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POVZETEK  

 

V sodobni postindustrijski družbi je nepremična kulturna dediščina ranljiva kot še nikoli. 

Etnološka stavbna dediščina sodi med najbolj ogrožene skupine dediščine, ki nezadržno 

propada in izginja. Razlogi so različni. V magistrski nalogi bomo poiskali razloge za pričetek 

izbrisa, ki so navedeni v registru kulturne dediščine. Register predstavlja zbirko osnovnih 

podatkov o nepremični kulturni dediščini v Sloveniji, v katero je vpisanih skoraj 30.000 enot 

raznolike kulturne dediščine. Podatki, ki so v njem dostopni, prikažejo le razlog za pričetek 

postopka izbrisa, in ne razloga za propad etnološke stavbne dediščine. 

 

Uvodno bomo predstavili področje varstva kulturne dediščine, register kulturne dediščine in 

etnološko stavbno dediščino. V empiričnem delu bomo s kvantitativno analizo preučevali 

izbrise etnološke stavbne dediščine v registru. V drugem delu bomo primerjali Območno 

enoto Celje in Območno enoto Ljubljana Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Primerjava 

območnih enot, ki imata največ izbrisane etnološke stavbne dediščine, bo omejena na 

podatke, dostopne v registru nepremične kulturne dediščine. S kvalitativno analizo pogovora 

fokusne skupine odgovornih konservatork bomo preverjali verodostojnost podatkov registra 

in poiskali razloge za izbrise enote etnološke dediščine, ki niso zajeti v podatkih registra 

kulturne dediščine. Predlagamo nadaljevanje raziskav na področju ranljivosti kulturne 

dediščine in iskanje razlogov za ohranjanje, saj je vsak objekt kulturne dediščine, ki je 

poškodovan ali uničen, izgubljen. S preučevanjem in identificiranjem dejavnikov izbrisov iz 

registra nepremične kulturne dediščine lahko z ustreznimi ukrepi kulturne politike na 

področju varstva kulturne dediščine zajezimo propad etnološke stavbne dediščine v 

prihodnosti.  

 

Ključne besede: varstvo kulturne dediščine, register nepremične kulturne dediščine, 

etnološka stavbna dediščina, izbrisi iz registra, kvantitivna raziskava, statistična analiza, 

kvalitativna raziskava, primerjalna raziskava. 

  



 

ABSTRACT 

 

Immovable cultural heritage has never been as vulnerable as it has become in the 

contemporary post-industrial society. One of the most endangered heritage groups is 

represented by the ethnological architectural heritage which is visibly decaying and 

disappearing. The reasons for this vary. In my Master's thesis I will search for the reasons for 

starting the deletion process as found in the register of immovable cultural heritage. The 

register represents a collection of basic data on immovable cultural heritage in Slovenia that 

includes almost 30.000 miscellaneous cultural heritage units. The data found in the register 

merely shows the reason for starting the deletion process, but fails to reveal the reasons 

behind the decay of the ethnological architectural heritage. 

 

In the introduction I will present the various cultural heritage protection fields, the register of 

immovable cultural heritage and ethnological architectural heritage. In the empirical part of 

the thesis I will use quantitative analysis to study the deletions of ethnological architectural 

heritage from the register. In the second part I will compare the Institute for the Protection of 

Cultural Heritage of Slovenia Regional Offices in Celje and Ljubljana. The comparison of the 

two regional offices with the highest share of deleted ethnological architectural heritage will 

be limited to data revealed by the register of immovable cultural heritage. I will verify the 

credibility of the register data and seek for the reasons behind the deletion of ethnological 

heritage units that are not included in the data found in the register of immovable cultural 

heritage with a qualitative analysis in which I will hold talks with a focus group of 

accountable conservationists. I propose a continuation of the research in the field of cultural 

heritage protection as well as a continuous search for reasons for preservation, for every 

cultural heritage object that is damaged or destroyed is lost. By studying and identifying the 

factors for deletions from the register of immovable cultural heritage we can - with 

appropriate cultural policy measures in the field of cultural heritage - stop the decay of 

ethnological architectural heritage in the future.  

 

Keywords: cultural heritage protection, register of immovable cultural heritage, ethnological 

architectural heritage, deletions from the register, quantitative research, statistical analysis, 

qualitative analysis, comparative research  
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1 UVOD 

 

 

Za slovensko podeželje je bila v polpretekli dobi značilna velika razpršenost poselitve. V 

zadnjih desetletjih so ljudje množično zapuščali odročne in hribovite predele ter se naseljevali 

v večja središča v dolinah ali njihovo bližino. Praznjenje odročnih predelov in preseljevanje 

ter zgoščanje prebivalstva na dobri tretjini ravninskega sveta ter gričevja ob vitalnejših 

urbanih središčih in prometnicah ter tudi spremembe načina življenja ljudi, ki so ostali v 

vaseh, so imeli za posledico občutno propadanje podeželja, t. i. kulturne krajine, in s tem tudi 

etnološke kulturne dediščine. »Že pri valorizaciji bi morali upoštevati odnos uporabnikov do 

stavbne dediščine, njihovo pojmovanje starega ... in njihovo vizijo za rešitev. Potrebujemo 

natančno raziskavo načina življenja, ki bi morala potekati vzporedno ali celo pred drugimi 

raziskavami« (Delak Koželj 2009, 61). Ob tem pomembnem družbenem pojavu se odpira kar 

nekaj relevantnih vprašanj, ki jih nameravam proučiti. Ragin glede poglavitnih ciljev 

družbenega raziskovanja trdi, da naj nekaterih pojavov ne proučujemo zaradi pomena za 

sodobno družbo, temveč zaradi njihovega pomena za kulturo (Ragin 2007, 55). S tem želi 

pojasniti, da so nekateri pojavi kulturno pomembni za tisto, kar morda napovedujejo. 

Pomembnost kulture poudarjata tudi avtorja E. Harrison in P. Huntington, ki trdita, da kultura 

in ne politika določata uspeh in napredek v družbi (E. Harrison in P. Huntington 2000, XV). 

Etnološka dediščina spada v današnjem času med najbolj ranljive skupine kulturne dediščine, 

ki nezadržno propada in izginja. Razlogi so različni. Večina stavb je v privatni lasti lastnikov, 

ki se srečujejo z obilico težav in preprek, ki ovirajo obnovo in revitalizacijo objektov. Davčna 

politika ne nudi davčnih olajšav lastnikom kulturne dediščine, razpisi sofinanciranja države in 

lokalnih skupnosti so redki in skromni. Splošno zavedanje o pomenu kulturne dediščine 

lastnikov in širše javnosti ne dosega zastavljenih ciljev, ki so opredeljeni tudi v ustavi. 

Varstvo kulturne dediščine v najširšem pomenu bi morala pomeniti skrb celotne družbe za 

kulturne dobrine iz preteklosti. Kulturna dediščina spada med neprecenljivo in 

nenadomestljivo posest naroda oziroma širše: predstavlja nenadomestljivo posest celotnega 

človeštva. Smernice varstva kulturne dediščine izhajajo iz interesa javnosti in družbe. 

 

V nalogi bomo predstavili namen in cilje raziskave in izpostavili nekaj raziskovalnih vprašanj. 

V drugem poglavju bomo predstavili področje varstva kulturne dediščine, razvoj 

spomeniškega varstva in pravno ureditev. Poiskali bomo povezave med nacionalno identiteto 



 

 

in varstvom kulturne dediščine ter podrobno opisali problematiko izginjajoče etnološke 

stavbne dediščine. V tretjem poglavju bomo nadaljevali s predstavitvijo registra kulturne 

dediščine, zgodovino, pravno podlago in s postopki vpisa. Empirični oziroma raziskovalni del 

naloge je sestavljen iz treh metodološko različnih raziskav, ki bodo analizirali izbris etnološke 

stavbne dediščine znotraj registra kulturne dediščine. Nalogo bomo sklenili z interpretacijo 

rezultatov in skupnimi zaključki. 

 

1.1 Namen in cilji magistrske naloge 

 

V magistrski nalogi bomo predstavili etnološko stavbno dediščino znotraj Registra kulturne 

dediščine. V register nepremične kulturne dediščine je vpisanih 10.791 enot (stanje 19. 5. 

2016), ki imajo na pvem mestu navedeno etnologijo za strokovno področje, kar predstavlja 

več kot 30 % vseh vpisanih enot. Stanje objektov kulturne dediščine odgovorni konservatorji 

Območnih enot Zavoda za varstvo kulturne dediščine preverjajo na terenu. Sledi uskladitev z 

registrom. Analiza baze podatkov lahko nudi pregled in spremljanje stanja skozi čas. Kaj je 

register kulturne dediščine? »Register predstavlja osrednjo zbirko podatkov o nepremični 

kulturni dediščini na območju Republike Slovenije in je del Informacijskega sistema kulturne 

dediščine. Vodi ga ministrstvo, pristojno za kulturo. Vodenje registra je elektronsko podprto 

od njegovega nastanka leta 1996. Podatki registra so javno dostopni in namenjeni 

raziskovanju, izobraževanju, vzgoji, popularizaciji in razvijanju zavesti o dediščini« (Sfiligoj 

2012, V).  

 

V magistrski nalogi bomo analizirali izbrise etnološke stavbne dediščine v registru. Cilji 

raziskave so naslednji: 

 ugotoviti, koliko so izbrisi enot etnološke dediščine bolj pogosti v primerjavi z 

drugimi enotami v registru, 

 ugotoviti razloge izbrisov,  

 razmejiti razloge, ki so tehnične narave zaradi spremenjenega načina uporabe registra, 

in tiste, ki so vsebinske narave in dejansko izpričujejo propad dediščine, 

 pridobiti informacije pri odgovornih konservatorjih o verodostojnosti podatkov glede 

vpisa v register, 

 pridobiti informacije pri odgovornih konservatorjih glede razlogov izbrisov v registru, 

ki jih informacijski sistem ne zbira, 



 

 

 prepoznati pomanjkljivosti pri zbiranju podatkov v registru in 

 oblikovati predloge za izboljšavo oziroma dopolnitev informacijskega sistema. 

 

Poskušali bomo preveriti, ali so podatki registra verodostojni, kakovostni in uporabni ali pa bi 

bila potrebna prenova vsebin in funkcionalnosti, ki bi omogočala bolj učinkovito uporabo 

registra predvsem strokovni javnosti. 

 

1.2 Predstavitev raziskovalnih vprašanj 

 

Iz množice aktualnih vprašanj smo izluščili nekaj glavnih raziskovalnih vprašanj, na katere se 

bomo v nalogi osredotočili in poskušali odgovoriti nanje: 

 ali število enot s strokovnega področja etnologije bistveno odstopa od izbrisov drugih 

vrst stavbne dediščine, 

 ali so podatki v registru verodostojni in uporabni ter 

 kateri so glavni razlogi za izbrise vpisov etnološke stavbne dediščine? 

 

Etnološka stavbna dediščina je evidentno bolj ogrožena kot druge zvrsti dediščine. 

Predvidevamo, da se bo napoved odrazila tudi v izsledkih raziskave. Pričakujemo, da bomo v 

nadaljevanju raziskave zbrali nabor razlogov za izbris etnološke dediščine, jih obdelali in 

interpretirali. Po potrebi bomo prvo raziskavo baze podatkov nadaljevali z izvedbo fokusne 

skupine. Rezultate kvalitativne raziskave bomo poskušali interpretirati in povezati z 

razumevanjem okoliščin in navezati na strokovno literaturo. Pričakujemo, da bodo izsledki 

raziskav nakazali potrebno prenovo ali dopolnitev Registra kulturne dediščine.  

 

 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

 

Področje varstva kulturne dediščine bomo predstavili z orisom področja in pregledom razvoja 

spomeniškega varstva, ki je v letu 2013 obeležilo 100 let organiziranega varstva na 

Slovenskem. Nadaljevali bomo s kulturno politiko v delu, ki ureja varstvo kulturne dediščine, 

in s predstavitvijo pravne ureditve varstva kulturne dediščine. Dotaknili se bomo nacionalne 



 

 

identitete in varstva kulturne dediščine, ekonomike in financiranja kulturne dediščine ter 

zaključili s poglavjem Izginjanje stavbne dediščine. 

 

2.1 Predstavitev področja 

 

Zakon o varstvu kulturne dediščine ZVKD-1 v 1. členu navaja: 

 

Kulturna dediščina so dobrine, ki jih Slovenki in Slovenci, pripadnice in pripadniki italijanske 

in madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti, ter drugi državljanke in državljani 

Republike Slovenije opredeljujejo kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, verskih in drugih 

prepričanj, znanj in tradicij. Dediščina vključuje vidike okolja, ki izhajajo iz medsebojnega 

vplivanja med ljudmi in prostorom skozi čas (ZVKD-1 2008).  

 

Prvi člen ZVKD-1 pojasnjuje, da je kulturna dediščina je materialna in živa, materialno 

dediščino pa sestavljata premična in nepremična dediščina. Celostno ohranjanje dediščine 

vključuje kot bistveni cilj kulturne politike varstvo kulturne dediščine, urejanje prostora in 

urbanizma. Zavzema se za dostopnost javnosti, primerno rabo, sodelovanje pristojnih služb z 

lastniki kulturne dediščine. Ob tem spodbuja sodelovanje na vseh ravneh odločanja in 

spodbuja aktivnosti za njeno obnovo in vzdrževanje  

 

2.2 Razvoj spomeniškega varstva 

 

V letu 2013 je spomeniško varstvo praznovalo 100 let organiziranega delovanja. Deželni 

spomeniški urad za Kranjsko je bil ustanovljen v Ljubljani leta 1913. Že na začetku je delo v 

uradu prevzel konservator F. Stele, ki je ostal steber varstvene dejavnosti dolga desetletja in je 

zagotovil enotno rast stroke. Vzporedno sta se v praktično varstvo s svojim delom opazneje 

vpisala slikar in restavrator M. Sternen in arhitekt M. Fabiani. Leta 1919 je Spomeniški urad 

razširil svoje delovanje na vso Slovenijo. Deloval je vse do leta 1941 (Sfiligoj 2012, 6). 

Skladno s spremembami, nastalimi v okviru politične zgodovine države, je postopno potekal 

tudi razvoj spomeniškega varstva. 27. avgusta 1945 je bil ustanovljen Zavod za varstvo in 

znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije. Do večjih 

organizacijskih sprememb in decentralizacije v slovenskem spomeniškovarstvenem okolju je 

prišlo, ko je bila organizirana mreža medobčinskih in regionalnih zavodov Zavoda za 

spomeniško varstvo. Leta 1961 se je po skoraj dvajsetletnem obdobju razvilo sedem 



 

 

regionalnih zavodov, vključno z republiškim. Kakor navaja Hazler, je zavod »v marsičem 

izgubil svoje primarno poslanstvo delovanja na terenu in naj bi se predvsem osredotočil na 

uravnavanje splošne teoretične in metodološke problematike« (Hazler 2013, 20). Leta 1978 je 

postal z Zakonom o državni upravi del državne uprave. S spremenjenim imenom in korenito 

reorganizacijo je kot organ v sestavi Ministrstva za kulturo delovala Uprava za kulturno 

dediščino od leta 1994. Direktorat za kulturno dediščino je sedaj sestavni del Ministrstva za 

kulturo.  

 

Danes za varstvo kulturne dediščine v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine 

(ZVKD-1, 2008) skrbita Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Ministrstvo za 

kulturo. Zavod za varstvo kulturne dediščine je javni zavod, ki ga je ustanovila država za 

izvajanje javne službe na področju varstva nepremične kulturne dediščine (ZVKD-1, 2008, 

83. člen). Sestavlja ga sedem območnih enot in Center za konservatorstvo. S svojimi 

organizacijskimi enotami pokriva celotno območje države. Zavod za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije kulturno dediščino raziskuje, proučuje, dokumentira in inventarizira, jo 

evidentira, posreduje predloge za register, pripravlja soglasja v upravnih postopkih in 

strokovne podlage za razglasitvene akte, pripravlja elaborate za obnavljanje, varovanje in 

revitalizacijo dediščine, oblikuje standarde in metode za naloge varstva, vključuje se v sistem 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter v primeru oboroženega spopada, izvaja 

raziskovalne metode, ki pomenijo poseg v kulturno dediščino, usmerja usposabljanje in 

izobraževanje kadrov na področju varstva dediščine, spremlja posege, vzdrževanje, rabo in 

promet z dediščino, pripravlja smernice v postopkih sprejemanja prostorskih aktov, spremlja 

upravljanje dediščine v last države in lokalnih skupnosti, spremlja in usmerja dela izvajalcev 

dejavnosti varstva dediščine, sodeluje z lastniki dediščine in spomenikov ter jim posreduje 

navodila, nasvete in pojasnila, popularizira dediščino ter opravlja mnoge druge naloge s 

področja varstva kulturne dediščine (ZVKD-1 2008, 84. člen). 

 

Zaradi aktualnosti je Hazler v svojem članku ob 100-letnici spomeniškega varstva ponovno 

navedel Organizacijske določbe, ki jih je zapisal prvi konservator France Stele že leta 1936. 

Hazler ponavlja, da mora konservator: poznati spomenike na njihovem območju, jih 

inventarizirati, redno spremljati stanje na terenu, pomagati lastnikom in upravljalcem z 

nasveti in mnenji, skrbeti za arhiv ter drugo (Hazler 2013, 17). 

 



 

 

2.3 Kulturna politika in varstvo kulturne dediščine 

 

Nacionalni program za kulturo je strateški razvojni dokument kulturne politike v Sloveniji in 

se osredotoča na cilje, ki naj bi jih kulturna politika dosegla v prihodnjem štiriletnem obdobju. 

 

»S spoštovanjem kulturne dediščine bogatimo sodobno življenje: dragocene vsebine delamo 

dostopne, široko odpiramo vrata muzejev in gradov, na tradiciji gradimo gospodarsko 

prihodnost« (NPK 2014, 74).  

 

Slovenskemu nacionalnemu kulturnemu programu Rudija Šeliga iz leta 2000 so sledili 

Nacionalni program za kulturo 2004–2007, Nacionalni program za kulturo 2008–2011 in 

Nacionalni program za kulturo 2014–2017: Pot do novega modela kulturne politike. V njem 

so glede varstva kulturne dediščine predstavljeni naslednji cilji, ki jih kratko povzemamo: 

 kakovostno ohranjena in sodobno prezentirana kulturna dediščina, 

 dejavna in atraktivna mreža slovenskih muzejev, galerij in zavodov,  

 oblikovanje destinacij, proizvodov in storitev kulturnega turizma za večjo 

prepoznavnost in prispevek h gospodarskemu razvoju in  

 večja vloga kulturne dediščine v mednarodnem prostoru (NPK 2014, 76–85). 

 

Glede na tematiko, ki je obravnavana v nalogi, sta bistvena prvi in tretji cilj. Ukrepi 

ohranjanja in prezentiranja kulturne dediščine so programi ozaveščanja, pedagoški in 

andragoški programi, dejavnosti za ohranjanje žive dediščine, posodobljen finančni, strokovni 

in pravni okvir ter krepitev znanstvenih raziskav in tehnoloških inovacij. Ukrepi glede 

oblikovanja destinacij, proizvodov in storitev kulturnega turizma vključujejo sistem 

učinkovitega upravljanja spomenikov, program spodbujanja vzdrževanja spomenikov, 

strokovno podporo lastnikom, pospešitev vlaganj v kulturno dediščino, uvedbo finančnih 

instrumentov, načrtovanje in spodbujanje celovite prenove dediščine, trajnostno upravljanje, 

razvijanje kulturnega turizma in drugo. 

 

Osnutek Strategije kulturne dediščine, ki se v letu 2016 pripravlja na Ministrstvu za kulturo, 

na področju dediščinskega in kulturnega turizma zasleduje strateški cilj Dvig prepoznavnosti 

Slovenije kot turistične destinacije z razvito ponudbo kulturnega turizma: 

 



 

 

»Strateški cilj: Dvig prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije z razvito ponudbo 

kulturnega turizma, ki je utemeljen na njenih tradicijah in bogati ter raznoliki kulturni 

dediščini. 

 

Kratek opis cilja: Omogočiti in spodbuditi razvoj kulturnega turizma kot povezavo kulturne in 

naravne dediščine na trajnosten (skladen) način v dobro sedanjih in prihodnjih generacij. 

Razvoj kulturnega turizma in z njim povezanih kulturnih kreativnih industrij, je potrebno 

razvijati z iskanjem ravnovesja med zavarovanjem družbenih vrednot in javnih koristi ter 

zagotavljanjem gospodarskih učinkov.  

 

Ukrepi celostnega ohranjanja dediščine (kot predmet javne koristi) 

 Vzpostavitev trajne povezave med sektorjem kulture, narave, kmetijstva, turizma in 

gospodarstva kot podporo in okvir za optimalen razvoj kulturnega turizma. 

 Povezovanje in sodelovanje z univerzami in drugimi raziskovalnimi institucijami na 

vseh področju raziskovanja kulturne dediščine za pridobitev celovitih informacij, ki 

bodo potrebne za oblikovanje politik. 

 

Aktivnosti 

 Oblikovanje delavnih operativnih skupin Ministrstva za kulturo (direktorat za kulturno 

dediščino in direktorat za umetnost), Zavoda za varstvo kulturne dediščine, 

Ministrstva za okolje in prostor (direktorat za varstvo narave), Ministrstva za 

kmetijstvo in Ministrstva za gospodarstvo (direktorat za turizem in direktorat za 

podjetništvo in konkurenco) za pretok informacij, usklajevanje vsebin in oblikovanje 

politik. 

 Vključevanje v strateška razvojna partnerstva in vzpostavljanje povezovanj med 

zainteresiranimi predstavniki države, gospodarstva, raziskovalnih organizacij in 

drugih deležnikov (npr. nevladnih organizacij).  

 Spodbujati raziskave ekonomskega vrednotenja dediščine. ekonomskega vrednotenja 

kulturne dediščine in analize financiranja kulture ter ekonomskih učinkov kulture v 

povezavi s kulturno dediščino. 

 Krepiti inovacije za izkoriščanje potencialov tradicionalnih tehnik in izdelkov ter 

razvijanje novih produktov in storitev kot podporno dejavnost kulturnemu turizmu. 



 

 

 Dvigovati zavest o pomenu kulturne dediščine z izobraževanjem in popularizacijo med 

lokalnim prebivalstvom in lastniki kulturne dediščine kot prihodnjimi uporabniki 

oziroma ponudniki storitev kulturnega turizma. 

 Spodbujanje mrežnega menedžmenta s povezovanjem dediščinskih, kulturnih in 

gospodarskih ponudnikov na različnih ravneh.  

 Podpreti gospodarske dejavnosti, povezane z obnovo in vzdrževanjem objektov 

kulturne dediščine oziroma infrastrukture kulturnega turizma.  

 Organiziranje strokovnih srečanj z izmenjavo izkušenj, dobrih praks iz domačega 

okolja in tujine, prenosa novih znanj ter priložnost za vzpostavitev tesnejših povezav 

med deležniki. 

 Posodobitev strokovnega, pravnega in finančnega okvira za celostno ohranjanje 

kulturne dediščine na področjih, ki vplivajo na razvoj kulturnega turizma. 

 Spremljanje učinkov na podlagi ukrepov.  

 

Dolgoročne usmeritve cilja, ki presegajo obdobje štirih let 

 Slovenija dolgoročno postane prepoznana kot destinacija z visoko razvito kulturno 

ponudbo, ki temelji na tradicijah in raznoliki kulturni dediščini. 

 Dediščina postane temelj in iniciator razvoja kulturnega turizma. Kulturni kapital je 

ena izmed oblik kapitala in ob primerni podpori sama zagotavlja pretvarjanje v druge 

vrste kapitala: v družbenega in v ekonomskega (Bourdieu 1986, 86). Dolgoročno ima 

dediščina učinke prelivanja na druge gospodarske sektorje in s tem zagotavlja širše 

ekonomske učinke« (Sfiligoj 2016, 1).  

 

Bolj podrobno smo predstavili področje kulturnega in dediščinskega turizma, ki široko vpliva 

na dvig narodne zavesti o pomenu kulturne dediščine Slovenije med lokalnim prebivalstvom 

in lastniki kulturne dediščine ter ima tudi gospodarske učinke. Glavni cilj je izpostaviti 

kulturni menedžment dediščine na podeželju. S participatornim upravljanjem lokalnega 

prebivalstva bi kreirali pozitivne ekonomske, socialne učinke ter trajnostni razvoj (Bole in 

drugi 2013, 7). Med elemente kulturne politike, ki ključno učinkujejo na ohranjanje kulturne 

dediščine, sodijo finančni mehanizmi, davčna politika in upravljanje objektov kulturne 

dediščine. Nacionalni program za kulturo kot strateški in razvojni dokument načrtovanja 

kulturne politike in Strategija kulturne dediščine, ki naj bi bila z njim usklajena, naj bi 



 

 

odgovorila na vprašanja, kako je mogoče v aktualnih razmerah iztržiti največ v dobro kulture 

in dediščine. 

 

Med prednostnimi nalogami Vlade Republike Slovenije na področju varstva kulturne 

dediščine sta pridobivanje evropskih nepovratnih sredstev in nadaljnje investiranje v kulturno 

dediščino. Med projekti, za katere bo zagotovljen 85-odstotni delež evropskih nepovratnih 

sredstev iz finančne perspektive 2014–2020, sta tudi vzpostavitev celovite informacijske 

podpore varstva nepremične kulturne dediščine in spodbuditev ustvarjalnosti ter kreativnosti 

kulturnega sektorja. Za pridobitev nujnih sredstev za ohranjanje, obnovo in oživljanje 

kulturne dediščine si bo Vlada RS prizadevala za sprejem zakona o »kulturnem evru« (Vlada 

2016). 

 

2.4 Pravna ureditev varstva kulturne dediščine 

 

Vse človeške družbe so že od nekdaj opredeljevale skupine predmetov, stavb in prostorov, ki 

so jih varovale. Nedotakljiva so bila znamenja, pokopališča, svete podobe in drugo. Predpise, 

ki so blizu nekaterim principom urejanja prostora in varstvu kulturne dediščine, je poznala že 

rimska država (Sfiligoj 2012, 6). 

 

Danes 5. člen Ustave Republike Slovenije navaja: »Država na svojem ozemlju varuje 

človekove pravice in temeljne svoboščine. Varuje in zagotavlja pravice avtohtone italijanske 

in madžarske narodne skupnosti. Skrbi za avtohtone slovenske narodne manjšine v sosednjih 

državah, za slovenske izseljence in zdomce, ter pospešuje njihove stike z domovino. Skrbi za 

ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine ter ustvarja možnosti za skladen 

civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije« (Ustava 1991). »Slovenija je ena redkih držav v 

Evropi, kjer je varstvo kulturne dediščine ustavna kategorija« (Pirkovič in Šantej 2012, 10) 

trdita Pirkovič in Šantej ter pojasnjujeta, da »Ustava opredeljuje skrb za ohranjanje kulturne 

dediščine kot pozitivno obveznost države«. Ustava poleg države zavezuje tudi lokalne 

skupnosti, da pripomorejo k varstvu kulturnih dediščine. Skrb k varstvu kulturnih spomenikov 

pa zavezuje vsakogar. Tjaša Ivanc trdi, da »na podlagi gramatikalne razlage določbe je 

obveznost države in lokalne skupnosti širša, saj predpisuje dolžnost ohranjanja, ki je širši 

pojem od dolžnosti varovanja, ki se predpostavlja kot obveznost vsakogar« (Ivanc 2012, 29). 

 



 

 

Pravno varstvo kulturne dediščine je urejeno z zakoni in podzakonskimi predpisi ter usklajeno 

z Mednarodni predpisi in priporočili. Veljavna zakonodaja na področju varstva kulturne 

dediščine:  

 

Zakoni   

 Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/ 

 Zakon o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine /ZVPOPKD/ 

 Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini /ZLKSDL/ 

 Zakon o kobilarni Lipica /ZKL/ 

 Zakon o regijskem parku Škocjanske jame /ZRPSJ/ 

 Zakon o Triglavskem narodnem parku /ZTNP/ 

 

Podzakonski predpisi  

 Pravilnik o iskanju arheoloških ostalin in uporabi tehničnih sredstev za te namene 

 Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne 

dediščine in določitvi državnih muzejev * 

 Pravilnik o postopku izdaje dovoljenj za izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine 

 Pravilnik o vodenju inventarne knjige premične kulturne dediščine * 

 Pravilnik o evidenci in nadzoru pri trgovanju s predmeti kulturne dediščine * 

 Pravilnik o zvrsteh protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine 

 Pravilnik o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva 

 Pravilnik o pridobivanju nazivov na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva 

 Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju varstva 

kulturne dediščine * (se ne uporablja v delu, ki se nanaša na muzeje) 

 Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid 

muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev 

 Pravilnik o registru kulturne dediščine 

 Pravilnik o konservatorskem načrtu 

 Pravilnik o konservatorskem načrtu za prenovo 

 Pravilnik o arheoloških raziskavah 

 Pravilnik o vlaganju in reševanju zahtevkov za financiranje predhodnih raziskav arheoloških najdišč iz 

državnega proračuna 

 Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah 

 Pravilnik o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov 

o Priročnik za označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov  

 

 

 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4144
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3512
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2092
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12070
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED1453
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED1453
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9588
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6282
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6387
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4432
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9175
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9176
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3690
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3690
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11332
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11332
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9583
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9581
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10287
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11445
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO972
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO972
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9575
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9585
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dediscino/Prirocnik_oznake_SPOMENIKI.pdf


 

 

Mednarodni predpisi in priporočila  

 Uredba Sveta (EGS) št. 3911/92 z dne 9. decembra 1992 o izvozu predmetov kulturne dediščine 

(31992R3911; prevod: Finaliziran) 

 Direktiva sveta 93/7/EGS z dne 15. marca 1993 o vračanju predmetov kulturne dediščine, ki so bili 

protipravno odstranjeni iz ozemlja države članice (31993L0007; prevod: Finaliziran) 

 Uredba sveta (EGS) št. 752/93 z dne 30. marca 1993 o določbah za izvedbo Uredbe Sveta (EGS) št. 

3911/92 o izvozu predmetov kulturne dediščine (31993R0752; prevod: Finaliziran) 

 

Mednarodne konvencije 

 Konvencija o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada (Haaška konvencija), s 

Pravilnikom za njeno izvrševanje in protokolom (Uradni list FLRJ - Mednarodne pogodbe, št. 4/56; 

uradni slovenski prevod konvencije in protokola) 

 Zakon o ratifikaciji Drugega protokola k Haaški konvenciji iz leta 1954 o varstvu kulturnih dobrin v 

primeru oboroženega spopada (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 22/03) 

 Konvencija o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter 

prenosa lastninske pravice na njih (Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 50/73) 

 Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Uradni list SFRJ, št. 56/74) / slovenski 

prevod 

 Konvencija o varstvu evropskega arhitektonskega bogastva (Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe, 

št. 4/91) 

 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med vlado RS in vlado Združenih držav Amerike o zaščiti in ohranjanju 

nekaterih kulturnih predmetov in dobrin (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/96) 

 Uredba o ratifikaciji Statuta Mednarodnega centra za študij varstva in restavriranja kulturnih dobrin 

(ICCROM) (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 2/96) 

 Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine (spremenjene) (Uradni list RS 

– Mednarodne pogodbe, št. 7/99) 

 Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 19/03) 

 Zakon o ratifikaciji Konvencije Unidroit-a o ukradenih ali nezakonito izvoženih predmetih kulturne 

dediščine (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 6/04) 

 Zakon o ratifikaciji Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine (Uradni list RS –  

Mednarodne pogodbe, št. 1/08) 

 Zakon o ratifikaciji Konvencije o varovanju podvodne kulturne dediščine (Uradni list RS –  

Mednarodne pogodbe, št. 1/08) 

 Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije Sveta Evrope o vrednosti kulturne dediščine za družbo (Uradni 

list RS –  Mednarodne pogodbe, št. 5/08) (Ministrstvo za kulturo, veljavna zakonodaja in dokumenti 

2016) 

 

Pod mednarodnim pravnim varstvom kulturne dediščine imenujemo sistem pravil, ki urejajo 

odnose v mednarodni skupnosti priznanih subjektov glede varstva kulturne dediščine. Na 
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področju varstva kulturne dediščine je predvsem pomembno, da se vzpostavlja tudi 

mednarodni sistem sodelovanja in pomoči, s katero države, strokovne organizacije in drugo 

dobivajo podporo pri svojih prizadevanjih za varstvo in ohranitev tistega, kar pojmujemo pod 

kulturno dediščino. Za mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine in mednarodno pravo 

nasploh so poglavitni formalni viri meddržavni dogovori in mednarodni običaj kot dokaz 

splošne prakse, ki je sprejeta kot pravo.  

 

Uvodnik Konvencije o varstvu stavbne dediščine Evrope oziroma Konvencija o varstvu 

evropskega arhitektonskega bogastva iz leta 1985, katere podpisnica je tudi Slovenija, navaja, 

da: »države članice Sveta Evrope, podpisnice te konvencije, priznavajo, da je cilj Sveta 

Evrope doseči večjo enotnost med njegovimi članicami, med drugim z namenom, da se 

ohranijo in uveljavijo načela, ki so njihova skupna dediščina: spoznavajo, da je stavbna 

dediščina nenadomestljiv izraz bogastva in raznovrstnosti kulturne dediščine Evrope, 

neprecenljiv dokaz o naši preteklosti in skupna dediščina vseh Evropejcev« (Konvencija, 

1985). 

 

Konvencija Sveta Evrope je bila sprejeta v Faru na Portugalskem leta 2005. Slovenija jo je 

ratificirala v letu 2008. Konvencija opredeljuje kulturno dediščino kot »skupino virov, 

podedovanih iz preteklosti, ki jih ljudje neodvisno od lastništva opredelijo kot odsev in izraz 

svojih nenehno razvijajočih se vrednot, prepričanj, znanja in tradicij. Vključuje vse vidike 

okolja, ki izhajajo iz medsebojnega delovanja ljudi in krajev skozi čas« (Konvencija 2008). 

Konvencija med pravicami in odgovornostmi, povezanimi s kulturno dediščino, izpostavlja, 

da ima vsak posameznik ali skupnost pravico uživati kulturno dediščino in prispevati k njeni 

obogatitvi. Kot dostop do kulturne dediščine poudarja demokratično udeležbo in priznava 

vlogo prostovoljnih organizacij kot partnerjev pri dejavnostih, pa tudi kot konstruktivni kritiki 

dediščinskih politik. 

 

Varstvenega prava kulturne dediščine ne gre razumeti kot prava, ki se nanaša le na fizične 

stvari. »Danes se vse več govori o celostnem, integralnem varstvu, tako da se zahteve varstva 

povezujejo z drugimi dejavnostmi in se z njimi usklajujejo« (Petrič 2000, 7). 

 

Zakon o varstvu kulturne dediščine iz leta 1999 v 4. členu (opredelitev in temeljni cilji varstva 

dediščine) predpisuje: 

 vzdrževanje in obnavljanje dediščine in preprečevanje njene ogroženosti, 



 

 

 zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije dediščine, 

 zagotavljanje javne dostopnosti dediščine ter omogočanje njenega proučevanja in raziskovanja, 

 preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in s tem vrednost 

dediščine, in 

 skrb za uveljavitev dediščine (ZVKD).  

 

Zakon o varstvu kulturne dediščine iz leta 2008 ne opisuje svojih ciljev, temveč namen. V 1. 

členu (namen zakona) navaja:  

 načine varstva ter pristojnosti,  

 opredeljuje obseg dediščine,  

 predpisuje delitev dediščine na materialno in nematerialno ter premično in nepremično, 

 predpisuje način celostnega ohranjanja dediščin, 

 ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij in 

 ureja izvoz predmetov kulturne dediščine (ZVKD-1). 

 

2.5 Nacionalna identiteta in varstvo kulturne dediščine  

 

Nacionalna identiteta spada v skupino skupinskih identitet. »Skupinska identiteta je 

nivelizirana in iz tega izhaja pritisk na posameznike, ki naj bi se podredil določeni posplošeni 

tipičnosti, kar so lastnosti oziroma značilnosti skupnega in skupinskega. Dosegla naj bi se 

enakost ali vsaj podobnost med vsemi, ki sodijo v skupnost. Posameznik se v tem smislu 

mora, naj tako rečemo, neprestano podrejati kvalifikacijskim filtrom. Filtriranja je deležen v 

smislu preverjanja primernih kvalifikacij za določeno skupinsko identiteto oziroma za kako 

posebno družbeno identifikacijo. Odstranjevale naj bi se nesprejemljive kakovosti in 

poudarjale želene« (Južnič 1998, 140). Tako opredeli Južnič glavni namen vključevanja 

posameznika znotraj skupine. 

 

Skupnosti, ki so bile v predmodernem času osnovane na sorodstvenih in vaških odnosih, so v 

večji meri izginile, to je vplivalo tudi na spremembe poselitve v Sloveniji, izginjanje kulturne 

stavbne dediščine na podeželju in preoblikovanje kulturne krajine. Migracije, globalizacija, 

diaspore, potovanja, delovanja multinacionalnih korporacij, nove tehnologije in drugi sodobni 

pojavi nas vodijo vedno znova k preizpraševanju glede identitete. Osebne, nacionalne in 

nadnacionalne. Nacionalnost oziroma nacionalna identiteta je raznovrsten spoj in preplet 

raznih identitet in je sestavljena identiteta. Združevanje manjših enot, zaključenih ozemelj in 

ljudstev ter preobrazba v večje trdnejše enote je naraven proces.  



 

 

 

Kako pa je z vprašanjem nacionalne identitete v Sloveniji? Po raziskavi Slovenski utrip 

Fakultete za uporabne družbene študije, ki je bila opravljena v mesecu februarju 2014, se več 

kot polovica anketirancev (55,7 %) v celoti strinja, da so ponosni, da so slovenski državljani. 

Sledijo tisti, ki so izbrali oceno 3 (18,3 %). Na vprašanje ni znalo odgovoriti 0,6 % 

anketirancev – če teh ne upoštevamo, je 56,0 % anketirancev odgovorilo, da se v celoti 

strinjajo. Na trditev 'Pomembno je, da so naši otroci vzgajani v duhu slovenstva' se največ 

(59,0 %) anketirancev v celoti strinja, da je pomembno, da so otroci vzgajani v duhu 

slovenstva. Če ne upoštevamo tistih, ki na vprašanje niso znali odgovoriti (0,5 %), je oceno 5 

izbralo 59,3 % anketirancev (Slovenski utrip 2014). »Za oblikovanje identitete in utrjevanje 

samospoštovanja narodi povzdigujejo ali izumljajo posebno dediščino, v kateri odsevajo 

stereotipe, ki pripisujejo vrline Nam in jih zanikajo Drugim« (Jezernik 2010, 16). 

 

Kulturna dediščina ima nenadomestljivo vlogo pri oblikovanju nacionalne identitete. 

Spremembe, ki se porajajo z globalizacijo povzročajo občutke zmedenosti in nestabilnosti ter 

razkroj tradicionalnih okvirjev. »Kriza identitete poraja v posamezniku željo po iskanju opore 

s pomočjo dediščine, ki predstavlja vero oziroma zaupanje v preteklost, prikrojeno potrebam 

sedanjosti. Dediščina opravlja nadvse pomembno vlogo pri oblikovanju identitete 

posameznika in družbe« (Jezernik 2010, 352). Nedvomno je pomembna zveza med razvojem 

nacionalne države, narodne zavesti in med skupno kulturno dediščino v prostoru. 

Posamezniki, ki svoj življenjski prostor lahko prepoznajo kot del njihove identitete s tem 

lahko razvijejo tudi močan občutek odgovornosti in pripadnosti. »Tako pod identiteto nekega 

prostora, naselja ali stavbe razumemo sklop kakovostnih lastnosti« opisuje identiteto prostora 

Živa Deu (Deu 2004, 20). Gre za pojavno obliko po kateri je moč prepoznati in ločiti od 

drugih stavb, naselij in prostorov. Posamezniki, ki svoj življenjski prostor lahko prepoznajo 

kot del svoje identitete, s tem lahko razvijejo tudi močan občutek odgovornosti in pripadnosti. 

 

2.6 Ekonomika, financiranje in upravljanje kulturne dediščine 

 

Po podatkih Ministrstva za kulturo, Direktorata za kulturno dediščino, je obnova kulturnih 

spomenikov ali dediščine zaradi zahtevnih postopkov izvedbe v povprečju dražja za 30 do 40 

%. Državne subvencije pa v povprečju zadostijo le 24 % stroškov obnov (Delak Koželj 2010, 

284).  

 



 

 

Področje, ki se ga vse premalo zavedamo in gotovo premalo izkoriščamo, je ekonomija pri 

objektih kulturne dediščine. Ekonomski vidik in financiranje nepremične kulturne dediščine 

odpirata možnosti za razvoj, predvsem pa vplivata na ohranitev objektov kulturne dediščine. 

Predstavlja nam lahko nove resurse za vzpostavljanje novih dejavnosti in za pridobivanju 

novih delovnih mest. Ob tem pa lahko zagotavlja tudi nove vire financiranja v obnovo 

objektov. Kultura pridobiva pomen v sodobni postindustrijski družbi. Povečuje se zlasti 

povpraševanje po doživetjih, kamor sodijo kulturne dobrine in kamor lahko uvrstimo tudi 

kulturno dediščino. Kulturna dediščina je postala tržno zanimiva in je eden glavnih produktov 

na številnih gospodarsko nerazvitih področjih (Perko 2014, 225). »Poleg zgodovinskega, 

kulturnega, okoljskega, družbenega in izobraževalnega pomena ima kulturna dediščina tudi 

ekonomske učinke,« menita Pevcin in Klunova (Pevcin in Klun 2013, 21), ti pa postanejo 

ključni v kontekstu trajnostnega razvoja. Kot družbenoekonomski pomen in učinke kulturne 

dediščine navajata: 

 »ustvarjanje delovnih mest, 

 ohranjanje znanj in poklicev ter revitalizacija mest 

 spodbujanje kulturnega turizma in 

 vpliv na vrednost nepremičnin« (Pevcin in Klun 2013, 22, 23). 

 

Med predloge za učinkovitejše financiranje kulturne dediščine v Sloveniji Zala Koželj 

predlaga pripravo Nacionalnega programa za kulturo in Strategije varstva dediščine, ki bi 

predvidevala tudi finančne usmeritve, učinkovito porabo javnih sredstev, ustanovitev 

obnavljajočega sklada z izdajo posojil z ugodno obrestno mero, davčno politiko z davčnimi 

olajšavami, vključevanje kulturnega turizma, povečanje zavesti o kulturni dediščini, 

financiranje s sredstvi evropskih programov, podaljšanje izvajanje Zakona o zagotavljanju 

sredstev za nekatere nujne programe v kulturi, povečanje menedžerskih znanj med lastniki in 

upravljavci kulturne dediščine in drugo (Koželj 2013, 73–76). 

 

V gradivu Analiza stanja na področju kulture s predlogi prednostnih ciljev za nacionalni 

program za kulturo 2012–2015: Obnova spomenikov avtorji opozarjajo na odsotnost 

mehanizmov, ki bi spodbujali zasebna vlaganja in prikrajšanje finančne vzdržnosti, ki bi jo 

prineslo financiranje iz različnih, ne le javnih, temveč tudi zasebnih virov. Glede strukture 

oziroma razporeditve sredstev za varovanje kulturne dediščine ugotavljajo:  

 »da izrazito prevladujejo javni finančni viri (državni model financiranja), 



 

 

 da je financiranje investicijskega vzdrževanja kulturnih spomenikov izrazito omejeno 

in nezadostno glede na potrebe,  

 da se za proračunska sredstva lahko potegujejo le lastniki kulturnih spomenikov in ne 

lastniki kulturne dediščine (financiranje ohranjanja kulturne dediščine, ki ni 

spomenik, je predvsem stvar lastnikov oziroma investitorjev posegov v prostor),  

 da so davčna zakonodaja in instrumenti davčnih olajšav nespodbudni tako za lastnike 

kot za sponzorje in donatorje, ki želijo vlagati svoja sredstva v obnovo in ohranjanje 

kulturne dediščine, zato zasebnih virov financiranja v obliki sponzorstva in 

donatorstva praktično ni, 

 da predstavljajo proračunska sredstva na podlagi zakona o zagotavljanju sredstev za 

nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (t. i. »kulturni tolar«) dodatna 

proračunska sredstva za obnovo nekaterih najbolj ogroženih in najbolj kakovostnih 

objektov kulturne dediščine, ki bistveno izboljšujejo stanje na področju kulturne 

dediščine, zlasti pri reševanju ogroženih objektov in objektov z več pomembnimi 

funkcijami, 

 da je vključitev sredstev EU v obliki sofinanciranja pomemben finančni vir, vendar le 

za obnovo državnih in občinskih kulturnih spomenikov« (Pečnik in drugi 2011, 342). 

 

Med uspešne projekte sofinanciranje kulturne dediščine lahko uvrstimo projekt obnove 

objektov kulturne dediščine v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–

2013, ki so ga vodili na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sofinanciranje je 

potekalo po pristopu LEADER, ki spodbuja odločanje o razvoju po principu od spodaj 

navzgor. Ukrep 322 je bil namenjen podpori za obnovo in razvoj vasi, ukrep 323 pa je 

pokrival ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja. Na podlagi prijav je bilo izvedenih 

431 projektov prvega in 143 projektov drugega ukrepa v skupni vrednosti skoraj 85.000.000 

eur. Na podlagi uspešne prakse s finančno podporo konservatorji »ugotavljajo, da uspešno 

izvedeni projekti z dobrimi zgledi spodbujajo tudi ostale investitorje, da v vedno večjem 

številu kandidirajo na razpise, oziroma se odločijo tudi za ohranjanje dediščinskih objektov z 

ustrezno rabo tudi v lastni režiji« (Hostnik 2015, 6). 

 

Ali je objekt kulturne dediščine zasebna lastnina ali zgolj obligacija se sprašuje Mojca Tercelj 

Otorepec in izpostavlja problematiko lastnika, ki naj bi skrbel za svojo lastnino, koristi pa bo 

užila celotna družba. Z varstvenim statusom objekt pridobi dolžnosti, ki jih sicer ne bi. Akt o 



 

 

razglasitvi sprejme lokalna skupnost, ki naj bi se hkrati zavezala, da bo prispevala finančna 

sredstva pri obnovi (Tercelj Otorepec 2007, 17). V praksi so sofinanciranja lokalnih skupnosti 

bolj izjema kot pravilo. Lastniki bi dediščino ohranjali, a nimajo dovolj finančnih sredstev. 

 

Povsem na novo bo potrebno razmisliti o upravljanju z dediščino. Po obdobju, ko se je znatno 

vlagalo v obnovo gradov na Slovenskem, ob tem pa pozabilo dati objektom pripisati tudi nove 

vsebine, bo nujno razmisliti o tem, kaj sploh želimo doseči in kaj kot družba res zmoremo. 

Živimo v času, ki je prežet s sodobnimi principi poslovnih financ, ki podjetjem v tržnem 

gospodarstvu zapovedujejo primarni cilj: maksimiranje tržne vrednosti kot posledica 

maksimiziranja premoženja. Zato je pravi čas, da se lastniki oziroma upravljavci dediščine 

osredotočijo na maksimiranje materialnega in intelektualnega premoženja z namenom 

zagotavljanja obstoja dediščine v upravljanju (Čajavec 2009, 5). Lastniki morajo presoditi, 

zakaj in kaj želijo investirati. Opredeliti morajo pričakovanja, potrebe in koristi. Načtovana 

vlaganja v kulturno dediščino naj ob protokolu investicije vključujejo stanje, potrebo in idejo, 

sodelovanje, model in program, načrt pridobivanja sredstev, izvedbo investicije, informiranje 

in poročanje ter upravljanje. Pred odločitvijo o investiciji pa je potrebno izvesti ekonomsko 

evalvacijo projekta. Ta vključuje celovit proces simuliranja in povezuje študijo o stroških in 

koristih. Kot rezultat evalvacije so vzpostavljena razmerja med institucijami, njihovem 

financiranju in stopnjo samoobstojnosti. 

 

Uspešni projekti imajo jasno določene in ovrednotene kazalnike: 

 finančna sredstva, 

 čas oziroma rok izvedbe, 

 človeški kapital in 

 material. 

 

Kulturni turizem je pojem, ki poveže kulturo in turizem, a ob tem da vedeti, da gre za turizem, 

ki ima velik poudarek na kulturi. (Lebe 2008, 23). Združitev dveh kompleksnih področij 

predstavlja turizem, ki je povezan s tradicijo, s kulturno dediščino, z nekdanjimi ali še 

živečimi umetniki. Ob tem so pomembni kulturna ravan, vedenje in odnos obiskovalcev do 

obiskanih krajev, njihovih prebivalcev in kulture.  

 



 

 

Kulturna dediščina oziroma njeno varstvo je postalo skozi polpreteklo zgodovino izrazito 

odvisno od neposrednega proračunskega financiranja. Mehanizmi, ki bi spodbujali zasebna 

vlaganja v kulturo in vnašali podjetniškega obnašanja v našem prostoru, so minimalno 

prisotni. Izgublja se stik z gospodarstvom in družbo, prikrajšana je tudi za finančno vzdržnost, 

ki jo nudi financiranje iz različnih, ne le javnih, temveč tudi zasebnih virov. 

 

Razporeditev sredstev za varovanje kulturne dediščine in struktur izkazuje: 

 izrazito prevlado javnih finančnih virov v sistemih financiranja, 

 da se le lastniki kulturnih spomenikov in ne tudi lastniki kulturne dediščine lahko 

potegujejo za proračunska sredstva,  

 da je investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov nezadostno in izrazito omejeno, saj 

ne odraža dejanskih potreb, 

 da zlasti pri reševanju objektov z več pomembnimi kulturnimi funkcijami in ogroženih 

objektov, predstavljajo proračunska sredstva na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev 

za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (t. i. »kulturni tolar«) dodatna 

sredstva za obnovo. Nekaterim najbolj ogroženim in najbolj kakovostnim objektom 

kulturne dediščine so z obnovo bistveno izboljšali stanje, 

 da zasebnih virov financiranja v obliki sponzorstva in donatorstva praktično ni, saj so 

davčna zakonodaja in instrumenti davčnih olajšav izrazito nespodbudni tako za lastnike 

kot tudi za donatorje in sponzorje, ki bi želeli vlagati sredstva v obnovo kulturne dediščine 

 in da je za obnovo državnih in občinskih kulturnih spomenikov vključitev sredstev EU 

(Evropski sklad za regionalni razvoj) v obliki sofinanciranja pomemben finančni vir. 

 

Nekatere določbe zakona in drugih podzakonskih aktov neposredno vplivajo na ekonomsko 

vrednost kulturne dediščine in stroške za obvezno vzdrževanje. Lastništvo kulturnega 

spomenika je poleg pravic povezano tudi s številnimi dolžnostmi in omejitvami. Stroški 

vzdrževanja objekta so praviloma bistveno višji od primerljivih vzdrževalnih stroškov na 

drugih objektih. Lastnik oziroma posestnik mora s spomenikom ravnati kot dober gospodar v 

sorazmerju s svojimi možnostmi. V primerjavi z obveznostmi za državo in občino pri 

vzdrževanju in obnavljanju kulturnih spomenikov, Zakon o varstvu kulturne dediščine 

predpisuje za fizične in pravne osebe kot osebe zasebnega prava tudi dodatne obveznosti, ki 

so predvsem finančne. Strokovna služba oziroma odgovorni konservator Območne enote 

Zavoda za varstvo kulturne dediščine lahko lastniku z odločbo odredi delno ali celotno 



 

 

izvedbo določenih ukrepov za izvedbo varovanja v sorazmerju z zmožnostmi lastnika ob 

upoštevanju koristi in ugodnosti, ki jih dediščina lahko prinaša (ZVKDS 2016). Ob presoji 

sorazmernosti je treba upoštevati tudi vse koristi in ugodnosti, ki izvirajo iz statusa 

spomenika. Zagotavljanje denarnih sredstev predstavlja za lastnike kulturnih spomenikov 

latentno obveznost.  

 

Ministrstvo za kulturo namenja proračunska sredstva za sofinanciranje obnov, vzdrževalnih in 

restavratorskih del pri razglašenih kulturnih spomenikov. Sredstva na razpisih so namenjena: 

 obnovi spomenikov v lasti lokalnih skupnosti, verskih skupnosti in drugih pravnih in 

fizičnih oseb, 

 obnovi spomenikov v lasti Republike Slovenije na podlagi Zakona o lastninjenju 

kulturnih spomenikov v družbeni lastnini, Uradni list RS, št. 89/99, 

 obnovi spomenikov, ki so do sredstev upravičeni na podlagi Zakona o zagotavljanju 

sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi in 

 obnovi in oživitvi kulturnih spomenikov državnega pomena, ki so v državni in 

občinski lasti s sredstvi ESRR. 

 

Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije (ZSNNPK) v 

kulturi je predvidel zagotavljanje sredstev v obdobju 1998 do 2003 in nato v obdobju od leta 

2009 do leta 2013, ko je bilo sprejeto drugo podaljšanje zakona.  

 

Z zakonom so bili opredeljeni naslednji programi: 

 sanacija najbolj ogroženih in najkvalitetnejših objektov kulturne dediščine, 

 približevanje mednarodnim standardom za splošno izobraževalne knjižnice, 

 ureditev osnovnih prostorskih objektov za nekatere osrednje javne zavode s področja 

kulture in 

 ohranjanje dosežene stopnje razvoja ljubiteljske kulture in izenačevanje razvojnih 

standardov po lokalnih skupnostih. 

 

Glede financiranja kulturne dediščine je pomembno tudi Medresorsko sodelovanje v okviru 

drugih politik EU. Program za razvoj podeželja umešča kulturo znotraj ukrepov za obnovo in 

razvoj vasi ter ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja. Razvojne spodbude na podeželju 

obsegajo obnovo kulturne dediščine, eko muzeje, kulturne tematske poti in drugo.  



 

 

 

V izvajanje Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013 je Ministrstvo 

za kulturo aktivno vključeno. Ob tem deluje v okviru Operativnega programa krepitve 

regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013, kjer je prednostna usmeritev Mreženje 

kulturnih potencialov ter v okviru Operativnega programa Razvoja človeških virov, kjer so 

cilji dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi 

socialni vključenosti. Projekti Ministrstva za kulturo spodbujajo predvsem usposabljanje in 

zaposlovanje pripadnikov ranljivih družbenih skupin, ki delujejo na področju kulture. 

Ohranjanje in povezava naravnih in kulturnih potencialov za razvoj turizma in rekreacije je 

temeljni cilj v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov. V ta namen 

potekajo obnove objektov javne kulturne infrastrukture in kulturnih spomenikov, ki so v lasti 

države ali občin. 

 

Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem predstavlja drugo pomembno 

medresorsko sodelovanje. Oba mehanizma sta naravnana k solidarnosti, saj zmanjšujeta 

socialne in ekonomske razlike. V obdobju 2004–2009 sta omogočala podporo projektom s 

področja kulture s prednostnim področjem ohranjanja evropske kulturne dediščine, ki je bilo 

financirano s sredstvi Sklada za individualne, posamezne projekte in Sklada za nevladne 

organizacije. Norveški finančni mehanizem pomaga novim članicam EGP, da se lahko polno 

vključijo v notranji trg in vzpostavlja nove okvire za politične in gospodarske odnose. 

 

SWOT-analiza možnih programov in vsebin v objektih kulturne dediščine: 

 

Tabela 2.1: Swot-analiza možnih programov in vsebin v objektih kulturne dediščine 

prednosti slabosti 

že obnovljen objekt kulturne dediščine 

zainteresiranost lastnika oziroma upravljalca 

za nadgradnjo vsebine 

slabo medsebojno povezovanje muzejev in 

drugih inštitucij 

amaterski pristopi 

slaba promocija in oglaševanje 

priložnosti nevarnosti 

nova delovna mesta 

povezovanje različnih inštitucij 

javno zasebno partnerstvo 

oddaljenost od večjih mest 

pomanjkanje finančnih sredstev 

nelojalna konkurenca 



 

 

povezovanje na različnih ravneh: lokalni, 

regionalni, nacionalni 

razvoj podeželja 

skupen nastop na tržišču 

dvig kakovosti življenja 

nezainteresiranost vlagateljev in okolice 

Vir: Ramovš (2007, 81) 

 

Mojca Ramovš trdi, da se »večkrat izpelje obnova hiše ali celotne domačije, ki se ne nadgradi 

s primernimi programi« (Ramovš 2007, 78), čeprav je možnosti za revitalizacijo izredno 

veliko. Bojana Omersel meni, da je »načrtovanje in upravljanje s kulturnimi spomeniki 

predvsem oblikovanje prihodnosti spomenika«, kjer ohranjene oblike predstavljajo v 

sodobnosti pomembno vlogo (Omerzel 2003, 82). Različni spomeniki potrebujejo različne 

vrste in stopnje načrtovanja in upravljanja. Vrednote so lahko kulturne, socioekonomske in 

politično-ideološke. »Kultura, kulturne vrednote in kulturna dediščina so pomembni 

spodbujevalci razvoja« trdi Nered in dodaja, da je ob zagotavljanju kulturne in okoljske 

trajnosti mogoče kulturno dediščino uporabljati na različne načine (Nered 2014, 12) Ob tem je 

potrebno skrbeti, da ukrepi ne zmanjšujejo vrednot spomenika. Običajno se na območjih 

upravljanja s kulturno dediščino pogosto pojavljajo navzkrižja interesov. Slednja najbolj 

uspešno odpravljamo z dobro pripravljenim modelom upravljanja, ki je nastal v 

participatornem procesu.  

 

2.7 Izginjanje stavbne dediščine 

 

Vzroki za izginjanje stavbne dediščine so različni. Nekateri so posledica naravnih nesreč: 

potresov, poplav in požarov ali vzroki v času vojne. Danes so najpogostejši vzroki za propad 

ali odstranitev kulturne dediščine nevzdrževanje, namerno poškodovanje ali gradnje novih 

objektov. 

 

Glede ustrezne in neustrezne rabe ter nemarnosti, ki usodno vplivajo na uničevanje kulturne 

dediščine, Jogan povzame: »In končno, najbolj trajno, razčlenjeno in raznovrstno 

spreminjanja in hkrati poškodovanja, pa tudi uničevanja kulturne dediščine predstavljajo tako 

v preteklosti kot danes njena bolj ali manj ustrezna raba in obraba, propadanje zaradi 

zastarelosti snovi, iz katerih je bila narejena, in njena reciklaža – dozidave, prezidave, 



 

 

krasitve, porojene iz praktičnih potreb življenja in praviloma osvobojene političnih, 

ideoloških in verskih motivov, interesov in strasti, ali pa tudi ne« (Jogan 2008, 21).  

 

Življenje objekta ali stavbe lahko uvrstimo v posamezne faze ali obdobja: gradnja, uporaba, 

opustitev in propadanje pri nekaterih (Theuerschuh 2014, 61). Tudi v fazi uporabe je treba 

vsakih nekaj let opraviti vzdrževalna in investicijska dela. Zaradi dotrajanosti potrebujejo 

objekti menjavo kritine, obnovo fasade in stavbnega pohištva ter zamenjavo instalacij. Cilj 

ohranjanja objekta je varovanje objekta pred škodljivimi vplivi. Propadanja ni možno 

preprečiti, lahko ga upočasnimo in podaljšamo življenjsko dobo. Dr. Pirkovičeva navaja 

naslednje posege v kulturno dediščino:  

 raziskovanje, 

 vzdrževanje, 

 konserviranje, restavriranje, konservatorsko-restavratorska dela,  

 obnova, adaptacija, rekonstrukcija, prenova, oživljanje 

 repliciranje, kopiranje,  

 premeščanje in  

 odstranitev (Pirkovič 2012, 32–36). 

 

Vsa stavbna dediščina je izpostavljena različnim vplivom okolja. Nekateri vplivi so 

dolgotrajni in stalni, drugi kratkoročni ali nenadni dogodki. Dejavniki tveganja, ki vplivajo na 

ohranjenost kulturne dediščine (Theuerschuh 2014, VIII) so biološki vplivi, nihanja 

klimatskih pogojev, erozijski vplivi vetra, voda (atmosferska, talna), sončno sevanje, drobni 

delci in areosoli, dolgotrajna obtežba, geološki pogoji (vključno z lokalnimi posebnostmi) 

vihar, požar, poplava, potres, zemeljski plaz, snežni plaz, cunami, ognjenik, gospodarske 

dejavnosti, nezgodni dogodki, neustrezne odločitve, vandalizem, upori in vojne.  

 

»Kljub temu, da pred vsako rušitvijo zahtevamo natančno izdelavo tehničnega posnetka 

obstoječega stanja objekta za dokumentarno varovanje, ostaja nesporno dejstvo, da objekta 

kulturne dediščine po odstranitvi ni več« zapiše Belingarjeva v prispevku Etnološka 

dediščina: nadloga ali priložnost (Belingar 2013, 25). Etnološka stavbna dediščina je 

pomembna kulturna dobrina in turističen vir, vendar je pogosto zanemarjena, prazna in brez 

ustrezne namembnosti. V zaključkih IV. simpozija etnologov konservatorjev Hrvaške in 

Slovenije, ki je potekalo v Starem Gradu na Hvaru leta 2010, konservatorji opozarjajo: 



 

 

»Opozarjamo, da bomo, če se bo ta trend nadaljeval, čez dobrih 60 let ostali brez nepremične 

tradicionalne oziroma etnološke stavbne dediščine, ki je sedaj registrirana« in v nadaljevanju 

dodajajo: »Zaradi tega je treba na vseh ravneh nujno dopolniti strategijo varstva kulturne 

dediščine« (Strgar 2011, 274). Pod pojmom razvrednotenje dediščine lahko razumemo 

degradacijo kulturnih krajin, naselji in stavb. Degradacijo povzročajo posegi, ki ne upoštevajo 

vrednot in meril stavbne dediščine. Razvrednotenje stavbne dediščine lahko povzročijo tudi 

drugi nepremišljeni, slabo ali nenačrtovani gradbeni posegi (Deu 2004, 19).  

 

V informacijskem sistemu kulturne dediščine lahko spremljamo izginjanje in razvrednotenje 

stavbne dediščine v različnih podatkovnih zbirkah: 

• baza podatkov registra za vso stavbno dediščino, stanje na dan 29. 5. 2015 je 21.050 

enot stavbne dediščine: 

• predlogi za izbris 551 enot, 

• predlogi za dokumentarno arhivsko varstvo 269 enot, 

• predlogi za ostalo 119 enot, 

• kulturnovarstveno soglasje za odstranitev dediščine po 31. členu Zakona o varstvu 

kulturne dediščine 130 enot, 

• preklicane razglasitve 484 enot. 

 

Izbrisane enote in enote z varstvenim režimom kategorij »dokumentarno varstvo« in »ostalo« 

so enote, ki jih v naravi ne varujemo več. Kulturnovarstveno soglasje za odstranitev dediščine 

po 31. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine izda Ministrstvo za kulturo, kadar želi 

investitor odstraniti in na njenem mestu zgraditi novogradnjo, ki bo bistveno drugačna od 

obstoječe oziroma želi pustiti območje nepozidano. Kulturnovarstveno soglasje potrebuje 

investitor v primeru, da je objekt kulturni spomenik ali registrirana enota kulturne dediščine. 

V primeru, da objekt nima statusa spomenika ali registrirane dediščine, vendar stoji v 

območju, ki je razglašeno za naselbinski ali urbanistični spomenik oziroma je v prostorskih 

aktih varovan kot naselbinska dediščina, kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in 

odstranitev ne potrebuje. Ministrstvo za kulturo je izdalo do maja 2015 130 

kulturnovarstvenih soglasij za odstranitev dediščine po 31. členu Zakona o varstvu kulturne 

dediščine. V sistemu pravnih režimov varstva kulturne dediščine je v informacijskem sistemu 

evidentiranih 484 enot s preklicano razglasitvijo. Spremembe pravnega statusa so bile 

določene z odloki o prenehanju veljavnosti odlokov za razglasitve kulturnih spomenikov in 

objavljene v uradnih glasilih. 



 

 

 

V empiričnem delu naloge se bomo osredotočili zgolj na izbrise iz registra nepremične 

kulturne dediščine. Najpogostejše navedeni razlogi, ki so navedeni ob izbrisu dediščine iz 

registra: 

 degradacija dediščine, 

 enote dediščine so porušene, 

 dediščina je izgubila dediščinske lastnosti, 

 nepreveritev stanja dediščine v času vpisa v register, 

 nadomestna gradnja, 

 tehnična napaka pri vpisu 

 in drugo (Sfiligoj 2012, 31). 

 

Z izginjanjem in degradacijo stavbne dediščine je tesno povezano vrednotenje. Pri 

vrednotenju gre za ugotavljanje in pripisovanje vrednosti. Štepec deli vrednotenje kulturne 

dediščine na dvoje različnih opravil oziroma postopkov: 

 prepoznavanje kulturne dediščine in 

 klasifikacija na manj ali bolj pomembno kulturno dediščino (Štepec 2009, 42). 

 

»S pravilnim vrednotenjem se namreč oblikuje varstvena politika, ki usmerja razvrščanje 

dediščine na vrednostne sezname, razporeja spomenike v določene range in omogoča pripravo 

na izdelavo konservatorskih programov« meni Hazler (Hazler 2008, 11). 

 

Vrednotenje kot kritična točka v nastajanju spomenikov poimenuje proces prepoznavanja in 

klasifikacije Pirkovičeva. »Predmet postane spomenik takrat, ko ga kot takega spoznamo. 

Pravimo, da v njem prepoznamo spomeniške lastnosti« (Pirkovič 1989, 70). V postopkih 

klasifikacije potrebujemo natanko razdelano predstavo, kakšne so lastnosti in merilo. 

 

Z izginjanjem kulturne dediščine v bodočnosti je povezano stanje ogroženosti objektov danes. 

Ogroženost objektov se evidentira v postopkih prostorskega planiranja. Pri tem je v uporabi 

metodologija English heritage lestvice za merjenje ogroženosti. Lestvica temelji na oceni 

stanja in uporabe. Stanje objekta je opredeljeno s stopnjami zelo slabo, slabo, primerno in 

dobro. Objekt kulturne dediščine ima lahko primerno uporabo, delno ali neprimerno uporabo 



 

 

oziroma neuporabo. Stopnja ogroženosti je določena v šestih kategorijah: skrajna, resna, 

znatna, manjša, potencialna ogroženost in stavba ni ogrožena.  

 

Tabela 2.2: Shema ocen stanja ogroženosti povzeta po metodi English heritage lestvice za 

merjenje ogroženosti  

stanje uporaba stopnja ogroženosti 

1. Zelo slabo (velike 

poškodbe – pospešeno 

propadanje) 

1. Neprimerna uporaba 

(zapuščeno) 

1. Skrajna ogroženost 

 2. Delno v uporabi 2. Resna ogroženost 

 3. Primerna uporaba 3. Znatna ogroženost 

2. Slabo (poškodovane 

dediščinske lastnosti – znaki 

propadanja) 

1. Neprimerna uporaba 

(zapuščeno) 

 

 2. Delno v uporabi  

 3. Primerna uporaba 4. Manjša ogroženost 

3. Primerno (dediščinske 

lastnosti pretežno dobro 

ohranjene – slabo 

vzdrževanje) 

1. Neprimerna uporaba 

(zapuščeno) 

 

 2. Delno v uporabi  

 3. Primerna uporaba 5. Potencialna ogroženost 

(enoto je potrebno opazovati) 

4. Dobro (dediščinske 

lastnosti pretežno dobro 

ohranjene – dobro 

vzdrževanje) 

1. Neprimerna uporaba 

(zapuščeno) 

 

 2. Delno v uporabi  

 3. Primerna uporaba 6. Ni ogroženosti 

Vir: Globočnik in drugi (2015, 25) 

 

Oceno stanja ogroženosti, povzeto po metodi English heritage lestvice za merjenje 

ogroženosti, so uporabili pri analizi smernic in mnenj občine za občinski prostorski načrt 



 

 

občine Prevalje, ki ga kot primer navajamo. Ocena ogroženosti, ki je izpeljana iz ocene stanja, 

predstavlja kazalec nujnosti ukrepov v smeri celostnega ohranjanja dediščine. Lestvica 

ogroženosti je bila načrtovana za ocenjevanje stavbne dediščine in prilagojena glede na tip 

dediščine. Ocene ogroženosti objektov so dodane pregledu posameznih enot in so v pomoč za 

strateško načrtovanje. V dokumentu ugotavljajo, da je etnološka dediščina med najbolj 

ogroženimi tipi dediščine v občini Prevalje (Globočnik in drugi 2015, 61). Evidentiranje 

stanja ohranjenosti in ogroženosti nepremične kulturne dediščine, ki jih izdelovalci 

pripravljajo za potrebe izdelave smernic za občinske prostorske načrte, nakazujejo sorodne 

zaključke kot pri preučevanju podatkov registra. Etnološka dediščina je tudi glede stanja 

ogroženosti zelo izpostavljena.  

 

 

3 REGISTER NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE 

 

 

Register kulturne dediščine je uradna podatkovna zbirka in jo sestavljajo trije medsebojno 

povezani deli: register nepremične dediščine, register premične dediščine in register žive 

dediščine. V njem se vodijo podatki po enotah kulturne dediščine, kjer je: enota nepremične 

dediščine: območje dediščine, posamezna nepremičnina ali njen del (Pravilnik, 3. člen). 

Register nepremične kulturne dediščine sestavljajo: 

 zbirka osnovnih podatkov: vsebuje osnovne podatke za vse enote nepremične kulturne 

dediščine, je dostopna prek spleta,  

 zbirka varstvenih podatkov: vsebuje podatke samo za razglašene kulturne spomenike, 

osnovni podatki o razglasitvi so dostopni prek spleta, in 

 zbirka predstavitvenih podatkov: arhiv dokumentov, povezanih z registrom in 

razglasitvijo za kulturni spomenik (RKD 2016).  

 

Register nepremične kulturne dediščine vsebuje osnovne podatke o posameznih enotah 

nepremične kulturne dediščine. »V register konservatorji vpisujejo vso nepremično kulturno 

dediščino, ki je bila opredeljena na podlagi strokovnih meril« (Renčelj Škedelj 2014, 33). 

Dediščina je vpisana ne glede na vrsto, obseg, vrsto lastništva ali varstveni status enote, 

dejansko stanje oziroma druge lastnosti enote. Glavni namen vodenja registra je določitev 

evidenčne številke kulturne dediščine (EŠD), ki enolično označuje posamezno enoto kulturne 



 

 

dediščine v postopkih varstva dediščine in za potrebe dokumentacije dediščine. Hkrati je 

potreben kot povezovalni element pri razvoju informacijskega sistema kulturne dediščine. 

Vpis v register je vpis v uradno podatkovno zbirko in ne predstavlja nobenih posebnih 

posledic ali dolžnosti v sistemu varstva dediščine (Kovačec Naglič 1996, 1).  

 

Pravila po katerih določimo enoto ob vpisu v register: 

 »enota je locirana na povezanem prostoru,  

 enota je lahko vsebovana v drugi enoti, vendar praviloma v celoti,  

 istovetnost prvotne uporabe enote in 

 istovetnost varstva kulturne dediščine« (Kovačec Naglič 1996, 1–2). 

 

Podatki registra so javni in so namenjeni raziskovanju, predstavljanju, vzgoji, izobraževanju 

ter razvijanju zavesti javnosti o dediščini. Dostopni so na treh spletnih pregledovalnikih. 

Osnovni podatki o nepremični kulturni dediščini so dostopni na naslovu http://rkd.situla.org 

od leta 2003, dostop do opisnih in geolokacijskih podatkov registra na povezavi 

http://giskd.situla.org od leta 2008 in podatki pravnih režimov varstva dediščine za potrebe 

prostorskega načrtovanja ter posegov v prostor na http://evrd.situla.org od leta 2009. Poleg 

spletno dostopnih podatkov so podatki registra dostopni uporabnikom tudi na podlagi 

individualnih poizvedb. Namen uporabe podatkov je raznovrsten: 

 podatki za diplomske naloge, seminarske naloge, 

 podatki za razstave, 

 posredovanje podatkov zaposlenim na MK, 

 priprava podatkov s posredovanjem medijem, 

 raziskovalne naloge in projekti, 

  posredovanje podatkov RKD IRSKD, 

 posredovanje podatkov lastnikom in skrbnikom objektov zaradi obnove, 

premoženjskih zadev ter 

 izdelava kart (Sfiligoj 2012, 25). 

 

 

 

 

http://rkd.situla.org/
http://giskd.situla.org/
http://evrd.situla.org/


 

 

3.1 Kratka zgodovina registra in pravna podlaga 

 

Razvoj sistema registra nepremične kulturne dediščine sega v leto 1991 in je potekal v okviru 

razvoja informacijskega sistema kulturne dediščine. V obdobju nastanka registra je register 

vodilo Ministrstvo za kulturo oziroma Uprava RS za kulturno dediščino kot njen organ v 

sestavi, danes ga vodi Ministrstvo za kulturo. Ob nastanku se je imenoval zbirni register 

dediščine - ZRD in je bil vzpostavljen na osnovi Pravilnika o vodenju zbirnega registra 

kulturne in naravne dediščine (Uradni list RS, št. 26/95). Z uvajanjem informacijske podpore 

je bil posodobljen sistem zbirnega registra, ki je bil predpisan z Zakonom o naravni in 

kulturni dediščini iz leta 1981 in pripadajočim pravilnikom iz leta 1982. V letu 1999 je bil 

sprejet Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD, Uradni list RS, št. 7/99) in leta 2002 

Pravilnik o registru nepremične kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 25/2002). Danes ima 

pravno osnovo register v veljavnem Zakonu o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni 

list RS, št. 16) je iz leta 2008, Pravilnik o registru kulturne dediščine pa je bil sprejet v letu 

2009 (Pravilnik, Uradni list RS, št. 66).  

 

V prvi fazi so bile v register nepremične kulturne dediščine vpisane predvsem enote, ki so bile 

s predpisi razglašene za kulturni spomenik, kasneje tudi preostala dediščina. 

 

Pravilnik o registru nepremične kulturne dediščine ureja register nepremične dediščine, 

register premične dediščine in register žive dediščine. Pravilnik: 

 »definira obseg podatkov, 

 opredeljuje način in postopek vzdrževanja registra in 

 uvaja obvezno sklicevanje na evidenčno številko dediščine (EŠD) iz registra za vse 

upravne organe in strokovne službe, ki se v okviru svojega delokroga vključujejo v 

sistem varstva dediščine« (Kovačec Naglič, 2001, 3). 

 

Sistem registra nepremične kulturne dediščine je usklajen z mednarodnim priporočilom Sveta 

Evrope Core Data Index (Recommendation, 1995), ki je predpisoval minimalne podatke 

dokumentiranja arhitekturne in arheološke dediščine (Navodila za pripravo predloga za vpis v 

register kulturne dediščine 2014, 7). Core Data Index standardi se nanaša na obvezne 

elemente: ime, lokacijo, tip dediščine in datacijo ter druge, ki so priporočilni (Palmer in drugi 

2009, 75).  

 



 

 

3.2 Postopek vpisa v register 

 

Za celovit vpogled v stanje registra je potrebno razumevanje njegovega delovanja. Pobudo za 

vpis v register lahko vloži vsaka pravna ali fizična oseba na Ministrstvu za kulturo, predlog za 

vpis pa praviloma pripravijo konservatorji v območnih enotah Zavoda za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije (Navodila za pripravo predloga za vpis v register kulturne dediščine 2014, 

6). Predloge pošljejo v pisni in elektronski obliki na ministrstvo, tam so pregledani in 

preverjeni. Na osnovi predloga za vpis minister, pristojen za kulturo, odloči o vpisu enote v 

register. Po končanem postopku vpisa se območnim enotam posredujejo podatki o vpisanih 

enotah v pisni in elektronski obliki. Na ta način je poenotena baza, ki je dostopna tako na 

ministrstvu kot tudi na območnih enotah. Postopek za spremembo vpisa ali za izbris iz 

registra se izvede na enak način kot vpis v register. 

 

Dinamika dogodkov v registru je vpis, poljubno število sprememb in izbris. Na podlagi 

predloga območne enote minister, pristojen za kulturo, sprejme ali zavrne izdajo odločbe. 

Nekatere enote so ostale od prvega vpisa v register nespremenjene, pri drugih so sledile 

spremembe vpisov, pri nekaterih izbris. Sam čas vpisa in drugih sprememb stanj ne odraža 

dejanske situacije na terenu iz več razlogov. V prvem obdobju delovanja registra je dejansko 

od podanih predlogov pa do spremenjenega stanja v registru dejansko preteklo tudi po več let 

zaradi količine podatkov, ki jih ni bilo možno obdelati v kratkem času. Šele v zadnjem 

obdobju, ko so novi vpisi redki in je register skoraj dosegel prvotno ocenjeno vrednost 30.000 

enot, lahko rečemo, da se vstopa v obdobje, ko bo potrebno ažuriranja podatkov registra.  

 

3.3 Stanje podatkovne baze registra 

 

Podatke registra kulturne dediščine smo pridobili na podlagi ciljne poizvedbe v INDOK – 

centru na Ministrstvu za kulturo. Podatki odražajo stanje registra na dan 29. 5. 2015. 

 

Tabela 3.1: Stanje podatkov vpisanih enot stavbne dediščine po območnih enotah na dan 29. 

5. 2015 

 

 

 



 

 

etnologija CE KR LJ MB NG NM PI skupaj 

etnologija 

ne 

1897,00 

19,13% 

41,27% 

9,16% 

1204,00 

12,14% 

37,41% 

5,81% 

2378,00 

23,98% 

58,34% 

11,48% 

2489,00 

25,10% 

57,78% 

12,02% 

793,00 

8,00% 

35,48% 

3,83% 

730,00 

7,36% 

42,62% 

3,53% 

425,00 

4,29% 

75,76% 

2,05% 

9916,00 

100,00% 

47,88% 

47,88% 

etnologija 

da 

2700,00 

25,02% 

58,73% 

13,04% 

2014,00 

18,66% 

62,59% 

9,73% 

1698,00 

15,73% 

41,66% 

8,20% 

1819,00 

16,86% 

42,22% 

8,78% 

1442,00 

13,36% 

64,52% 

6,96% 

983,00 

9,11% 

57,38% 

4,75% 

136,00 

1,26% 

24,24% 

0,66% 

10792,00 

100,00% 

52,12% 

52,12% 

skupaj 4597,00 

22,20% 

100,00% 

22,20% 

3218,00 

15,54% 

100,00% 

15,54% 

4076,00 

19,68% 

100,00% 

19,68% 

4308,00 

20,80% 

100,00% 

20,80% 

2235,00 

10,79% 

100,00% 

10,79% 

1713,00 

8,27% 

100,00% 

8,27% 

561,00 

2,71% 

100,00% 

2,71% 

20708,00 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

Vir: lasten, podatki RKD, MK (2015) 

 

Tabela 3.2: Vpisane enote v registru nepremične kulturne dediščine na dan 29. 5. 2015 

vse vpisane enote 29740 

vse vpisane enote stavbna dediščina 20708 

vse vpisane enote stavbne dediščine, kjer je etnologija navedena na prvem mestu 10791 

Vir: Statistika, RKD, MK (2015) 

 

Tabela 3.3: Izbrisane enote v registru nepremične kulturne dediščine na dan 29. 5. 2015 

vse izbrisane enote 431 

vse izbrisane enote stavbna dediščina 341 

vse izbrisane enote stavbne dediščine, kjer je etnologija navedena na prvem 

mestu 291 

Vir: Statistika, RKD, MK (2015) 

 

 

4 ETNOLOŠKA STAVBNA DEDIŠČINA  

 

 

Ali posamezni objekti spadajo med etnološko ali umetnostnozgodovinsko dediščino oziroma 

spomenike, je bila pogosta dilema tudi pri vpisovanju posameznih enot v register kulturne 



 

 

dediščine. Pogosto je bila odločitev o tem odvisna od tega ali je enoto vpisal etnolog ali 

umetnostni zgodovinar. Delitev na eno ali drugo je dokaj stereotipna, meni Hazler. »Zato sem 

mnenja, da si lahko vsaka veda poišče svoje delovno področje na način, kot se je oblikoval 

njen znanstveni interes« (Hazler 1999, 11). 

 

Opredelitev ljudske kulture je večinoma temeljila na dvoplastnih tipologijah: urbano - 

podeželsko, visoka kultura – nizka kultura, sodobno – tradicionalno in drugo. Delak 

Koželjeva navaja, da se je etnologija kot veda o vsakdanjem življenju in kulturi etničnih 

skupin v Evropi oblikovala konec 18. stoletja (Delak Koželj 2007, 6). Delak Koželjeva meni, 

da je potrebno etnologijo kot znanstveno disciplino, ki preučuje kulturo in način vsakdanjega 

življenja, zaradi spremenjenih družbenih razmer, še posebno nove ustavne vloge lastnine, 

razvoja etnologije, novih nalog varstvenih dejavnosti v smislu celostnega ohranjanja in 

novega pomena kulturne dediščine jasno in ustrezno umestiti tako s teoretičnega kot 

praktičnega vidika (Delak Koželj 2009, 7). 

Kulturne krajine slovenskega prostora sooblikujejo različno velika naselja. Sestavljajo jih 

domačije, ki so nastale v preteklosti v sozvočju s človekom in njegovimi bivanjskimi 

zahtevami. »Domišljene stanovanjske stavbe, samostojno stoječe ali pod eno streho združene 

domačije so oblikovali tako, da bi učinkovale lepe« s posebnega vidika raziskuje stavbarstvo 

Živa Deu (Deu 2006, 42) in nadaljuje, da so kmečke stavbe postale arhitekture, vredne 

opazovanja, proučevanja in varovanja. Identitetna arhitektura kmečkih hiš v slovenskem 

prostoru je rezultat izvrstne prilagoditve naravnim danostim. Ljudska umetnost in ljudsko 

stavbarstvo sta pomensko pripisana večinskemu prebivalstvu zunajmestnega prostora. Zanju 

je značilna kakovostna in za kulturno krajino značilna identitetna arhitektura (Deu 2004, 15).  

 

Značilnosti avtohtonega stavbarstva: 

 grajene strukture so prilagojene naravnim danostim, 

 uporaba avtohtonega gradiva, 

 graditelji so upoštevali izročilo, 

 po vsebini so se graditelji prilagajali tedanjemu življenju, 

 stavbe so bile prilagojene človeškemu merilu, 

 lastnikovo pomembnost je odražal videz stavbe, 

 samosvoje prilagajanje širšim kulturnim vplivom, ki so poudarjeni v likovni 

nadgradnje (Deu 2001, 14). 



 

 

 

Ključno vodilo za ohranjanje kulturne dediščine, še posebno etnološke stavbne dediščine, je 

iskanje ravnotežja med varovanjem in ohranjanjem na eni in vzpostavljanjem sodobnih in 

ugodnih razmere za življenje in delo na drugi strani. 

 

4.1 Predstavitev etnološke dediščine 

 

Pri predstavitvi etnološke stavbne dediščine se lahko naslonimo na trditev Žive Deu, da 

»kmečke stanovanjske stavbe v široki paleti naše nepremične stavbne dediščine vplivajo na 

človekova občutja z nežno, neustavljivo močjo« (Deu 2006, 43). Med razloge navede oblike 

stavbnih volumnov, prava razmerja in umetniško-likovne rešitve stavbnih podrobnosti.  

 

Za potrebe etnološkega konservatorstva so bila na podlagi praktičnih izkušenj izdelana 

specifična merila: 

 geografsko ali prostorsko, 

 zgodovinsko ali časovno, 

 etnološko-socialno, 

 likovno in estetsko ter 

 gradbeno razvojno merilo (Hazler 1998, 85). 

 

Med objekti etnološke stavbne dediščine se najpogosteje v registru pojavljajo hiše, domačije, 

gospodarska poslopja, toplarji, kašče, hlevi, mlini, svinjaki, kozolci in zidanice (RKD 2015). 

Stanje tradicionalne stavbne dediščine v Sloveniji opiše Strgar : Etnološka stavbna dediščina 

je v zelo slabem stanju in število stavb se z leti pospešeno zmanjšuje. Na podlagi do sedaj 

znanih analiz stanja na terenu lahko ugotovimo, da je v Sloveniji v zadnjih desetih letih 

propadlo približno 16 % registrirane etnološke dediščine (Strgar 2011, 274). 

 

V zaključkih V. simpozija etnologov konservatorjev Slovenije in Hrvaške leta 2013 

udeleženci med drugim opozarjajo, da je: 

 premična in nepremična kulturna dediščina, s katero se ukvarjajo etnologi 

konservatorji, je najbolj ogrožen del kulturne dediščine, 

 precej več bi bilo potrebno vlagati v obnovo evidentiranih in zavarovanih enot, 



 

 

 v spomeniškovarstveno službo bi bilo potrebno uvesti več interdisciplinarnega 

delovanja in  

 da predstavlja premična in nesnovna dediščina pomemben kulturni in turistični resurs 

(Strgar 2013, 5). 

 

Menimo, da je treba etnološko stavbno dediščino ohranjati z interdisciplinarnim procesom 

revitalizacije. Le dobro premišljen in vnaprej pripravljen program, bo lahko individualno 

obravnaval kulturne spomenike in reševal njihove specifične in originalne probleme. 

 

4.2 Analiza etnološke dediščine v registru 

 

Dediščina, ki ima izbrano strokovno področje etnologija je predvsem stavbna (90 %) in 

naselbinska dediščina (8 %). Obravnava in varovanje enot kulturne dediščine pomenita 

predvsem sodelovanje strokovnjakov različnih strok (etnologi, krajinski arhitekti, arhitekti, 

arheologi, umetnostni zgodovinarji in drugi). Podatki v registru so odraz interdisciplinarnosti 

strok. V polju "Strokovna področja" (tabela 5) so izbrana strokovna področja glede na 

pretežnost uporabe. Enote nepremične kulturne dediščine, ki jih prepoznamo kot ljudska 

stavbna dediščina oziroma etnološka, so v registru kulturne dediščine znatno zastopane, saj jih 

je skoraj 50 %. Analiza enot je prikazana v spodnji tabeli. 

 

Tabela 4.1: Etnološka dediščina v registru nepremične kulturne dediščine na dan 29. 5. 2015 

strokovno področje število enot delež glede na vse vpisane enote 

nastopa samo etnologija 7832 26,3 % 

etnologija nastopa z drugimi 

strokovnimi področji 

6757 22,7 % 

Skupaj 14589 49,0 % 

Vir: RKD, MK (2015) 

 

 

5 EMPIRIČNI DEL 

 

 

V raziskovalnem delu naloge bomo preučevali izbrise etnološke stavbne dediščine v registru 

kulturne dediščine z različnimi raziskovalnimi metodami. S kvantitativno statistično metodo 



 

 

bomo analizirali posamezne spremenljivke, ki so del podatkov registra in razmerja med njimi. 

V drugem koraku bomo primerjali izbrani Območni enoti Zavoda za varstvo kulturne 

dediščine, kjer bomo iskali podobnosti in razlike pri razlogih izbrisa. S kvalitativno raziskavo 

zapisa pogovora v fokusni skupini bomo preverili verodostojnost podatkov registra, v drugem 

delu pa poglobljeno iskali razloge izbrisov etnološke stavbne dediščine, ki jih register 

kulturne dediščine ne evidentira.  

 

Morebitne primerljive raziskave, ki bi analizirala statistične ali druge pojave v registru 

kulturne dediščine, do danes nismo zasledili. Tako primerjava z rezultati ali metodologijo 

zbiranja podatkov zaenkrat ni mogoča.  

 

5.1 Izbor podatkov  

 

V raziskavi Izbrisi etnološke stavbne dediščine v registru kulturne dediščine smo oblikovali 

nabor želenih podatkov. V nadaljevanju prilagamo zaprosilo za ciljno poizvedbe podatkov 

Registra nepremične kulturne dediščine in drugih baz informacijskega sistema kulturne 

dediščine: 

1. Podatki iz Registra nepremične kulturne dediščine za vso stavbno dediščino: profano 

stavbno dediščino, sakralno stavbno dediščino in sakralno profano stavbno dediščino. 

Zaradi statistične obdelave podatkov s programom PSPP potrebujem celotno bazo 

stavbne dediščine. V tabeli so lahko navedene vse rubrike, predvsem pa potrebujemo 

podatke: 

 EŠD 

 Ime enote 

 Vrsta 

 Tip 

 Tipološko geslo 

 Datacija 

 Kategorija varstva 

 Strokovno področje (vsa navedena) 

 Pristojni zavod 

 Opombe 

 Vpis v register 



 

 

 Sprememba registra (datum in razlog) 

 Izbris iz registra (datum in razlog) 

 Zaznamki (datum in razlog) 

 

Statistika podatkov: 

 Vse vpisane enote/vse vpisane enote stavbna dediščina/vse vpisane enote 

stavbne dediščine, kjer je etnologija kot strokovno področje navedena na 

prvem mestu. 

 Vse izbrisane enote/vse izbrisane enote stavbne dediščine, kjer je etnologija 

kot strokovno področje navedena na prvem mestu. 

 

2. Podatki iz baze podatkov predlogov za vpis/spremembo v register: 

 Seznam predlogov za izbris iz registra z navedenimi rubrikami obrazložitev 

predloga/razlog/opombe. 

 Seznam predlogov za spremembo v kategorijo varstva »ostalo« z navedenimi 

rubrikami obrazložitev predloga/razlog/opombe. 

 Seznam predlogov za spremembo v kategorijo varstva »dokumentarno 

varstvo« z navedenimi rubrikami obrazložitev predloga/razlog/opombe. 

 

3. Seznam enot, kjer je bilo izdano kulturnovarstveno soglasje za odstranitev dediščine in 

spomenika po 31. členu ZVKD-1. 

 

4. Seznam derazglašenih enot v registru.  

 

Podatke registra nepremične kulturne dediščine smo kot sekundarni vir podatkov pridobili na 

podlagi ciljne poizvedbe v INDOK centru na Ministrstvu za kulturo dne 29. 5. 2015. V 

obravnavo smo vključili le stavbno dediščino, ostale tipe dediščine pa izločili.  

 

Tipološka razvrstitev enot dediščine: 

• arheološka dediščina, 

• profana stavbna dediščina, 

• sakralna stavbna dediščina, 

• sakralnoprofana stavbna dediščina, 



 

 

• memorialna dediščina, 

• vrtnoarhitekturna dediščina, 

• naselbinska dediščina, 

• kulturna krajina, 

• zgodovinska krajina. 

 

V izboru smo opazovali naslednje kategorije stavbne dediščine: profano stavbno dediščino, 

sakralno stavbno dediščino in sakralnoprofano stavbno dediščino: naštete kategorije so si po 

mnogo karakteristikah sorodne in se hkrati močno razlikujejo od na primer arheološke 

dediščine. V kategoriji stavbna dediščina je skoraj 50 % dediščine, ki ima etnologijo kot 

strokovno področje navedeno na prvem mestu. Ključen za raziskavo pa je izbor izbrisanih 

enot etnološke dediščine. Takšnih je bilo 291 (tabela 4). 

 

5.1.1 Predstavitev metodologije celotne raziskave 

 

V raziskavi bomo uporabili kvantitativno analizo, primerjalne raziskovalne metode in 

kvalitativno raziskovanje. Zakaj tako? »Izbor ustrezne metode je odvisen od: vrste 

spremenljivke, ki jo analiziramo: številska ali opisna, od števila vzorcev in povezave med 

vzorci: neodvisni ali odvisni« (Bastič 2006, 12). Ragin navaja, da kvantitativne metode 

temeljijo na predpostavki, da je najbolje razumeti osnovne vzorce in odnose na podlagi 

proučevanja pojavov velikega števila primerov oziroma enot. Tako opazovanje omogoči 

povzemanje posebnosti posameznih enot in oblikovanje slike družbenega življenja. Iz nje so 

izločeni pojavi, ki so značilni le za individualni primer ali za majhno skupino primerov (Ragin 

2007, 143).  

 

Izbor uporabljenih statističnih metod so pogojevale vrste spremenljivk in pojavi, ki so bili 

predmet preučevanja. V prvem koraku smo s kvantitativno analizo preučevali podatke 

registra. V naslednjem smo s primerjalno metodo primerjali spremenljivke izbranih enot. S 

primerjalno metodo in preučevanjem vzorcev podobnosti in raznolikosti zmernega števila 

proučevanih primerov oziroma enot smo poskušali ugotoviti, koliko so vrednosti različne 

oziroma podobne (Ragin 2007, 118). Kot zadnjo smo uporabili kvalitativno metodo 

raziskovanja, in sicer metoda fokusnih skupin. Le-ta sodi med metode, pri katerih se 

uporabljajo nestandardizirane tehnike anketiranja ali opazovanja, ki niso zelo strukturirane. 

Metoda fokusnih skupin je ena od kvalitativnih metod za zbiranje, analizo in interpretacijo 



 

 

podatkov, katere izsledki niso merljivi. »Kvalitativne raziskave nam dajo odgovor kaj, kako in 

zakaj, ne pa koliko« (Klemenčič in Hlebec, 2007, 7). Raziskovalci iščejo kvalitativne podatke 

za oblikovanje vtisa, in ne za številčno ali merljivo definiranje trga ali določene skupine. 

 

5.2 Raziskava izvedena s kvantitativno analizo 

 

Ob pregledu področja in literature se nam poraja kar nekaj vprašanj, iz katerih bomo glede na 

pridobljene podatke v nadaljevanju izpeljali raziskovalna vprašanja. Kolikšen je delež 

izbrisov iz registra dediščine s strokovnim področjem etnologija glede na primerjavo izbrisov 

dediščine z drugimi strokovnimi področji? 

 

V statistični analizi podatkov stavbne dediščine v registru kulturne dediščine smo uporabili 

univariatne in bivariatne analize. Uporabljene statistične metode, ki smo jih izbrali v 

raziskavi, so bile odvisne od vrste spremenljivk in zastavljenih raziskovalnih vprašanj: 

 ali se pri vpisanih enotah deleži etnologije po posameznih območnih enotah 

razlikujejo, 

 ali se pri izbrisanih enotah deleži etnologije po posameznih območnih enotah 

razlikujejo, 

 ali prevladuje med izbrisanimi enotami etnološka dediščina, 

 ali so izbrisane enote starejšega datuma (imajo pripisano starejšo datacijo), 

 ali starost enot kulturne dediščine vpliva na stopnjo zaščite objektov, 

 ali se starost enot kulturne dediščine razlikuje glede na tip objektov kulturne dediščine 

in 

 ali obstaja povezanost med stopnjo zaščite in področjem?  

 

 

5.2.1 Predstavitev metodologije pri kvantitativni analizi podatkov 

 

Predstavitev posameznih statističnih metod, ki smo jih uporabili: 

 Hi-kvadrat: statistična analiza, ki se uporablja v primeru, da imamo dve kategorični 

spremenljivki. Analiza izdela kontingenčno tabelo, kjer so v vrsticah in stolpcih tabele 

možni odgovori ene ali druge kategorične spremenljivke. »V celicah omenjene 

kontingenčne tabele je možno prikazati frekvence ter stolpčne ali vrstične deleže, na 



 

 

podlagi omenjenih deležev je možno oceniti, ali sta omenjeni kategorični 

spremenljivki povezani oziroma ali so med celicami v kontingenčni tabeli razlike« 

(Manoilov 2010, 62). Ta statistična analiza primerja teoretične in dejanske 

(empirične) frekvence, kdaj pojava nista povezana, izračuna teoretične frekvence, ki 

nastopijo ko je pojav neodvisen, močnejša kot je povezava večji je hi-kvadrat test, ni 

pa odvisen le od jakosti povezave, temveč tudi od velikosti vzorca, ničelna hipoteza: 

na populaciji spremenljivki nista povezani, alternativna hipoteza: na populaciji 

spremenljivki sta povezani, če je sig.<0,05 zavrnem ničelno in sprejmem alternativno 

hipotezo, če je sig.>sprejmem ničelno hipotezo. 

 Binomski test: statistična analiza, ki primerja delež vzorca z določeno vrednostjo iz 

populacije s pomočjo populacijskega deleža. Pridobimo odgovor ali je delež 

statistično različen oziroma večji od populacijskega deleža. Binomski test 

uporabljamo v primeru dihotomnih podatkov. 

 T-test za neodvisna vzorca: statistična analiza s primerjavo aritmetične sredine 

numerične spremenljivke za vsakega izmed dveh odgovorov kategorične 

spremenljivke. Uporabljamo ga pri dveh neodvisnih skupinah spremenljivk. 

Ugotovitve veljajo za anketirane respondente in šele na podlagi rezultata t-testa bi 

lahko posplošili na populacijo. Statistična značilnost sig. je v pri tej metodi 

izračunana dvakrat. V zgornjem predpostavlja homogenost varianc, pri spodnjem pa 

ne. Homogenost varianc pa je eden izmed predpogojev za izračun t-testa za neodvisna 

vzorca, potrebno je preveriti rezultate Levenovega testa: če je sig. Levenovega testa > 

0,05 gledamo zgornji sig., v nasprotnem primeru pa spodnji sig., če je sig.=< 0,05 

lahko posplošimo iz vzorca na populacijo, če je sig. > 0,05 se moramo vzdržati 

vsakega sklepanja. 

 Regresijska analiza: statistična analiza enostavne regresije, s katero ugotavljamo 

medsebojno odvisnost med odvisno in eno ali več neodvisnimi spremenljivkami v 

obliki regresijske enačbe. Študij odvisnosti lahko prikažemo v razsevnem grafikonu, ki 

omogoča ugotoviti obliko, smer in jakost odvisnosti. 

 Enosmerna analiza variance ali ANOVA: statistična analiza, kjer je izvedena 

primerjava aritmetične sredine numerične spremenljivke za vsakega izmed odgovorov 

kategorične spremenljivke, pri čemer ima kategorična spremenljivka več kot dva 

možna odgovora. V postopku se izračuna aritmetična sredina za vsakega posebej 

izmed odgovorov kategorične spremenljivke. S sig. preverimo ali velja to tudi na 



 

 

nivoju populacije ter preverimo homogenost varianc s pomočjo Levenovega testa. 

Kadar je sig. Levenovega testa < 0,05 k rezultatom pripišemo opombo, da je lahko 

rezultat zavajajoč, ker ni zadoščeno predpogoju o homogenosti varianc, če je 

nasprotno je opomba brezpredmetna. 

 

V primeru raziskave Izbrisi enot etnološke dediščine v Registru nepremične registra smo 

pridobili celotno bazo stavbne dediščine registra kulturne dediščine na dan 29. 5. 2015. 

21.050 enot predstavlja celotno populacijo enot stavbne dediščine v registru kulturne 

dediščine. Pridobljene podatke smo za statistične analize morali primerno obdelati. Uvesti 

smo morali nove spremenljivke, nekatere pa ustrezno preoblikovali. S filtriranjem podatkov 

smo pri analizi dosegli odgovore na vprašanja, ki obravnavajo le nekatere skupine podatkov 

množice stavbne dediščine oziroma izbran vzorec.   

 

Opis spremenljivk: 

 

Originalna baza podatkov registra nepremične kulturne dediščine je vsebovala 17 nominalnih 

in številskih spremenljivk: EŠD, ImeEnote, Zvrst, Tip, Gesla, Datacija, VarstvoKategorija, 

Področje, ObmočnaEnota, Opombe, Zaznamki, DatumVpisa, RazlogVpisa, 

DatumSpremembe, RazlogSpremembe, DatumIzbrisa in RazlogIzbrisa. V naslednjem koraku 

smo zaradi potreb raziskave dodatno uvedli: DatacijaStoletjeX, PodročjeEtnologijaX, 

ZvrstŠifrantX, ZvrstŠifrantOstDokX, ObmočnaEnotaŠifrantX, VpisLetoX, 

SpremembaLetoX, IzbrisLetoX, RazlogVpisŠifrantX, RazlogSpremembaŠifrantX, 

RazlogIzbrisŠifrantX, filter_$, IzbrisaneEnoteDihX, VarstvoKatDihX in 

ZdruzeneDegradiraneX.  

 

Spremenljivke, ki smo jih uporabili pri analizi podatkov:  

 

1. spremenljivka: Območna Enota 

 kratica oziroma kratko ime spremenljivke: ObmočnaEnota 

 opis spremenljivke: Katera Območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine je 

pristojna za enoto nepremične kulturne dediščine? 

 opišite možne odgovore: ZVKD Celje, ZVKD Kranj, ZVKD Ljubljana, ZVKD 

Maribor, ZVKD Nova Gorica, ZVKD Novo mesto, ZVKD Piran. 



 

 

 navedite število veljavnih/manjkajočih odgovorov: veljavnih 21050, manjkajočih 0 

 opišite tip spremenljivke oziroma nivo merjenja: kategorična/nominalna   

 

2. spremenljivka: Tip Dediščine 

 kratico oziroma kratko ime spremenljivke: TipDediščine 

 opis spremenljivke: Kateri tip dediščine je enoto nepremične kulturne dediščine? 

 opišite možne odgovore: profana stavbna dediščina, sakralna stavbna dediščina, 

sakralno profana stavbna dediščina. 

 navedite število veljavnih/manjkajočih odgovorov: veljavnih 21050, manjkajočih 0 

 opišite tip spremenljivke oziroma nivo merjenja: kategorična/nominalna     

 

3. spremenljivka: Datacija stoletjeX 

 kratico oziroma kratko ime spremenljivke: DatacijaStoletjeX 

 opis spremenljivke: Katera je prva datacija enote nepremične kulturne dediščine?  

 opišite možne odgovore: 6,00, 9,00, 10,00, 11,00, 12,00, 13,00, 14,00, 15,00, 16,00, 

17,00, 18,00, 19,00, 20,00. 

 navedite število veljavnih/manjkajočih odgovorov: veljavnih 20960, manjkajočih 90 

 opišite tip spremenljivke oziroma nivo merjenja: numerična/intervalna 

 

Opomba: Enote kulturne dediščine imajo lahko pripisanih več datacij. V polju datacije so 

lahko navedeni »čas nastanka enote njenih sestavnih delov in pomembne gradbene faze 

oziroma prezidave ter celostne prenove« (Navodila za pripravo predloga za vpis v register 

kulturne dediščine 2004, 26). Datacije so vpisne in z letnicami. Spremenljivko Datacija 

stoletjeX smo oblikovali tako, da smo privzeli najzgodnejšo datacijo enote in jo zaokrožili na 

stoletje.  

 

4. spremenljivka: Izbrisane enote 

 kratica oziroma kratko ime spremenljivke: IzbrisaneEnoteDihX 

 opis spremenljivke: Ali je enota izbrisana iz registra kulturne dediščine?  

 opišite možne odgovore: da, ne. 

 navedite število veljavnih/manjkajočih odgovorov: veljavnih 21050, manjkajočih 0 

 opišite tip spremenljivke oziroma nivo merjenja: kategorična/nominalna     

 



 

 

5. spremenljivka: Varstvo kategorije 

 kratica oziroma kratko ime spremenljivke: VarstvoKatŠifrantOstDokX 

 opis spremenljivke: S katero kategorijo varstva je varovana enota nepremične kulturne 

dediščine? Opomba: kategoriji Ostalo in Dokumentarno varstvo sta združeni v isto 

kategorijo, saj za obe ne velja pravni režim in se razlikujete le glede tega ali obstaja 

dokumentacija ali ne. 

 opišite možne odgovore: 1, 2, 3. 

 navedite število veljavnih/manjkajočih odgovorov: veljavnih 21050, manjkajočih 0 

 opišite tip spremenljivke oziroma nivo merjenja: kategorična/nominalna     

 

6. spremenljivka: Področje etnologije 

 kratica oziroma kratko ime spremenljivke: PodročjeEtnologijeX 

 opis spremenljivke: Ali je enota nepremične kulturne dediščine etnološka dediščina? 

 opišite možne odgovore: da, ne. 

 navedite število veljavnih/manjkajočih odgovorov: veljavnih 21050, manjkajočih 0 

 opišite tip spremenljivke oziroma nivo merjenja: kategorična/nominalna     

 

7. spremenljivka: Varstvo kategorije 

 kratica oziroma kratko ime spremenljivke: VarstvoKategorija 

 opis spremenljivke: S katero kategorijo varstva je varovana enota nepremične kulturne 

dediščine? 

 opišite možne odgovore: 1, 2, 3, 4. 

 navedite število veljavnih/manjkajočih odgovorov: veljavnih 21050, manjkajočih 0 

 opišite tip spremenljivke oziroma nivo merjenja: kategorična/nominalna     

 

5.2.2 Predstavitev rezultatov in interpretacija 

 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati statističnih obdelav, ki smo jih potrebovali za 

vsebinsko utemeljitev področja raziskovanja. Mednje so umeščene delovne hipoteze naših 

raziskovalnih vprašanj od prve do šeste hipoteze. Multivariatne statistične analize v raziskavi 

nismo uporabili. Zaradi vrste numeričnih spremenljivk, ki so na voljo, bi bile sicer možne, a 

ne bi bile smiselne. 

 



 

 

Univariatne statistične analize: 

 

Test: izračun frekvenc za nekatere spremenljivke, ki smo jih v nadaljevanju uporabili v 

statističnih analizah 

 

Tabela 5.1: Izračun frekvenc spremenljivke DatacijaStoletjeX.  

Spremenljivka: Datacija StoletjeX 

FREQUENCIES 

FREQUENCIES /VARIABLES= DatacijaStoletjeX /FORMAT=AVALUE TABLE. 

DatacijaStoletjeX 

Oznaka vrednosti Vrednost Frekvenca Odstotek Veljaven delež Kumulativni delež 

 6,00 1 ,00 ,00 ,00 

 9,00 4 ,02 ,02 ,02 

 10,00 5 ,02 ,02 ,05 

 11,00 23 ,11 ,11 ,16 

 12,00 116 ,55 ,55 ,71 

 13,00 230 1,09 1,10 1,81 

 14,00 248 1,18 1,18 2,99 

 15,00 532 2,53 2,54 5,53 

 16,00 982 4,67 4,69 10,21 

 17,00 1209 5,74 5,77 15,98 

 18,00 2816 13,38 13,44 29,42 

 19,00 10845 51,52 51,74 81,16 

 20,00 3947 18,75 18,83 99,99 

 21,00 2 ,01 ,01 100,00 

 . 90 ,43 Manjkajoče  

Skupaj 21050 100,0 100,0  

DatacijaStoletjeX 

N Veljavno 20960 

 Manjkajoče 90 

Povprečje  18,52 

Std. odklon  1,49 

Minimum  6,00 

Maksimum  21,00 

Vir: Sfiligoj, lastna raziskava (2016) 

 

Izračun frekvenc spremenljivke DatacijaStoletjeX med 21.050 enotami kulturne dediščine, 

kjer je 20.960 vrednosti veljavnih, prikaže povprečje 18,52, ki pomeni povprečno datacijo 

(leto 1852) vseh merjenih veljavnih enot. Največ objektov je iz 19. stoletja. Najstarejša 

datacije enote kulturne dediščine je 6., najmlajša 21. stoletje. Spremenljivko smo uvedli iz 

podatkov rubrike datacija, kjer smo privzeli prvi navedeni zapis datacije in ga zaokrožili na 

stoletje. 

 



 

 

Tabela 5.2: Izračun frekvenc spremenljivke ObmočnaEnota.  

Spremenljivka: ObmočnaEnota 

FREQUENCIES 

FREQUENCIES /VARIABLES= ObmocnaEnota /FORMAT=AVALUE TABLE. 

ObnocnaEnota 

Oznaka vrednosti Vrednost Frekvenca Odstotek Veljaven delež Kumulativni delež 

 ZVKD Celje 4691 22,29 22,29 22,29 

 ZVKD Kranj 3251 15,44 15,44 37,73 

 ZVKD Ljubljana 4190 19,90 19,90 57,64 

 ZVKD Maribor 4316 20,50 20,50 78,14 

 ZVKD Nova Gorica 2283 10,85 10,85 88,99 

 ZVKD Novo mesto 1757 8,35 8,35 97,33 

 ZVKD Piran 561 2,67 2,67 100,00 

Skupaj 21050 100,0 100,0  

Vir: Sfiligoj, lastna raziskava (2016) 

 

Izračun frekvenc spremenljivke ObmočnaEnota med 21.050 enotami kulturne dediščine, 

prikaže najvišjo vrednost 4691 enot kulturne dediščine, kar predstavlja 22,29 % v Območni 

enoti Celje in najnižjo vrednost 561 enot kulturne dediščine, to predstavlja 2,67 % v Območni 

enoti Piran.  

 

Tabela 5.3: Izračun frekvenc spremenljivke PodročjeEtnologijaX.  

Spremenljivka: PodročjeEtnologijaX 

FREQUENCIES 

FREQUENCIES /VARIABLES= PodročjeEtnologijaX /FORMAT=AVALUE TABLE. 

PodročjeEtnologijaX 

Oznaka vrednosti Vrednost Frekvenca Odstotek Veljaven delež Kumulativni delež 

ne ,00 9967 47,35 47,35 47,35 

da 1,00 11083 52,65 52,65 100,00 

Skupaj 21050 100,0 100,0  

PodročjeEtnologijaX 

N          Veljavno 21050 

          Manjkajoče 0 

   

   

   

Vir: Sfiligoj, lastna raziskava (2016) 

 

Izračun frekvenc spremenljivke PodročjeEtnologijaX med 21.050 enotami kulturne dediščine, 

prikaže pri 11.083 enotah kulturne dediščine s strokovnim področjem etnologija in 9967 enot 

kulturne dediščine s preostalimi strokovnimi področji. Spremenljivko smo uvedli iz podatkov 

rubrike strokovno področje. V prvem koraku smo izbrisali vsa pripisana strokovna področja, 



 

 

če jih je bilo navedenih več kot le eno. V drugem koraku smo uvedli novo dihotomno 

spremenljivko, kjer prvo skupino enot predstavlja etnološka dediščina, drugo pa preostale. 

 

Prva hipoteza – H1:  

 

Ničelna hipoteza: Med izbrisanimi enotami ne prevladuje etnološka dediščina. 

Alternativna hipoteza: Med izbrisanimi enotami prevladuje etnološka dediščina 

 

Tabela 5.4: Binomski test spremenljivke PodročjeEtnologijaX.  

Test: binomski test, podvzorec izbrisanih 

Binomski test 

  Kategorija N Observed Prop. Test Prop. Exact Sig. (2-tailed) 

PodročjeEtnologijaX Skupina1 da 291     ,85 ,50 ,000 

 Skupina2 ne 50              ,15   

 Skupaj  341   1,00   

Vir: Sfiligoj, lastna raziskava (2016) 

 

V vzorcu izbrisanih enot je 291 enot ali 85 % etnološke dediščine in 50 enot ali 15 % drugih 

vrst dediščine. Na podlagi rezultatov lahko ugotovimo, da je izbrisane veliko več etnološke 

kot drugih vrst dediščine. Ničelno hipotezo lahko zavrnemo in sprejmemo alternativno 

hipotezo. 

 

5.3 Bivariatne statistične analize 

 

Druga hipoteza – H2: 

 

Ničelna hipoteza: Med vpisanimi enotami se deleži etnološke dediščine po posameznih OE ne 

razlikujejo. 

Alternativna hipoteza: Med vpisanimi enotami se deleži etnološke dediščine po posameznih 

OE razlikujejo. 

 

Tabela 5.5: Deleži etnološke dediščine se po posameznih OE.  

Test: hi-kvadrat 

PodročjeEtnologijaX  ZVKD 

Celje 

ZVKD 

Kranj 

ZVKD 

Ljubljana 

ZVKD 

Maribor 

ZVKD Nova 

Gorica 

ZVKD Novo 

mesto 

ZVKD 

Piran 

Skupaj 

ne 1,00 1923,00 1211,00 2388,00 2491,00 795,00 733,00 425,00 9967,00 



 

 

PodročjeEtnologijaX  ZVKD 

Celje 

ZVKD 

Kranj 

ZVKD 

Ljubljana 

ZVKD 

Maribor 

ZVKD Nova 

Gorica 

ZVKD Novo 

mesto 

ZVKD 

Piran 

Skupaj 

 ,01% 19,29% 12,15% 23,96% 24,99% 7,98% 7,35% 4,26% 100,00% 

 100,00% 40,99% 37,25% 56,99% 57,72% 34,82% 41,72% 75,76% 47,35% 

 ,00% 9,14% 5,75% 11,34% 11,83% 3,78% 3,48% 2,02% 47,35% 

Da ,00 2768,00 2040,00 1802,00 1825,00 1488,00 1024,00 136,00 11083,00 

 ,00% 24,98% 18,41% 16,26% 16,47% 13,43% 9,24% 1,23% 100,00% 

 ,00% 59,01% 62,75% 43,01% 42,28% 65,18% 58,28% 24,24% 52,65% 

 ,00% 13,15% 9,69% 8,56% 8,67% 7,07% 4,86% ,65% 52,65% 

Skupaj 1,00 4691,00 3251,00 4190,00 4316,00 2283,00 1757,00 561,00 21050,00 

 ,00% 22,29% 15,44% 19,90% 20,50% 10,85% 8,35% 2,67% 100,00% 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 ,00% 22,29% 15,44% 19,90% 20,50% 10,85% 8,35% 2,67% 100,00% 

Hi-kvadrat testi. 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 900,13 7 ,000 

Razmerje verjetij 912,81 7 ,000 

N veljavnih enot 21050   

Vir: Sfiligoj, lastna raziskava (2016) 

 

Deleži etnološke dediščine se po posameznih OE razlikujejo in sicer od 1,23 % do 24,98 %. 

Ničelno hipotezo lahko zavrnemo in sprejmemo alternativno hipotezo. 

 

Tretja hipoteza – H3: 

 

Ničelna hipoteza: Med izbrisanimi enotami se deleži etnološke dediščine po posameznih OE 

ne razlikujejo. 

Alternativna hipoteza: Med izbrisanimi enotami se deleži etnološke dediščine po posameznih 

OE razlikujejo. 

 

Test: hi-kvadrat, podvzorec izbrisanih (vklopljen filter) 

 

Tabela 5.6: Test hi-kvadrat, podvzorec izbrisanih: PodročjeEtnologijaX in ObnocnaEnota.  

 N Odstotek N Odstotek N Odstotek 

PodročjeEtnologijaX * ObnocnaEnota 341 100,0% 0 0,0% 341 100,0% 

PodročjeEtnologijaX * ObnocnaEnota [števec, vrstica %, stolpec %, skupno %]. 

  

PodročjeEtnologijaX ZVKD Celje ZVKD Kranj ZVKD Ljubljana ZVKD Maribor ZVKD Nova Gorica ZVKD Novo mesto Skupaj 

Ne 26,00 7,00 10,00 2,00 2,00 3,00 50,00 

 52,00% 14,00% 20,00% 4,00% 4,00% 6,00% 100,00% 

 27,66% 21,21% 8,77% 25,00% 4,17% 6,82% 14,66% 

 7,62% 2,05% 2,93% ,59% ,59% ,88% 14,66% 

Da 68,00 26,00 104,00 6,00 46,00 41,00 291,00 



 

 

  

PodročjeEtnologijaX ZVKD Celje ZVKD Kranj ZVKD Ljubljana ZVKD Maribor ZVKD Nova Gorica ZVKD Novo mesto Skupaj 

 23,37% 8,93% 35,74% 2,06% 15,81% 14,09% 100,00% 

 72,34% 78,79% 91,23% 75,00% 95,83% 93,18% 85,34% 

 19,94% 7,62% 30,50% 1,76% 13,49% 12,02% 85,34% 

Skupaj 94,00 33,00 114,00 8,00 48,00 44,00 341,00 

 27,57% 9,68% 33,43% 2,35% 14,08% 12,90% 100,00% 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 27,57% 9,68% 33,43% 2,35% 14,08% 12,90% 100,00% 

Hi-kvadrat testi. 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 24,06 5 ,000 

Razmerje verjetij 24,00 5 ,000 

N veljavnih enot 341   

Vir: Sfiligoj, lastna raziskava (2016) 

 

Deleži izbrisane etnološke dediščine se po posameznih OE razlikujejo, in sicer od 2,06 do 

35,74 %. Ničelno hipotezo lahko zavrnemo in sprejmemo alternativno hipotezo. 

 

Rezultate preverbe druge in tretje hipoteze lahko strnemo v skupno tabelo. Ob tem lahko 

opazujemo različne deleže vpisanih in izbrisanih enot. Delež izbrisanih enot znotraj 

pristojnosti Območne enote Ljubljana je najvišji in znaša kar 35 %. 

 

Tabela 5.7: Primerjava razlik deležev etnološke dediščine po posameznih območnih enotah 

med vpisanimi in izbrisanimi enotami. Stanje podatkov vpisanih enot na dan 29. 5. 2015.  

Etnologija ZVKD 

Celje 

ZVKD 

Kranj 

ZVKD 

Ljubljana 

ZVKD 

Maribor 

ZVKD 

Nova 

Gorica 

ZVKD 

Novo mesto 

ZVKD 

Piran 

Skupaj 

Vpisi 24,98% 18,41% 16,26% 16,47% 13,43% 9,24% 1,23% 100,00% 

Izbrisi 23,37% 8,93% 35,74% 2,06% 15,81% 14,09% 0,00% 100,00% 

Vir: Sfiligoj, lastna raziskava (2016). 

 

Četrta hipoteza – H4: 

 

Ničelna hipoteza: Izbrisane enote kulturne dediščine nimajo starejše datacije. 

Alternativna hipoteza: Izbrisane enote kulturne dediščine imajo starejšo datacijo. 

 

Test: t-preizkus za neodvisna vzorca 

 

 



 

 

Tabela 5.8: Test t-preizkus za neodvisna vzorca: DatacijaStoletjeX in IzbrisaneEnoteDihX.  

T-TEST 

T-TEST /VARIABLES= DatacijaStoletjeX /GROUPS=IzbrisaneEnoteDihX(0,1) /MISSING=ANALYSIS /CRITERIA=CIN(0.95). 

Group Statistics 

 Izbris N Povprečje Standardni odklon Povprečje std. napake: 

DatacijaStoletjeX ne 20635 18,51 1,50 ,01 

 da 325 19,03 ,70 ,04 

Independent Samples Test 

  

         

  F Stat. 

značilnost 

t prost.st. Sig. (2-

tailed) 

Povprečna 

razlika 

Std. Error 

Difference 

spodnja zgornja 

DatacijaStoletjeX Equal variances assumed 137,12 ,000 -6,26 20958,00 ,000 -,52 ,08 -,69 -,36 

 Enakost varianc ni 

predpostavljena 

  -

13,00 

372,63 ,000 -,52 ,04 -,60 -,44 

Vir: Sfiligoj, lastna raziskava (2016) 

 

Na podlagi rezultatov lahko ugotovimo, da imajo izbrisane enote mlajšo datacijo kot druge 

vrste dediščine, saj je povprečna datacija nastanka izbrisanih enot leto 1903, vpisanih pa leto 

1851. Tokrat sprejmemo ničelno hipotezo, alternativno hipotezo pa lahko zavrnemo. 

 

Peta hipoteza – H5: 

 

Ničelna hipoteza: Starost enot kulturne dediščine ne vpliva na stopnjo varstvenega statusa. 

Alternativna hipoteza: Starost enot kulturne dediščine vpliva na stopnjo varstvenega statusa 

(višja je starost, višja je zaščita). 

 

Test: regresijska analiza 

 

Tabela 5.9: Test regresijska analiza: DatacijaStoletjeX in VarstvoKatŠifrantOstDokX.  

REGRESSION 

REGRESSION /VARIABLES= DatacijaStoletjeX /DEPENDENT= VarstvoKatŠifrantOstDokX /STATISTICS=COEFF R ANOVA. 

Model Summary (Varstvo Kategorija) 

 R R-kvadrat Prilagojeni R-kvadrat Std. Error of the Estimate 

 ,38 ,15 ,15 ,44 

ANOVA (Varstvo Kategorija) 

  Vsota kvadratov prost.st. Mean Square F Stat. značilnost 

 Regresija 701,88 1 701,88 3627,26 ,000 

 Rezidual 4055,39 20958 ,19   

 Skupaj 4757,26 20959    

Coefficients (Varstvo Kategorija) 

  Standardized Coefficients   



 

 

  Standardized Coefficients   

  B Std. napaka Beta t Stat. značilnost 

 (Konstanta) 4,53 ,04 ,00 119,75 ,000 

 DatacijaStoletjeX -,12 ,00 -,38 -60,23 ,000 

Vir: Sfiligoj, lastna raziskava (2016) 

 

Lahko ugotovimo, da je pojasnjena varianca 0,44, to je 44 %. Na podlagi tega je možno 

ugotoviti, da neodvisna spremenljivka DatacijaStoletjeX pojasni 44 % variabilnosti 

spremenljivke VarstvoKatŠifrantOstDokX. 56 % variabilnosti pa je možno pojasniti z 

drugimi dejavniki, ki niso bili vključeni v regresijski model. Ničelno hipotezo lahko 

zavrnemo in sprejmemo alternativno hipotezo. 

 

Šesta hipoteza – H6: 

 

Ničelna hipoteza: Starost enot kulturne dediščine se ne razlikuje glede na tip kulturne 

dediščine. 

Alternativna hipoteza: Starost enot kulturne dediščine se razlikuje glede na tip kulturne 

dediščine. 

 

Test: analiza variance 

 

Tabela 5.10: Test regresijska analiza: DatacijaStoletjeX in TipDediščine.  

ONEWAY 

ONEWAY /VARIABLES= DatacijaStoletjeX BY TipDediščine /STATISTICS=DESCRIPTIVES HOMOGENEITY . 

Descriptives 

        

  N Povprečje Standardni 

odklon 

Std. 

napaka 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Minimum Maksimum 

DatacijaStoletjeX profana stavbna 

dediščina 

14304 18,75 1,17 ,01 18,73 18,77 9,00 21,00 

 sakralna stavbna 

dediščina 

6507 18,04 1,92 ,02 17,99 18,08 6,00 20,00 

 sakralno profana 

stavbna ded. 

149 17,35 2,29 ,19 16,98 17,72 12,00 20,00 

 Skupaj 20960 18,52 1,49 ,01 18,50 18,54 6,00 21,00 

Test homogenosti varianc 

 Levenova statistika df1 df2 Stat. značilnost 

DatacijaStoletjeX 1400,84 2 20957 ,000 

ANOVA 

  Vsota kvadratov prost.st. Mean Square F Stat. značilnost 

DatacijaStoletjeX Med skupinami 2488,04 2 1244,02 589,31 ,000 



 

 

  Vsota kvadratov prost.st. Mean Square F Stat. značilnost 

 Znotraj skupin 44239,98 20957 2,11   

 Skupaj 46728,02 20959    

Vir: Sfiligoj, lastna raziskava (2016) 

 

Ugotovimo, da se starost enot kulturne dediščine razlikuje glede na tip kulturne dediščine. 

Povprečna datacija nastanka enot profane stavbne dediščine je leto 1875, sakralne stavbne 

dediščine leto 1804 in sakralno profane stavbne dediščine leto 1735. Ničelno hipotezo lahko 

zavrnemo in sprejmemo alternativno hipotezo. 

 

V vseh primerih statističnih analiz smo preverjali rezultate v celotni populaciji in ne na nivoju 

vzorca, saj smo imeli na voljo celotno bazo podatkov registra nepremične kulturne dediščine. 

Rezultati analiz potrjujejo ranljivost etnološke dediščine in pogostejše izbrise etnološke 

dediščine iz registra, ne potrjujejo pa povezave med starostjo objektov in izbrisi. Odgovor na 

vprašanje, zakaj so izbrisi pogostejši med manj starimi objekti ni mogoče pridobiti iz 

podatkov registra. V nadaljevanju izvedemo nadaljnje korake s kvalitativno raziskavo, v 

kateri bomo na eni strani preverjali verodostojnost podatkov registra in na drugi iskali 

razloge, ki bi potrdili ali ovrgli pridobljene rezultate. 

 

Naj povzamemo in strnemo ključne ugotovitve kvantitativnih raziskav: 

 izbrisane je veliko več etnološke kot drugih vrst dediščine, 

 deleži vpisane etnološke dediščine se po posameznih OE razlikujejo, 

 deleži izbrisane etnološke dediščine se po posameznih OE razlikujejo, 

 delež izbrisanih enot znotraj pristojnosti Območne enote Ljubljana je najvišji, 

 izbrisane so enote z mlajšo datacijo kot druge vrste dediščine, 

 spremenljivka DatacijaStoletjeX pojasni 44% variabilnosti spremenljivke 

VarstvoKatŠifrantOstDokX in 

 starost enot kulturne dediščine se razlikuje glede na tip kulturne dediščine. 

 

Drugih raziskav na področju preučevanja registra kulturne dediščine nismo zasledili in 

primerjava ni možna. Tudi primerjave s tujimi raziskavami zaradi različne metodologije 

zbiranja podatkov v registre kulturne dediščine in različnih socioloških kontekstov niso 

smiselne. Register kulturne dediščine (Registar kulturnih dobara) na Hrvaškem je imel v letu 

2013 8000 enot zaščitene kulturne dediščine. »Register je istočasno tudi refleksija 



 

 

specifičnega družbenega, kulturnega in tehnološkega konteksta v katerem živimo, ki 

uporabnikom nudi uvid v trenutno staje kulturne dediščine z verodostojnostjo uradnih 

podatkov« trdi Anja Deranja Crnokić v članku o nastanku Registra kulturne dediščine 

(Deranja Crnokić 2014, 25). 

 

5.4 Primerjava izbrisov etnološke stavbne dediščine v Območni enoti Ljubljana in 

Območni enoti Celje 

 

V primerjalni raziskavi smo podrobno preučevali izbrani območni enoti Zavoda za varstvo 

kulturne dediščine.  

 

Tabela 5.11: Stanje podatkov RKD, MK vpisanih enot stavbne dediščine po območnih enotah 

na dan 29. 5. 2015.  

etnologija CE KR LJ MB NG NM PI skupaj 

ne 1897,00 1204,00 2378,00 2489,00 793,00 730,00 425,00 9916,00 

da 2700,00 2014,00 1698,00 1819,00 1442,00 983,00 136,00 10792,00 

skupaj 4597,00 3218,00 4076,00 4308,00 2235,00 1713,00 561,00 20708,00  

Vir: Sfiligoj, lastna raziskava (2016) 

 

Pri raziskavi, kjer smo uporabili primerjalno raziskovanje, smo za raziskavo izbrali Območno 

enoto Ljubljana in Območne enote Celje. V naštetih zasledimo največ izbrisov enot in dovolj 

veliko število enot, ki omogoča kvantitativno analizo podatkov. Med sabo sta primerljivi po 

velikosti, številu vpisanih enot in številu izbrisanih enot. 

 

Tabela 5.12: Stanje podatkov izbrisanih enot etnološke stavbne dediščine po območnih enotah 

na dan 29. 5. 2015.  

ZVKD Celje ZVKD Kranj ZVKD 

Ljubljana 

ZVKD 

Maribor 

ZVKD Nova 

Gorica 

ZVKD Novo 

mesto 

ZVKD Piran Skupaj 

68 26 104 6 46 41 0 291 

23,37% 8,93% 35,74% 2,06% 15,81% 14,09% 0,00% 100,00% 

Vir: Sfiligoj, lastna raziskava (2016) 

 

V Območni enoti Ljubljana so izbrisali 35,74 %, v Območni enoti Celje 23,37 % stavbne 

dediščine, skupaj 59,11 % vseh enot stavbne dediščine. Pri preostalih območnih enotah je bil 



 

 

odstotek izbrisanih enot precej manjši. Raziskovalno vprašanje, ki smo si ga zastavili je: ali 

obstajajo razlike med razlogi izbrisov? 

 

5.4.1 Predstavitev metodologije 

 

V vseh zgornjih tabelah so predstavljeni podatki registra že vpisanih enot, v nadaljevanju 

raziskovanja pa bomo opazovali uporabo šifranta, ki je predstavljen v spodnji razpredelnici 

pri uporabi predlogov za izbrise. Uporabljeni podatki šifranta se pri obeh lahko razlikuje, saj 

je v zapis registru lahko rezultat posegov upravljalcev registra. Razlog za odločitev glede 

uporabe je neposredno spremljanje razumevanja konservatorjev in možnost analize rubrike 

obrazložitev vpisa, ki je nato register ne vsebuje. 

 

Tabela 5.13: Šifrant razlogov za vpis 

  Uporabimo za 

0 neznano 

Pojma praviloma ne uporabljamo. 

Praviloma ne 

uporabimo 

1 obstoječa evidenca 

Podatki za vpis enote v register izvirajo iz obstoječe evidence. 

vpis 

2 terensko delo -  topografija 

Podatki za vpis enote v register izvirajo iz terenskih raziskav ali 

topografij. 

vpis 

3 strokovne osnove za razglasitev 

Podatki za vpis enote v register so izvorno nastali ob pripravi 

strokovnih osnov za razglasitev enote. 

vpis 

sprememba 

4 strokovne osnove za prostorske akte 

Podatki za vpis enote v register so izvorno nastali ob pripravi 

strokovnih osnov za prostorske planske in izvedbene akte, 

lokacijsko dokumentacijo ... 

vpis 

sprememba 

5 posegi na enoti 

Podatki za vpis enote v register so nastali ob pripravi in 

spremljanju posega na objektu. 

vpis 

sprememba 

6 odprava napak 

Pojem uporabljamo pri spremembi vpisa, če smo predlog za 

sprememba 



 

 

spremembo vpisa pripravili zaradi odprave napak v obstoječem 

opisu enote v registru. 

7 dopolnitev podatkov 

Pojem uporabljamo pri spremembi vpisa, če smo predlog za 

spremembo vpisa pripravili zaradi dopolnitve obstoječega opisa 

enote v registru. 

sprememba 

8 spremembe strokovnih opredelitev 

Pojem uporabljamo pri spremembi, če je prišlo do spremembe 

strokovnih opredelitev (vrednotenje ...), ki so bile osnova za 

vpis v register. 

sprememba 

9 sprememba na terenu 

Pojem lahko uporabljamo tudi namesto izbrisa enote v primeru 

fizičnega uničenja enote. Obvezno uporabimo ob spremembi 

statusa v dokumentarno varstvo in v primeru, če je razglašena, a 

uničena. 

sprememba 

10 uničenje enote 

Pojem uporabimo v primeru, če enota fizično ne obstaja več v 

nobeni obliki. 

izbris 

11 sprememba lastnosti enote 

Pod spremembo lastnosti enote razumemo predvsem take 

fizične spremembe enote, ki povzročajo prenehanje 

spomeniških lastnosti enote. 

izbris 

12 sprememba vrednotenja enote 

Pojem uporabimo v primeru izbrisa, ker se je spremenila 

metodologija vpisovanj (enota je sestavni del nadrejene enote). 

izbris 

13 Pobuda 

Pojem uporabimo, kadar območna enota ZVKDS predlog 

pripravi na osnovi pobude, ki jo je dala pravna ali fizična oseba. 

vpis 

sprememba 

izbris 

14 Ostalo 

Pojem uporabimo v primeru, ko razloga ne moremo opredeliti z 

nobenim od pojmom s šiframi od 1 do 3. 

izbris  

vpis 

sprememba 

 



 

 

V Navodilih za pripravo predloga za vpis v register kulturne dediščine je podrobno 

opredeljena uporaba šifrantov in kontroliranih seznamov – geslovnikov. »Šifranti so določeni 

z začetno nastavitvijo sistema in jih ni mogoče enostavno spreminjati oziroma dopolnjevati. 

Za izbiro pojma / šifre uporabljamo načelo pretežnosti. Enoti dediščine pripišemo tisti in en 

sam pojem, ki več kot 50 % velja za obravnavano enoto« (Navodila za pripravo predloga za 

vpis v register kulturne dediščine 2014, 8). 

 

V nadaljevanju Navodila glede vnosa podatkov predlogov za vpis, spremembo ali izbris 

navajajo: »Kratka tekstualna obrazložitev mora vsebovati navedbo pobude, zakonske zahteve 

ali kakega drugega razloga, zaradi katerega je bil pripravljen predlog za 

vpis/spremembo/izbris enote. Pri predlogu za spremembo vpisa enote obvezno navedemo tudi 

rubrike, ki jih spreminjamo in razlog, zaradi katerega jih spreminjamo. Pri izbrisu je potrebno 

utemeljiti, zakaj enoto izpisujemo iz registra. Priloga predloga za izbris je fotodokumentacija, 

ki potrjuje razlog za izbris zlasti v primeru, ko je enota izgubila lastnosti dediščine zaradi 

degradacije« (Navodila za pripravo predloga za vpis v register kulturne dediščine 2014, 12). 

Obrazložitev predloga, ki je tekstualna rubrika naj bi vsebinsko podpirala in dopolnjevala 

razloge za vpis, spremembo ali izbris. 

 

5.4.2 Predstavitev rezultatov in interpretacija 

 

V nalogi smo želeli raziskovati oziroma primerjati razloge za izbrise enot v registru kulturne 

dediščine med izbranima enotama. V ta namen smo analizirali podatke, ki so del predlogov za 

izbris in se lahko delno razlikujejo od podatkov, ki so nato tudi dejansko vpisani v register. 

Namenoma smo se odločili uporabiti predloge za izbris in ne podatke registra, saj smo v 

analizi želeli prikazati neposredne odločitve konservatorjev pri vnašanju podatkov. Rezultati 

so predstavljeni v naslednji tabeli:  

 

Tabela 5.14: Primerjava uporabe šifranta razlog izbrisa izbranih območnih enot na dan 29. 5. 

2015.  

Šifra  CE LJ 

1 obstoječa evidenca 0 1 

2 terensko delo – topografija 2 0 

3 strok. osnove za razglasitev 1 1 



 

 

4 strok. osnove za prost. akte 1 10 

5 posegi na enoti 4 2 

6 odprava napak 7 8 

7 dopolnitev podatkov 2 2 

8 sprememba strokovnih opred. 0 8 

9 sprememba na terenu 29 20 

10 uničenje enote 32 84 

11 sprememba lastnosti enote 30 15 

12 sprememba vrednotenja enote 7 3 

13 Pobuda 0 2 

14 ostalo odločba 1 1 

skupaj  117 157 

Vir: Sfiligoj, lastna raziskava (2016) 

 

Tabela 5.15: Izsek tabele uporabe šifranta razlog izbrisa izbranih območnih enot na dan 29. 5. 

2015, ki ga lahko uporabimo v skladu z navodili.  

10 uničenje enote 32 84 

11 sprememba lastnosti enote 30 15 

12 sprememba vrednotenja enote 7 3 

13 Pobuda 0 2 

14 ostalo odločba 1 1 

Vir: Sfiligoj, lastna raziskava (2016) 

 

S primerjalno metodo in preučevanjem vzorcev podobnosti in raznolikosti smo poskušali 

ugotoviti, kako so vrednosti različne oziroma podobne. Primerjava podatkov obeh območnih 

enot kaže na soroden trend glede pojavnosti pri posameznih rubrikah. Vrednosti se pri obeh 

zgostijo pri šifrantih 9, 10 in 11. Morda je očitna razlika primerjanih enot pri rubriki 4 

strokovne osnove za prostorske akte in pri rubriki 10 uničenje enote. Iz navedenega bi lahko 

razbrali, da so konservatorji ob sistematičnem pregledu terena za varovanje dediščine v 

občinskih prostorskih aktih v Ljubljani bolj pogosto zaznali negativne spremembe kot v 

Celju. 

 



 

 

Interpretacija razlik primerjanih enot pri rubriki 4 strokovne osnove za prostorske akte in pri 

rubriki 10 uničenje enote, lahko napeljuje na oceno, da so morda konservatorji ob 

sistematičnem pregledu terena za varovanje dediščine v občinskih prostorskih aktih v 

Ljubljani bolj pogosto zaznali negativne spremembe kot v Celju. Za bolj popolno oceno bi 

potrebovali dodatne podatke, ki niso predmet registra. 

 

Kar je že na prvi pogled očitno in zelo zaskrbljujoče, pa je napačna uporaba šifrantov, ki se 

kaže pri obeh območnih enotah, saj so vrednosti izpolnjene tudi pri vrednostih od 1 do 9, ki za 

izbrise niso predvidene. Tako lahko ugotovimo pri Območni enoti Celje napačen vnos 

podatka v 46. primerih, pri Območni enoti Ljubljana pa v 52. Ko vrednosti obeh seštejemo, 

ugotovimo, da je napačen vnos kar v 64 %, kar zamaje verodostojnost celotne baze podatkov. 

 

Lahko z veliko verjetnostjo ugotovimo, da so se konservatorji v tretjini primerov napačno 

opredelili glede razloga izbrisa, kar napeljuje na misel, da so morda tudi preostali dve tretjini 

vnosov napačno izbrani. 

 

V nadaljevanju lahko domnevamo, da odraža napačen izbor zapisa »sprememba na terenu«, 

morda izbor »spremembo lastnosti enote«. Naše predvidevanje bi lahko preverili z izvedbo 

preverbe fokusne skupine odgovornih konservatorjev v kakšni drugi raziskavi. 

 

V kolikor bi se predvidevanje izkazalo za pravilno, bi lahko pridobili in ocenili povsem druge 

rezultate in sicer:  

 

Tabela 5.16: Spremenjena tabela vrednosti izbrisanih enot po korekciji z domnevno 

pravilnimi vnosi v šifrant.  

uničenje enote 32 84 

sprememba lastnosti enote 59 35 

Vir: Sfiligoj, lastna raziskava (2016) 

 

Kako bi na novo pridobljeni podatki lahko vplivali na nadaljnje korake in ukrepe? Če bi 

nedvoumno lahko zaupali bazi podatkov, bi lahko razmejili dediščino, ki je dejansko ni več in 

je uničena, od tiste, kjer je še ohranjena stavbna substanca, čeprav močno degradirana ali je 

izgubila dediščinske lastnosti. Z morebitnimi ukrepi kulturne politike in finančnimi 

vzpodbudami razpisov, bi morda lahko nagovorili lastnike k ohranitvi in obnovi. 



 

 

 

5.5 Raziskava izvedena s fokusno skupino 

 

V raziskavi bomo zasledovali dva cilja. V prvem delu bomo poiskali razloge za izbrise, ki so 

dostopni v registru kulturne dediščine. S pomočjo odgovorov, ki jih bomo pridobili v fokusni 

skupini, se bomo opredelili do njihove verodostojnosti. V drugem delu bomo poiskali razloge 

za izbrise enote etnološke dediščine, ki niso zajeti v podatkih registra kulturne dediščine. 

Podatke bomo pridobili s kvalitativno analizo pogovora fokusne skupine. 

 

5.5.1 Predstavitev metodologije 

 

Za podatke o vzrokih izginjanja in propadanja etnološke stavbne dediščine smo za 

poglobljene odgovore izvedli pogovor v fokusni skupini. V njej so sodelovale etnologinje 

Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki so zaposlene na Zavodu za varstvo 

kulturne dediščine Območna enota Ljubljana. V preteklosti je bila ena dlje časa delovala v 

drugi. Vse so hkrati odgovorne konservatorke objektov na terenu. Dve osebi tvorno sodelujeta 

pri registru kulturne dediščine od njegovega začetka v letu 1996. Drugi dve osebi pa sta poleg 

vpisov v register v določenem obdobju skrbeli tudi za administriranje baze podatkov registra, 

kar pomeni, da sta imeli pregled nad enotami kulturne dediščine vseh strokovnih področji. 

Povabilo za sodelovanje so vse tri z naklonjenostjo sprejele. V pogovoru so sodelovale 

Andreja Bahar Muršič, univ. dipl. etnologinja in sociologinja kulture, višja konservatorka, 

Damjana Pediček Terseglav, univ. dipl. etnologinja in umetnostna zgodovinarka, odgovorna 

konservatorka, in Aleksandra Renčelj Škedelj, univ. dipl. etnologinja in kulturna 

antropologinja, višja konservatorka. 

 

Pogovor je potekal v sproščenem ozračju poslovnih prostorov območne enote Zavoda za 

varstvo kulturne dediščine. Vsi sodelujoči se med seboj dobro in dolgo časa poslovno 

poznamo. Dobro poznanstvo je pri tem lahko prednost, saj pogovor ni formalen in se osebe 

lahko v pogovoru bolj poglobljeno pogovorijo tudi glede bolj spornih zadev. Po drugi strani 

pa je to slabost, saj je zaradi neformalnosti težko ohranjati nit pogovora. 

 

Uvodno smo jim predstavili temo raziskovanja, rezultate kvantitativne analize baze podatkov 

registra, ki je bila povod in osnova za raziskavo, raziskovalni problem in cilje. Pogovor je bil 

sneman na snemalni napravi in nato skoraj dobesedno prepisan. Osebe smo označili kot oseba 



 

 

1, 2 in 3. Gradivo smo kvalitativno obdelali s kodiranjem besedila in izluščili rezultate 

raziskave. 

 

Vprašalnik in shema opomnika vsebin, po katerih je potekal pogovor v fokusni skupini dne 2. 

februarja 2016: 

 

REGISTER 

a. vpisi v register: preveriti načine vpisa in verodostojnost podatkov 

 Na kakšen način so potekali vpisi v register (20 let: iz evidenc, sistematično, 

po potrebi ... dosledno?) 

 V kolikšni meri ste pri vpisovanju v register dosledno ravnali v skladu z 

navodili (pravilno, dosledno izpolnjevanje šifrantov – nekatere rubrike so 

prazne ...). Ali so bila navodila nedvoumna? 

 Kaj vas je oviralo pri doslednem vpisovanju v register? 

 Kako bi opisali razloge za izbrise iz registra (ali je bilo vpisane preveč 

etnološke dediščine ... ali so razlogi za izbrise iz registra kje drugje?) 

 

b. vpisi v register: predlogi za naprej 

 Na kakšen način potekajo postopki vpisov v register sedaj, ko je register poln, 

se čisti ... v primerjavi s preteklostjo? 

 Se vam zdi, da je RKD še uporaben ali bi v današnjem času potreboval kakšne 

spremembe, tako za uporabnike in za konservatorje na območnih enotah? 

 Ali bi spremenili katere rubrike (šifranti, navodila - konkretno) 

 Kaj bi predlagali za dopolnitev registra za opis dejanskega stanja. Katera 

področja bi dopolnili, dodali? (interes lastnikov) 

 

»OGROŽENA« ETNOLOŠKA STAVBNA DEDIŠČINA 

 

c. dejansko stanje na terenu (razlogi za propadanje dediščine) 

 Kaj zaznavata na terenu pri etnološki dediščini kar se razlikuje od drugih vrst 

dediščine? 

 Kako bi opisali odnos lastnikov etnološke dediščine do dediščine? Ali se 

razlikuje od drugih vrst dediščine? 



 

 

 Kateri so razlogi, zaradi katerih se lastniki odločijo za ohranjanje dediščine? 

 Kateri so razlogi, zaradi katerih se lastniki odločijo za opustitev ohranjanja 

dediščine? 

 Ali bi lahko bili razlogi za izbrise v OE LJ lahko različni kot pri drugih OE? 

 Ali zaznavate razliko propadanja etnološke dediščine glede na kategorijo 

varstva? Kakšno? 

 Ali zaznavate razliko propadanja etnološke dediščine glede na starost enot? 

Kakšno? 

 Odnos, ekonomski razlogi, znanje obnove, komunikacija z lastniki (iztočnice za 

široko področje) 

 

d. predlogi za naprej za ohranjanje etnološke dediščine 

 Odnos, ekonomski razlogi, znanje obnove ...  

 Na kakšen način in na katerih področjih bi lahko država pripomogla k 

boljšemu stanju ohranjanja etnološke dediščine? 

 Kaj je po vaše mnenju ključno pripomore, da objekt živi naprej? 

 

5.5.2 Predstavitev rezultatov in interpretacija 

 

V prvem delu naloge smo pridobili podatke izbrisanih enot iz registra kulturne dediščine. 

Tudi tokrat smo analizirali podatke, ki so del predlogov za izbris in se lahko delno razlikujejo 

od podatkov, ki so nato vpisani v register. Rezultati skupnih vrednosti uporabe šifrantov so 

predstavljeni v tabeli:  

 

  



 

 

Tabela 5.17: Zastopanost razlogov izbrisa enot na dan 29. 5. 2015.  

Šifra   

1 obstoječa evidenca 1 

2 terensko delo – topografija 2 

3 strok. osnove za razglasitev 13 

4 strok. osnove za prost. akte 12 

5 posegi na enoti 6 

6 odprava napak 23 

7 dopolnitev podatkov 6 

8 sprememba strokovnih opred. 74 

9 sprememba na terenu 62 

10 uničenje enote 219 

11 sprememba lastnosti enote 58 

12 sprememba vrednotenja enote 23 

13 Pobuda 6 

14 ostalo odločba 43 

Skupaj  548 

Vir: Sfiligoj, lastna raziskava (2016) 

 

Tabela 5.18: Izsek tabele uporabe šifranta razlog izbrisa izbranih območnih enot na dan 29. 5. 

2015, ki ga lahko uporabimo v skladu z navodili.  

10 uničenje enote 219 

11 sprememba lastnosti enote 58 

12 sprememba vrednotenja enote 23 

13 Pobuda 6 

14 ostalo odločba 43 

Vir: Sfiligoj, lastna raziskava (2016) 

 

V nadaljevanju smo želeli potrditi relevantnost podatkov z analizo pogovora v fokusni 

skupini. Na vprašanje na kakšen način so potekali vpisi etnološke stavbne dediščine v register 

kulturne dediščine v preteklosti, smo povzeli nekaj njihovih izjav: 

 Najprej je potekalo iz evidenc. Jaz sem pogosto prepisovala iz evidenc. 



 

 

 Mi smo šli s kartami na teren, ampak to so bili takrat malo bolj šlampasti vpisi. Ker, ko si 

šel na teren je bil lahko lastnik tam, ga ni bilo, lahko je bilo zaprto, ni bilo dostopno… 

 Kup podatkov je manjkalo. Od letnic in teh stvari. V bistvu je res šlo samo za polnjenje 

registra. Nato je bilo rečeno, da se bodo stvari dopolnjevale. Tisto dopolnjevanje pa do 

danes ni bilo povsem tako narejeno kot bi moralo biti. So v bistvu ti vpisi v registru 

nekateri zelo švoh. 

 Dokler pa ni prišla neka vloga, se s tistim objektom načeloma nisi več ukvarjal. 

 bomo morali začeti z dopolnjevanjem registra, pa še nihče tega ne dela sistematično. 

 [Za] kakšne moje objekte vem, da sem bila [tam] leta 2006 [potem] pa nikdar več. 

Govorimo o nekih odročnih krajih, kjer ni bilo nobene vloge, nič se ne dogaja… 

 Do poenotenih opisov ni nikoli prišlo! 

 Jaz bi za moje objekte lahko rekla, da bi bilo pri 90% objektih potrebno preverit in 

pridobit podatke. Ker je bilo res tako, da šele, ko je prišla vloga, ko se je kaj dogajalo s 

tistim objektom, si ga šele nato res spoznal tako kot bi ga moral že na začetku. 

 ... so pa sigurno objekti, kjer nisem bila 10 let. 

 

»Realnost je večkrat taka, da konservatorji za prvo silo vse bolj na hitro zberejo informacije, 

sekundarne ali celo nepreverjene vire, v upanju, da bodo to nadoknadili kdaj kasneje« 

priznava Renčelj Škedljeva (Renčel Škedelj 2014, 34 in 35). 

 

Na vprašanje v kolikšni meri ste vpisovali v register kulturne dediščine dosledno v skladu z 

navodili in ali so bila navodila nedvoumna, da ste lahko brez dvoma izpolnjevali šifrante in 

druge rubrike so vprašani odgovorili:  

 Saj v bistvu sem to jaz vpisovala. Tisto osnovno, opis, lokacijo… Šifrant so se mi zdeli 

povsem logični. 

 

Kljub povsem jasnemu odgovoru na drugi del vprašanja imamo nekatere pomisleke pri 

razumevanju navodil. »Čeprav so napotki za vse enaki, se je izkazalo, da v stroki o tem, kaj 

naj bo enota dediščine, ni soglasja« ... »Ta razkorak je s stališča snovalcev računalniškega 

sistema povsem nerazumljiv« (Bahar Muršič 2001, 17). 

 

Pri preverjanju, ali ni bilo kdaj tako, da bi rubrike pomensko zamenjevali, pa je bil odgovor 

kratek in jasen: 



 

 

 Ne. 

 

Na podlagi odgovorov udeleženk pogovora in citata, ki govori o različnem razumevanju 

navodil, lahko razberemo, da obstaja določeno neskladje med mnenji konservatorjev ali 

pravilno vnašajo podatke v register in nato prakso, kjer so bili vnosi za istovrstne objekte 

različni. Načrtovana analiza tekstualnega opisa rubrike obrazložitev predloga ni bila možna 

oziroma smiselna, zato je nismo opravili. Ugotovili smo, da je rubrika pomanjkljivo 

izpolnjena oziroma pogosto prazna in ne vsebuje razlogov, ki bi jih lahko ustrezno analizirali. 

 

V drugem delu kvalitativne raziskave smo s poglobljenim pogovorom znotraj fokusne 

skupine pridobili rezultate kvalitativne analize besedila na podlagi katere smo izdelali 

paradigmatski model. V njem so predstavljeni razlogi za izbris in propadanja etnološke 

stavbne dediščine. 

 

Tabela 5.19: Shema paradigmatskega modela razlogov za izbris in propadanja etnološke 

stavbne dediščine: 

propadanje etnološke 

dediščine 

družbena zavest družbeni sistem 

  zavest lastnika 

  družbeni sistem 

  odnos do dediščine 

  odnos okolice 

  pozitiven zgled 

  izobraževanje 

  javni interes 

 kulturna politika financiranje 

  vrednotenje 

  metodologija vpisovanja v register 

  zavest odločevalcev 

  podporna vloga služb 

 upravljanje s kulturno 

dediščino 

sodelovanje strokovnih služb z 

lastnikom 

  namembnost objekta 



 

 

  ekonomsko stanje lastnika 

interes lastnika 

   

Predstavitev posameznih kategorij in kod: 

 Kategorijo družbena zavest sestavljajo kode: 

o družbeni sistem, 

o zavest lastnika, 

o družbeni sistem, 

o odnos do dediščine, 

o odnos okolice, 

o pozitiven zgled, 

o izobraževanje, 

o javni interes. 

 Kategorijo kulturna politika sestavljajo kode: 

o financiranje, 

o vrednotenje, 

o metodologija vpisovanja v register, 

o zavest odločevalcev, 

o podpora javnih služb. 

 Kategorijo upravljanje s kulturno dediščino sestavljajo kode: 

o sodelovanje strokovnih služb s lastnikom, 

o namembnost objekta, 

o ekonomsko stanje lastnika, 

o interes lastnika. 

 

Na podlagi rezultatov raziskave ugotovimo povezanost družbene zavesti, kulturne politike in 

upravljanja s kulturno dediščino s pojavom izbrisov enot registra kulturne dediščine in razlogi 

za propadanje kulturne dediščine.  

 

5.6 Predstavitev rezultatov in interpretacija vseh raziskav 

 

Namen naloge je bil predstaviti rezultate podatkov registra in preveriti njihovo verodostojnost 

ter poiskati in predstaviti razloge za izbrise enot registra kulturne dediščine etnološke 



 

 

dediščine v registru kulturne dediščine ter tiste, ki jih v registru ne zaznamo. Če na kratko 

povzamemo najbolj pereče rezultate vseh treh raziskav:  

 med izbrisanimi enotami prevladuje etnološka dediščina, 

 izbrisane enote imajo povprečno mlajšo datacijo kot vpisane enote, 

 razloge za izbrise etnološke stavbne dediščine lahko strnemo v tri kategorije: družbena 

zavest, kulturna politika in upravljanje s kulturno dediščino, 

 podatki so deloma neverodostojni: napačna uporaba šifrantov pri kar 64 % izbrisanih 

enot pri spremenljivki, ki smo jo spremljali in 

 podatki v registru niso ažurni: »bi bilo pri 90% objektih potrebno preverit in pridobit 

podatke«. 

 

Na podlagi rezultatov raziskav lahko odgovorimo na zastavljena raziskovalna vprašanja:  

 

Ali število enot s strokovnega področja etnologije bistveno odstopa od izbrisov drugih vrst 

stavbne dediščine? Da, izbrisi enot s strokovnega področja etnologije bistveno odstopajo od 

izbrisov drugih vrst stavbne dediščine. 

 

Ali so podatki v registru verodostojni in uporabni? Na podlagi raziskave težko odgovorimo 

enoznačno. Verodostojnost podatkov v delu, ki smo ga raziskovali, je bila v nekaterih 

segmentih vprašljiva. Podatki registra so nedvomno uporabni, vendar jih na področju, ki smo 

ga preučevali, lahko uporabljamo le s celotnim uvidom glede vodenja registra. 

 

Kateri so glavni razlogi za izbrise vpisov etnološke stavbne dediščine? Rezultati, ki smo jih 

pridobili z analizo izbrisov etnološke stavbne dediščine v registru, navajajo najpogostejše 

razloge za izbris uničenje enote in spremembe lastnosti enote. Razloge za izbrise enot 

etnološke dediščine oziroma za izginjanje etnološke stavbne dediščine, ki niso zajeti v 

podatkih registra, lahko strnemo v nizko družbeno zavest, neučinkovito kulturno politiko in 

slabo upravljanje s kulturno dediščino.  

 

Vloga kulturne politike je, da stori korake v pravo smer sprememb pri davčnih spodbudah, 

financiranju in sofinanciranju, ureja in spreminja metodologijo vpisovanja in vodenja registra. 

S svojim delovanjem lahko vpliva na zavest odločevalcev lokalnih skupnosti in določi 

podporno vlogo strokovnih služb. Upravljanje kulturne dediščine je eno izmed področij, ki bo 



 

 

ključno vplivalo na ohranjanje dediščine v prihodnosti. Sodelovanje strokovnih služb z 

lastniki pri obnovi objektov in izbor ustreznih namembnosti objektov, da bodo služili namenu 

in delovali v javno korist. Družbena zavest na področju vrednot kulturne dediščine je pogosto 

prešibka. Spremembe družbenega sistema je spremenil odnos do dediščine, ki je niso cenili in 

so jo prepustili propadu. Zavest lastnikov, ki jo prepoznajo kot vrednoto in prednost, pozitivni 

zgledi uspešnih obnov in izobraževanje lahko pripomorejo k dvigu družbene zavesti. 

 

 

6 SKLEPNE MISLI  

 

 

»Žal ne razpolagamo s podatki ali celo s študijo, ki bi analizirala trenutno vsebinsko stanje 

etnoloških kulturnih spomenikov z možnostmi ohranitve v prihodnosti« zapiše Hohnečeva, 

bivša vodja Območne enote Celje in se v nadaljevanju sprašuje, koliko spomenikov lahko 

ohrani primarno stanovanjsko in gospodarsko funkcijo (Hohnec 2003, 77). Neizpodbitno 

dejstvo je, da primanjkuje strokovnih študij in analiz, ki bi bile v pomoč odločevalcem in 

strokovnim delavcem pri načrtovanju ukrepov. 

 

V magistrski nalogi smo preučevali in z raziskavami dokazali ranljivost in propadanje 

etnološke stavbne dediščine. Dejstvo je, da pojava ne bo mogoče spremeniti čez noč v kolikor 

bo to sploh mogoče. »Ohranjanje nepremične stavbne dediščine je povezani z visokimi 

stroški, ki praviloma presegajo razpoložljiva finančna sredstva, zato je treba določiti prioritete 

obnovitvenih posegov« (Vodopivec in drugi 2014, 229) navajajo avtorji metode z 

opredelitvijo večkriterijske ocene stavbne dediščine za določitev prioritet obnovitvenih 

posegov, ki so jo preizkusili na primeru gradov. Po pregledu dosedanjih raziskav so ugotovili, 

da je lahko večkriterijsko odločanje, ki temelji na podlagi opisnih in merljivih kriterijev za 

določanje prioritet pri obnovah objektov kulturne dediščine. Metodologija, ki so jo v raziskavi 

izvedli s pomočjo izbranih strokovnjakov in študentov, se je izkazala za učinkovito. V 

raziskavi ocenjujejo, da so bila odstopanja od sprejemljive nekonsistence minimalna in so 

imela zanemarljiv vpliv na končne rezultate. »Anketirani strokovnjaki so potrdili, da je 

predlagana metoda potrebna in da je ustrezno preverjena in dodelana lahko učinkovita pomoč 

odločevalcem pri načrtovanju prioritet obnov objektov v pogojih omejenih sredstev« 

(Vodopivec in drugi 2014, 229). Menimo, da bi pri financiranju etnološke dediščine v pogojih 



 

 

omejenih sredstev ciljno investiranje za uspešno ohranitev in revitalizacijo objektov ključno. 

Predlagamo uporabo opisane metodologije prav na primerih etnološke stavbne dediščine, kjer 

je še toliko bolj pomembna določitev prioritetnih posegov za učinkovito ohranjanje.  

 

6.1 Povzetek ugotovitev iz prejšnjih poglavij 

 

Register nepremične kulturne dediščine je javno dostopna baza podatkov, ki je nastajala v 

preteklih dvajsetih letih s proračunskimi sredstvi. Nedvomno je bil v preteklosti eden 

najsodobnejših in najbolj celovitih registrov dediščine v Evropi. Čeprav se strinjamo, da sta 

njegov prvotni namen in ambicija, da zbira osnovne podatke o posameznih enotah nepremične 

kulturne dediščine izpolnjena, in slednje ni bil predmet raziskave, menimo, da je bilo v 

načrtovanju baze premalo predvidena uporabnost registra, ki se bo odražala tudi v daljšem 

časovnem obdobju.  

Naj povzamemo in strnemo izsledke prejšnjih poglavij:  

 med izbrisanimi enotami prevladuje etnološka dediščina in imajo povprečno mlajšo 

datacijo kot vpisane enote, 

 razloge za izbrise etnološke stavbne dediščine lahko strnemo v tri kategorije: družbena 

zavest, kulturna politika in upravljanje s kulturno dediščino in  

 podatki so deloma neverodostojni oziroma neažurni in bi jih bilo pri nekaterih 

popraviti in pri veliki večini ponovno preveriti. 

 

Izsledki se v veliki meri ujemajo z izsledki, ki jih Lucija Čakš Orač navaja v diplomski nalogi 

Izginevanja stavbne dediščine v Sloveniji. V nalogi, kjer je z arhitekturnega vidika preučevala 

vse vrste stavbne dediščine, med ugotovitvami navaja odsotnost dediščinskih vsebin v 

izobraževalnih sistemih, odsotnost možnosti dodiplomskega študija konservatorstva, 

pomanjkljivo predstavljanje dediščine odraslim, slabo nacionalno zavest, negativni odnos do 

dediščine, slabo informiranje lastnikov, neustreznost posegov na dediščinskih enotah, željo po 

modernizaciji, zmago kapitala nad strokovnostjo, nezadostnost sankcij, slab sistem javnega 

financiranja in drugo (Čakš Orač 2014, 153–154). 

 

6.2 Zaključek in usmeritve za v prihodnje 

 

Najbolj učinkovita in povezana z najmanj stroški bi bila seznanitev stroke z izsledki zgoraj 

izvedene raziskave. Organizacija dodatnih izobraževanj administratorjev registra in 



 

 

odgovornih konservatorjev ter dopolnitev navodil s pojasnili, ki bi vključevala posamezne 

primere, ki so se izkazali kot problematični, pa bi pripomogla k boljši kakovosti baze 

podatkov in raziskav v prihodnosti. Rešitve so možne v nadgraditvi novih funkcionalnosti 

registra ali pa v povezavi z novim podsistemom, ki bi dovolj ažurno spremljal stanje 

dediščine na terenu in beležil razloge za njeno spreminjanje tudi z drugih vidikov: lastniških, 

socialnih, ekonomskih in drugih. Ker pričakujemo, da načrtovano ne bo izvedljivo v kratkem 

času, predlagamo izvedbo raziskave, ki bi preučevala razloge za spreminjanje stanja etnološke 

dediščine tudi z drugih vidikov. Čeprav se zavedamo, da bi bila izvedba raziskave zahtevna, 

obsežna in povezana z večjimi stroški, menimo, da bi bilo možno le na ta način pridobiti 

odgovore glede dejanskih razlogov za izbrise dediščine iz registra in propadanje etnološke 

stavbne dediščine. Predlagamo nadaljevanje raziskav na področju ranljivosti kulturne 

dediščine in iskanju razlogov za ohranjanje. V strokovni literaturi in med podatki raziskav jih 

namreč nismo zasledili.  

 

Predlogov za nadaljnje raziskave registra se poraja kar nekaj: 

 Podobno kot je bila analiza izbrisanih enot bi bilo potrebno analizirati tudi spremembe 

v "dokumentarno varstvo" oziroma "ostalo" oziroma podatke združiti in analizirati 

celoto. 

 V nadaljevanju predlagamo primerjavo deleža enot, ki so bile vpisane in nikoli 

spremenjene glede na tiste, ki so bile. S primerjavo bi lahko ugotovili, koliko enot še 

ni bilo ažuriranih in koliko časa je preteklo, odkar so bili konservatorji na terenu 

oziroma koliko je tistih, ki so bile vsaj enkrat spremenjene in kdaj so bile nazadnje. 

Vsoti obeh povprečij časovnih obdobij pa bi prikazali, kdaj so bili konservatorji v 

povprečju nazadnje na terenu glede vseh enot kulturne dediščine. Podatek o tem bi 

lahko sprožil ukrepe glede pogostejšega beleženja stanja. 

 Predlagamo izvedbo raziskave, ki bi preučevala razloge za spreminjanje stanja 

etnološke dediščine: lastniške, socialne, ekonomske in druge.  

 Kot zadnjo omenjamo analizo ocen stanja ogroženosti na celotnem področju 

Slovenije, ki bi potekala v intervalnih obdobjih, da bi bilo mogoče spremljati stanje 

skozi čas. 

 



 

 

Naj zaključimo z mislijo, da kulturna dediščina predstavlja nenadomestljivo vrednoto. Vsak 

objekt kulturne dediščine, ki je poškodovan ali uničen, je izgubljen. Skrb za njihovo 

ohranjanje in varovanje v vseh okoliščinah je skrb vsakogar izmed nas.  
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Priloga A. Primer zapisa v registru kulturne dediščine EŠD 1 Abitanti – Vas. 

 

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 

 

Evidenčna številka enote: 1 

Ime enote:  Abitanti - Vas 

  Fototeka OE Piran: 2008, Eda Benčič Mohar 

  

OPIS ENOTE DEDIŠČINE 

Zvrst dediščine:  naselja in njihovi deli 

Tip enote: naselbinska dediščina 

Obseg enote: območje 

Tipološka gesla enote: 

gručasta vas 

Tekstualni opis enote: 

Strnjena vas z ohranjeno tlorisno mrežo in večino materialne substance. Kamnite stavbe z bogatimi 

arhitekturnimi elementi, predvsem baladurji, nosijo pečat oblikovanja 19. stol. Dvorišča so kamnito 

tlakovana. Ob vstopu v vas sta vodnjak in kapelica. 

Datacija enote:  

pozni srednji vek, 19. stol. 

Avtor(ji):  

Varstvene usmeritve:   

naselja in njihovi deli 

  

LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 

Naselje: ABITANTI 

Občina: KOPER 

Lokacija: 

Vas leži v jugovzhodnem delu Šavrinskega gričevja, jugozahodno od zaselka Stara Mandrija, na skrajnem 

jugu slovenske Istre. 

http://giskd2s.situla.org/rkd/OpisSlika.asp?Esd=1


 

 

 

 

  

PRISTOJNOSTI 

Območna enota:  ZVKD Piran 

  

RAZGLASITEV 

Vrsta spomenika  spomenik lokalnega pomena 

Akt razglasitve: 

Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov v občini Koper, Uradne objave (Primorske novice), št. 27/87-

279, Ur.l. RS, št. 39/2007-2136 (obvezna razlaga) 

Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica 

Veljavnost razglasitve: 1.8.1987 -  
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