste pridobili od leta 2010 do danes iz tržnih dejavnosti ? Kdo in 

kako določa porabo teh sredstev? 

»Tudi tržni delež celotnega zavoda in posameznih enot je razviden iz predstavitve, ki sem vam 

jo posredovala. Najbolj primerna enota za tržno dejavnost je KDK, deloma GR, MMK in GK 

pa ne. Tržne dejavnosti v MMK ne smemo izvajati do leta 2017, saj je oprema nabavljena iz 

IPE, zato lahko zaračunamo le storitev. V kolikor pride do presežka sredstev, se ta lahko deli 

na zaposlene, za direktorja o tem določa občinski svet, za zaposlene pa svet zavoda. Vendar v 

vseh teh preteklih letih, tega nismo izvajali, temveč smo se temu odrekali, raje smo investirali 

v program, obnovo, druge investicije in nabavo inventarja (oprema, avto za KDK, vzdrževanje 

oken po fazah …).« 

25. Ali so sredstva, ki jih pridobite iz tržne dejavnosti nujna za ohranjanje poslanstva zavoda? 



 

 

»Vsekakor se strinjam, ta sredstva so zelo pomembna za naše delovanje. Finančna kriza je 

poskrbela, da se sredstva namenjena kulturi na državnem nivoju ves čas znižujejo, pričakovati 

je posledično zmanjševanje tudi na občinski ravni. V tem primeru bo enota KDK, najbolj na 

udaru, zato je pomembno, da nam po digitalizaciji bistveno več tržnih sredstev prinaša kino 

dejavnost. Zopet pa imamo nove zaposlitve, ki jih v precejšnjem odstotku moramo sami 

financirati, tako tudi moja plača ni v celoti krita in 10% zanjo pridobimo na trgu.« 

 

26. Kakšna je vaša strategija pridobivanja sredstev s tržno dejavnostjo? Kakšne so ovire? 

»Pridobivanje tržnih sredstev je zelo specifično glede na področje in posamezne enote zavoda. 

Pomembno tržno področje je kino produkcija, s katerim po polovici leta presegamo letni plan. 

Potencial vidimo v poročni dejavnosti na GR. Tukaj se soočamo z oviro, in sicer GR ni 

razglašen za uradni prostor UE Krško za poročanje, zato morata mladoporočena, če se želita 

poročiti pri nas, plačati takso UE v vrednosti 170€, nam pa 100-120€ za najem prostora. Naša 

želja je, da bi občina z UE dorekla, da je tudi na gradu uradni prostor, kar bi bil velik doprinos 

za našo tržno dejavnost. Sodelujemo tudi z lokalnim društvom, pri prirejanju grajskih porok. 

Na gradu imamo muzejsko trgovino, Galerijo vin, tudi v MMK imamo muzejsko trgovino, cene 

izdelkov je potrebno prilagodit publiki. Muzejska trgovina ima osnovnošolce in upokojence, 

zato moramo biti še posebno pozorni na cenovno dostopne izdelke; medtem ko na grad 

prihajajo posamezniki, kot tudi avtobusi z vodenimi skupinami, zato je potrebno prilagoditi 

tržno strategijo trgovine na gradu. Seveda, pa ne sme biti na tržni dejavnosti minusa, v kolikor 

do tega pride, ga moramo pokrivati iz drugih tržnih dejavnosti. Tak primer je interni bife v 

KDK, ki ima iz računovodskega stališča ves čas malo primanjkljaja, to pokrivamo s sredstvi iz 

kino dejavnosti ali pa najemov. Splošna gospodarska kriza pa seveda vpliva na obseg najemov 

raznih podjetij. Ti so se v preteklih letih precej zmanjšali, tudi porasta na novo ne opažamo, 

žal.« 

 

27. Za naslednja štiri leta načrtujete povečanje sredstev iz tržne dejavnosti, kakšni so vaši načrti, 

kako boste to izvedli? 

»Povečanje sredstev si obetamo s kino dejavnostjo, kot tudi na račun obnovljene, atraktivne 

velike dvorane KDK. Pomembne dejavnosti so poroke na gradu, galerija vin, muzejska 

trgovina. Za posamezna področja v tem času izvajamo trženjske načrte.« 

 

28. Kako skrbite za promocijo svojih storitev (katere marketinške kanale uporabljate)? Koliko 

sredstev namenite promociji? 



 

 

»Pri promociji smo od nekdaj zelo racionalni, čeprav se kanali iz leta v leto spreminjajo. 

Ugotavljamo namreč, da je največja učinkovitost v teh, t.i. brezplačnih omrežjih, ki sicer niso 

povsem brezplačni, saj je v ozadju naše delo in tudi sredstva za vzpostavljanje le-teh. Najbolj 

nam promocijsko funkcionirajo vzpostavljene spletne strani vseh enot, ki so med samo 

povezane, dokaj učinkovita so tudi socialna omrežja. Pomembno je obveščanje po naši adremi, 

torej po naših bazah prejemnikov naših obvestil z mesečnimi programi KDK, vsaka enota ima 

tudi svojo bazo prejemnikov za pisna obvestila, kar ugotavljamo, da mogoče ni najbolj 

učinkovito. Predvsem je pomembna obsežna skupna e-adrema, pri čemer skušamo upoštevati 

Zakon o varovanju osebnih podatkov z izjavami prejemnikov, da želijo prejemati naša 

obvestila. Za večje vsebinske projekte in zaokrožene programske cikle se občasno poslužujemo 

teh ''jumbo najav'' in drugih tiskovin v manjšem obsegu (letaki za vpis abonmajev, abonmajske 

knjižice), predvsem za enoti GR in MMK. Za komercialne programe tudi radijskih najav, ki pa 

so za naše delovanje velik finančni zalogaj. Smo pa redno prisotni v brezplačnem časopisu 

Posavski obzornik, kjer imamo zakupljen prostor, kar je na letni ravni kar velik strošek. 

Sklenjeno imamo pogodbo, nekaj ugodnosti, po potrebi doplačamo večji obseg. Menim, da je 

tovrstno oglaševanje uspešno, saj je Posavski obzornik brezplačnik in pride v vsako 

gospodinjstvo v Posavju. Trudimo se za sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami, za 

srednješolce ponujamo ugodne abonmajske vstopnice. Ob priključitvi novih enot, smo 

vzpostavili celostno grafično podobo za vsako enoto, v kar smo investirali malo več denarja, z 

namenom boljše razpoznavnosti. Pri komercialnem filmu, ljudje sami dostopajo do informacij, 

ki jih potrebujejo in ni potrebna velika promocija, predvsem za popularnejše vsebine, kot je 

recimo film Minioni.«  

 

29. V intervjuju za Posavski obzornik ste dejali, da je delo z mladimi vaša dolgoročna naložba. 

Kakšne marketinške pristope uporabljate, da storitve približate mlajši populaciji? 

»Ne samo v Krškem, ampak na sploh, se srečujemo s težavo pridobivanja mlade publike za 

gledališko-uprizoritvene umetnosti, tudi za glasbo. Predvsem je težko dobiti mlade 

posameznike, zato je zelo pomembno sodelovanje s šolami in delo na programih kulturne in 

umetniške vzgoje. Izvajamo muzejsko-pedagoške programe, v kulturnih domovih delujemo na 

področju filmske vzgoje in gledališke umetnosti. Odvisni smo od šol, od njihovega odziva, zato 

je medinstitucialno sodelovanje na področju javne službe zelo pomembno, za takšne ustanove 

kot je naša. Z nekaterimi šolami že zelo dobro sodelujemo, kar je odvisno od profesorjev, ki 

imajo interes sodelovati z nami ter nam posredujejo tudi povratne informacije. Izkazalo se je 

tudi, da se starši bolj angažirajo za predšolske otroke, obiskujejo lutkovne predstave itd. 



 

 

Abonmajska publika je na splošno starejša. Kot sem že omenila ponujamo za dijake srednjih 

posavskih šol v državnem merilu zelo ugodne abonmajske vstopnice; 20€ za šest predstav, kar 

je res minimalna vrednost. Mladi so vsekakor naša dolgoročna naložba in želimo si, da 

spoznajo pestrost naše ponudbe in se dolgoročno tudi vračajo k nam.« 

  

Sledi sklop vprašanj, ki se navezujejo na temo upravljanja s človeškimi viri.  

30. Koliko oseb je zaposlenih v zavodu KDK danes? Kakšne so oblike njihovih zaposlitev? 

»Ko sem nastopila prvi mandat je bilo v zavodu zaposlenih šest ljudi, danes nas je dvajset. To 

je zelo povečan obseg dela zame in za zaposlene. V glavnem so vsi zaposleni za nedoločen čas, 

razen mene, ki sem vezana na petletni mandat. Na podlagi sistematizacije delovnega mesta je 

z vsako novo zaposlitvijo določeno poskusno delo, kar osebno menim, da je zelo dobro, saj 

lahko v tem času do neke mere ocenimo ustreznost delavke ali delavca za delovno mesto, ki ga 

opravlja.« 

 

31. Kakšne so specifike upravljanja s človeškimi viri v javnem zavodu? S kakšnimi izzivi se 

soočate? 

»Za programsko-kadrovsko vodenje enot MMK, GK in GR sem pooblastila zaposleno delavko. 

V javnem sektorju imamo direktorji zelo veliko pooblastil in odgovornosti, zaradi mandata 

nimamo socialne varnosti, tudi plače niso veliko višje v primerjavi s strokovnimi delavci. V 

našem kolektivu imamo zelo pester nabor oseb, ki opravljajo zahtevna dela, za katera so 

relativno malo plačani. Kot delodajalec nimaš možnosti finančne stimulacije, prihaja do velikih 

obremenitev, saj se dela tudi ob vikendih, praznikih, zvečer, posledično se naberejo nadure, ki 

jih ne moreš izplačati. Delavci morajo imeti širino, širok spekter znanj in sposobnosti, morajo 

imeti sposobnost timskega dela. Zaposleni morajo biti pri delu izredno kreativni, to kar počnejo 

morajo imeti res radi in biti glede na vse navedene specifike delu predani.« 

 

32. Soočate se s kadrovsko podhranjenostjo. Ali je v prihodnosti načrtovana kakšna širitev? 

»Pričakujemo novo zaposlitev, za določen čas, muzejskega vodnika, ki je vezana na realizacijo 

kazalcev obnove Mencingerjeve hiše. Pri posameznih delovnih mestih smo zelo odvisni od 

razpoložljivih sredstev. V kolikor bodo sredstva, bomo zaposlitev lahko podaljšali. Zelo bi bili 

dobrodošli menedžerji, strokovnjaki na področju marketinga in trženja, ki bi v smislu 

kulturnega turizma tržili sam grad Rajhenburg, kar je sicer vezano na celoten turizem okolja. 

Pohvalimo se lahko s strokovnim osebjem na muzejskem področju. Vsekakor bi nam prišla prav 

nova zaposlitev na področju trženja vsebin ali pa menedžerja za del kulturnega turizma.«  



 

 

 

33. Kako kot vodja organizacije motivirate zaposlene k uspešnemu opravljanju nalog?  

»Motivacija je včasih problem, saj ni finančnih vzgibov za delo. To področje je z moje strani 

šibko, včasih se mi zdi, da ob vsem potrebujem nekoga, ki bi me motiviral. V zavodu imamo 

srečo, saj so sodelavci predani svojemu delu, so hvaležni za službo, ki jo imajo, so skromni in 

delujejo znotraj razpoložljivih okvirjev. Težko jih je motivirati, saj gredo velikokrat preko svojih 

meja in je na njih samih, da imajo zavest, da to kar delajo, imajo res radi.« 

 

34. Kako skrbite za usposabljanje zaposlenih? 

»Eno izmed orodij motivacije zaposlenih je vsekakor tudi izobraževanje. Pri tem skušamo 

upoštevati želje po napredovanjih, ambicijah, izobraževanjih za posamezna področja, ki jih 

zaposleni izrazijo na vsakoletnih razgovorih. Ti razgovori so namenjeni izboljševanju klime v 

zavodu. Udeležujemo se tudi skupnih izobraževanj, kot so na primer, izobraževanja na področju 

poslovanja s strankami.« 

 

35. Kaj menite o sistemu plač javnih uslužbencev, kakšne so njegove pomanjkljivosti? 

»Plače v javnem sektorju so relativno nizke, glede na obseg dela. Situacija je sicer takšna, da 

v primeru odpovedi, je na trgu takoj deset brezposelnih. Sistem plač je poln omejitev. Velikokrat 

posameznik glede na znanje, izkušnje, spretnosti in odgovornosti, kar presega to, za kar je 

izobražen in tudi plačan, glede na plačilni razred. Pri razpisu tehnika, multimedijskega 

inženirja se je pokazalo, da bi ta kader raje opravljal delo preko s.p.-ja, kot pa opravljal službo 

s tako zahtevnimi nalogami za takšno plačilo.« 

 

Pomemben dejavnik iz okolja, ki ključno vpliva na delovanje vseh kulturnih ustanov je državna 

in občinska politika.  

36. Kako občinska politika vpliva na delovanje javnega zavoda? Predstavlja oviro za 

opravljanje poslanstva? 

»Imamo srečo, ker se občina zaveda investicij in nas finančno tudi podpira, zato ne predstavlja 

ovir za naše delovanje. V nekaterih okoljih so sicer pritiski na vodstvene delavce zelo močni, 

kar do sedaj sama nisem občutila. Je pa res, da se politika vedno lahko odloči in ne glede na 

rezultate, direktorja zamenja. Rečem lahko, da sem v prednosti, saj sama nisem bila nikoli 

politično vpletena, saj menim, da je zelo pomembno, da si na delovnem mestu, ki ga opravljam, 

nevtralen.« 



 

 

 

37. Na kakšen način kulturna politika okolja, vpliva na delovanje zavoda? Ste primorani za 

izvajanje poslanstva zavoda in uresničevanje zadanih ciljev lobirati in se pogajati? 

»Predvsem občina vpliva na naše delovanje s finančnega vidika. Med nami in občino oz. 

občinsko upravo je zelo dobro sodelovanje. Na preteklem sestanku z vodstvenimi delavci 

zavodov je župan dejal, da smo mi njihova podaljšana roka. Smo kompetentne osebe, ki moramo 

imeti tudi delno avtonomijo v skladu z zakonodajo in je naše vodstvene kompetence potrebno 

upoštevati. Po občinah in zavodih je avtonomnost zavodov različno razumljena. Več zmede je 

s strani resornega ministrstva, Ministrstva za kulturo, saj se dogajajo hitre politične menjave, 

prihajajo ministri, ki niso vedno najbolj kompetentni za to področje, birokratske garniture 

ostajajo in peljejo kulturno politiko. Predvsem mi, javni zavodi, to občutimo skozi javne razpise. 

Sama osebno ne doživljam nekih pritiskov s strani politike. Ustanovitelj se obnaša sicer kot 

dober gospodar in jaz, kot direktorica imam utečen način poslovanja v skladu z zakonodajo in 

akti, podakti, vključno s čisto vestjo. V političnem smislu se do sedaj še nisem bila primorana 

pogajati in lobirati.« 

 

38. Kakšen vpliv ste imeli na oblikovanje lokalnega programa za kulturo občine Krško, ste 

sodelovali pri oblikovanju? 

»Pri oblikovanju smo sodelovali s pripombami na predlog, ki so bile v glavnem upoštevane. 

Bili smo sicer pozvani k sooblikovanju, sama sem ga sicer pokomentirala, menim pa, da je to 

delo referenta oz. občinske uprave.« 

 

39. Kulturna politika v Sloveniji je ves čas v ozadju. Kaj mora po vašem mnenju storiti država, 

da se bo to spremenilo? Kakšen je vaš pogled na aktualno kulturno politiko v Sloveniji? 

»Predvsem, kot tako delujoč kulturni dom menim, da država oz. ministrstvo zanemarjata 

osnovne zadeve, ki so določene v NPK-ju. Torej, omogočiti dostopnost kulturnih dobrin izven 

središč. To se vidi skozi razpise, ko vidiš, da tega ne upoštevajo. Vidi se moč določenih 

lobističnih skupin na posameznih področjih, kot je sodobni ples, nevladniki itd. Predvsem je 

težava v nestabilnosti kulturne politike in njenih nejasnih usmeritvah in ciljih. Ministri se tako 

hitro menjavajo, da niti ne uspejo dobro spoznati področja svojega dela, ko ga že zamenjajo. 

Ostajajo svetovalci, direktorji direktoratov pa vsak minister zamenja in tudi poskrbi za kakšno 

drugo kadrovsko menjavo, sredstva za kulturo pa se ves čas zmanjšujejo.« 

 



 

 

40. Kako izvajate ukrepe, ki jih predvideva NPK (1% zmanjšanje zaposlenih, 30% povečanje 

fleksibilnih zaposlitev, 20% povečanje sredstev iz tržnih dejavnosti)? 

»Mi tega ne upoštevamo, saj na novo zaposlujemo zaradi obnov in kazalcev, s katerimi se je 

občina zavezala k novim zaposlitvam. To velja tudi za povečanje fleksibilnega dela zaposlitev. 

Trudimo se in se bomo še naprej trudili za povečanje sredstev iz trženja, kar si obetamo s kino 

dejavnostjo in kulturnim turizmom. Če bomo dosegli teh 20% je zelo težko predvideti, saj smo 

vedno odvisni od povpraševanja, ki se spreminja glede na okoliščine. Kot primer se je tržni del 

bistveno zmanjšal, saj so pred leti firme najemale prostore za prednovoletne sprejeme, danes 

pa to ni več trend. Stvari se zelo hitro spreminjajo, vsako leto je nekaj novega. Kulturo je 

izredno težko tržiti, pomembna je prilagodljivost na povpraševanje, hkrati pa ohranjanje 

programske kakovosti in raznolikosti.« 

 

41. Kako se po vašem mnenju kulturi godi danes?  

»Iz našega vidika, se nam v Krškem, zato ker imamo sredstva in podporo, dobro godi na vseh 

kulturnih dejavnostih. Z očmi izvajalcev, glasbenikov, umetnikov s statusom samostojnih 

ustvarjalcev, likovnih umetnikov, pa situacija gotovo ni tako rožnata in so v nezavidljivi 

situaciji, saj kulturnega trga praktično ni, minimalni zaslužki, ki ne pokrivajo stroškov. 

Globalno se pozna, da za kulturo primanjkuje sredstev. V našem okolju je veliko entuziazma, 

kar se vidi pri delovanju simfoničnega, pihalnega orkestra, Big Banda Krško. Tudi kulturna 

društva so relativno lepo podprta in ustvarjalni posamezniki skrbijo za vsebine. Kulturni dom 

Krško je tisti, ki v okolje posreduje profesionalno kulturo na področju muzealstva in umetnosti, 

poleg tega pa imamo tudi zelo močno ljubiteljsko dejavnost, katere programi so dobro 

obiskani.« 

 

No, to naju pripelje do zadnjega vprašanja. 

42. Kakšna je prihodnost javnega zavoda Kulturni dom Krško? Kako vidite njegov razvoj? 

»Menim, da je kratkoročno cilj, v kolikor ne bo primanjkljaja s strani ustanovitelja, razvoj in 

nadgradnja vseh dejavnosti (strokovnih muzejskih, programskih) in poslanstva v vseh enotah. 

Predvsem je naš cilj narediti več na področju kulturnega turizma v enoti GR in MMK. Želimo 

si medsektorskega sodelovanja, s pomočjo evropskih razpisov, tudi povezovanja z različnimi 

partnerji in razvoj kulturnega turizma. Ta je sicer zelo specifičen v tem okolju, pomembno je 

zavedanje o prednostih, ki jo predstavlja narava sama. Potencial vidim v krajinskem parku 

Neviodunum, arheološkem parku. Dolgoročno pa se mi zdi izrednega pomena, da kulturne 

dobrine ohranjamo javno dostopne.« 



 

 

 

Iskreno se Vam zahvaljujem za pripravljenost in Vaš čas, ki ste si ga vzeli za intervju. 

Zahvaljujem se tudi za vse koristne ter ključne informacije, ki ste mi jih posredovali, da bom 

lahko izvedla raziskovalni del naloge.  

 

 

 


