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1 UVOD 
 
Število ministrstev v slovenskih vladah, njihove pristojnosti in poimenovanja se 
spreminjajo. Njihovo število, pristojnosti in organizacijo določa zakon1. V trenutni vladi 
imamo 14 ministrstev (povzeto po spletni strani Vlade RS).  
 
V sedanji slovenski vladi (enako velja tudi za vse prejšnje) področji turizma in kulture 
nista združeni pod pristojnost enega ministrstva. Imamo namreč Ministrstvo za kulturo 
(ta obsega delovna področja umetnost, kultura, kulturna dediščina, film, mediji, 
slovenski jezik, verska svoboda ter kulturne raznolikosti in človekove pravice) in pa 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ki vključuje tudi področje 
turizma. Ta sodi v enega izmed štirih direktoratov, in sicer v direktorat za turizem in 
internacionalizacijo. 
 
Medtem ko je jasno, da je turizem ena izmed pomembnih gospodarskih panog (delež 
turizma v slovenskem BDP je leta 2013 znašal 13 %2), ki zato sodi pod ministrstvo za 
gospodarstvo, pa lahko ugotovimo, da se področji turizma in kulture deloma pokrivata, 
zlasti ko gre za dejavnost t.i. kulturnega turizma. Slednji povsod po Evropi pridobiva na 
pomenu, po nekaterih podatkih je Evropa pomembna destinacija za kulturni turizem, 
saj ocenjujejo, da ta predstavlja okoli 40 % vsega evropskega turizma (EC, spletna 
stran). 
 
Kot omenjeno resorja kulture in turizma nikoli v samostojni Sloveniji nista bila v 
pristojnosti istega ministrstva. Omeniti je sicer treba, da so nekateri dokumenti (npr. 
Strategija razvoja kulturnega turizma na Slovenskem iz leta 2009) sicer opozorili, da 
med organizacijskimi enotami ministrstva za kulturo, ki so pristojne za umetnost in 
kulturo, in med direktoratom za turizem »ni sistemske povezave, niti načrtnega 
sodelovanja, ki bi pa bilo nujno, če bi želeli povečati učinkovitost dela obeh sektorjev«, 
vendar ni bilo konkretnega predloga po institucionalni združitvi. Očitno temu sledi tudi 
Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017, ki glede kulturnega turizma 
med drugim navaja: »Ministrstvo za kulturo ob kontinuiranem vključevanju kulturne 
dediščine v razvojne, strateške in izvedbene dokumente ter politike na nacionalni ravni 
še posebej prepoznava kulturni turizem kot primerjalno razvojno prednost Republike 
Slovenije, zato bo v partnerstvu z MGRT pospešeno povezovalo, razvijalo in 
nadgrajevalo turistično ponudbo z dediščinskimi vsebinami.« Resolucija si med drugim 
prizadeva za oblikovanje destinacij, proizvodov in storitev kulturnega turizma za večjo 
prepoznavnost kulturne dediščine in prispevek h gospodarskemu razvoju območij. Gre 
za cilj, ki je izrazito medresorsko obarvan.  
 
V tej raziskovalni nalogi smo pregledali, ali v Evropski uniji obstajajo primeri, v katerih 
bi bilo eno ministrstvo pristojno za turizem in za kulturo. Na željo naročnika smo 
prikazali predvsem ureditev v Avstriji, na Hrvaškem, v Italiji, Nemčiji in Združenem 
kraljestvu, pregledali pa smo tudi ureditev v drugih evropskih državah in opisali 
organizacijsko strukturo takega združenega ministrstva, kjer pač obstaja. Prizadevali 
smo si pridobiti tudi podatke o prednostih take institucionalne ureditve.   
 
Podatke smo našli predvsem na svetovnem spletu in na spletnih straneh posameznih 
ministrstev. Za informacije o prednosti združenih resorjev smo se obrnili na pristojno 
irsko, britansko, grško in turško ministrstvo, a pojasnil do oddaje raziskovalne naloge 
nismo prejeli.  

                                                 
1
 V zakonodajnem postopku je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (EPA 0172-

VII). 
2
 Več o tem: Slovenski turizem v številkah 2013, spletna stran: http://www.slovenia.info/si/Slovenski-

turizem-v-%C5%A1tevilkah.htm?ps_najpomembnejsi-kazalniki=0&lng=1.  
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2 PREGLED MINISTRSTEV ZA KULTURO IN TURIZEM V NEKATERIH 

DRŽAVAH EU 
 
 
2.1 Avstrija  
 
Po avstrijski ustavi so zadeve turizma v pristojnosti devetih dežel. Slednje velja tako 
glede zakonodaje kakor tudi glede njenega izvrševanja. Na zveznem nivoju pa obstaja 
oddelek za turizem znotraj Zveznega ministrstva za znanost, raziskovanje in 
gospodarstvo, ki pripravlja razne strateške dokumente in strategije na tem področju.  
 
Na deželnem nivoju je pri deželnih vladah organiziran referat, direkcija ali oddelek, 
pristojen za turizem. Večinoma gre za organizacijsko enoto znotraj enote ali skupaj z 
enoto, pristojno za gospodarstvo. Ponekod je ta enota pristojna še za šport (npr. 
Niederösterreich, Štajerska), raziskovanje (Salzburg), finance in občine (Tirolska) itd.  
 
Niti v eni izmed devetih avstrijskih dežel pa turizem in kultura nista v isti organizacijski 
enoti znotraj vlade. Kultura je namreč znotraj drugih oddelkov, organizirana največkrat 
skupaj s šolstvom (npr. Vorarlberg, Tirolska).   
 
Na zveznem nivoju deluje v Uradu zveznega kanclerja (Bundeskanzleramt) minister, 
pristojen za umetnost, kulturo, ustavo in medije. Kot rečeno, je turizem znotraj 
Zveznega ministrstva za znanost, raziskovanje in gospodarstvo (povzeto po:  spletni 
strani avstrijske vlade in po gradivu Die Organisation des Tourismus in Österreich).  
 
 
2.2 Grčija 
 
V sedanji grški vladi deluje Ministrstvo za kulturo in šport, ki je pristojno tudi za turizem.  
Ministrstvo je razdeljeno na 4 generalne sekretariate: 

- Generalni sekretariat za turizem, 
- Generalni sekretariat za šport, 
- Generalni sekretariat za kulturo in 
- Generalni sekretariat za infrastrukturo kulture in turizma (povzeto po spletni 

strani Ministrstva za kulturo in šport). 
 

Zanimivo pa je, da resorja nista bila ves čas združena. Do združitve je prišlo leta 2009, 
ko se je združilo Ministrstvo za kulturo z Ministrstvom za turistični razvoj – nastalo je 
Ministrstvo za kulturo in turizem, ki pa je obstajalo le do junija 2012. S tem letom je 
prišlo do ločitve, saj je bilo ponovno vzpostavljeno Ministrstvo za turizem. Od leta 2013 
dalje pa deluje zgoraj opisano ministrstvo, znotraj katerega je tudi resor turizma 
(povzeto po: Wikipediji).  
 
 
2.3 Hrvaška 
 
Trenutna hrvaška vlada ima resor turizma in resor kulture organiziran v posebni ločeni 
in samostojni ministrstvi. Imajo namreč Ministrstvo za turizem in Ministrstvo za kulturo.3 
Kot izhaja iz nekaterih virov, resorja nista nikoli bila združena (povzeto po: Wikipediji).   
 
 

                                                 
3
 Več informacij o organizacijski strukturi gl. na spletnih straneh obeh ministrstev: 

http://www.mint.hr/default.aspx?id=7911 in http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=12. 
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2.4 Irska  
 
V irski vladi je do leta 2011 delovalo Ministrstvo za turizem, kulturo in šport, ki pa se je 
razdelilo na sedanje Ministrstvo za promet, turizem in šport in na Ministrstvo za 
umetnost, dediščino in za irski jezik (povzeto po spletni strani irske vlade).  
 
 
2.5 Italija 
 
V Italiji je bilo decembra 1974 z zakonom ustanovljeno Ministrstvo za kulturno 
dediščino in okolje. Cilj ustanoviteljev je bil, da se s specifičnim strokovnim znanjem 
upravlja s kulturno dediščino in okoljem in se s tem zagotovi varstvo interesov 
izjemnega nacionalnega pomena. V veliki meri so bile ministrstvu podeljene in v njem 
združene pristojnosti in naloge, ki so bile prej pod okriljem Ministrstva za javno šolstvo 
(antična in likovna umetnost, akademije, knjižnice), Ministrstva za notranje zadeve 
(državni arhivi) in vlade (Arhiv zvočnega in avdiovizualnega gradiva (Discoteca di 
Stato), založništvo in promoviranje kulture).  
  
Leta 1998 je bilo z zakonodajnim odlokom št. 368 ustanovljeno Ministrstvo za 
dediščino in kulturne dejavnosti, na katerega so bile prenesena vsa pooblastila 
Ministrstva za kulturno dediščino in okolje, poleg tega pa še naloge za razvoj športa in 
športnih objektov ter za razvoj upodobitvene umetnosti v vseh svojih oblikah: od filma 
do gledališča, plesa, glasbe, potujočih predstav. 
  
Na podlagi odloka št. 181 z dne 18. maja 2006 so se pristojnosti glede področja športa 
prenesle na novo ministrstvo za mladinsko politiko in športne dejavnosti. Do konca leta 
2006 so bili oddelki nadomeščeni z generalnimi sekretariati, v katerih generalni 
sekretar v zvezi z izvajanjem smernic programa na določenem področju uporablja 
strokovno znanje direktorjev direktoratov, vodij služb in svetovalcev za posamezna 
področja. 
  
S predsedniškim dekretom št. 233 novembra 2007 so bila postavljena nova pravila 
glede Ministrstva za dediščino in kulturne dejavnosti. Julija 2009 ponovno sledi 
predsedniški dekret z novimi pravili glede organizacije in reorganizacije ministrstva z 
namenom racionalizacije in povečane stroškovne učinkovitosti javne uprave. Proces je 
vključeval uvedbo pomembnih novosti, katerih cilj je bil povečati dejavnosti na področju 
varovanja in promocije nacionalne kulturne dediščine.  
Med glavnimi spremembami pa je bila tudi ustanovitev generalnega direktorata za 
promocijo kulturne dediščine, ki naj bi omogočil večjo učinkovitost pri spodbujanju in 
razvoju tega področja, s ciljem zagotoviti večjo prepoznavnost in dostopnost kulturne 
dediščine. Pomembna je tudi ustanovitev generalnega direktorata za krajinsko in 
likovno umetnost, arhitekturo ter sodobno umetnost.  
 
Leta 2013 je vlada ministrstvu dodelila še področje turizma. Ministrstvo se od tedaj 
imenuje Ministrstvo za kulturno dediščino, kulturne dejavnosti in turizem (Zakon iz 24. 
junija 2013, št. 71). V praksi je ministrstvo to področje prevzelo od Urada za turizem pri 
vladi. 
 
 
 
2.6 Nemčija 
 
Tudi v Nemčiji nismo našli primera, da bi bili področji kulture in turizma združeni pod 
okriljem enega ministrstva.   
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Na zveznem nivoju je turizem pod Ministrstvom za gospodarstvo in energijo. Kultura pa 
je v pristojnosti pooblaščenca oz. ministra zvezne vlade za kulturo in medije, ki deluje v 
okviru  Urada zveznega kanclerja (povzeto po spletni strani nemške vlade).   
 
V vseh pregledanih šestnajstih nemških deželah sodi turizem pod ministrstvo za 
gospodarstvo, ki je največkrat pristojno še za tehnologijo in energijo.  
 
Kultura je pogosto organizirana v okviru deželnega ministrstva za kulturo, ki je 
praviloma pristojno še za znanost, šport ali kaj drugega (izobraževanje), saj se 
organiziranost deželnih vlad razlikuje (povzeto po spletni strani stalne konference 
kulturnih ministrov).  
 
 
2.7 Velika Britanija  
 
V Veliki Britaniji je v sedanji vladi Ministrstvo za kulturo, medije in šport (The 
Department for Culture, Media & Sport - DCMS), ki je pristojno tudi za turizem. Tako 
organizacijo ministrstva imajo že od leta 1997. Pod okriljem ministrstva je še 44 raznih 
agencij in javnih organov (povzeto po spletni strani DCMS).  
 
Na področju turizma si  ministrstvo prizadeva za njegovo rast, saj se zavedajo, da gre 
za eno najpomembnejših britanskih gospodarskih panog. Prispevajo k financiranju 
kampanj in drugih promocijskih dejavnosti, ki naj bi prepričale čimveč turistov, da 
obiščejo Veliko Britanijo. Prizadevajo si tudi za odpravljanje nepotrebnih ovir, ki bi 
oteževale ali podražile gospodarsko rast na tem področju.  
 
V okviru ministrstva pokrivajo številna področja oz. politike, teh naj bi bilo 164, med 
njimi so tudi enakopravnost (na vseh področjih, ukvarjajo se tudi s pravicami 
istospolnih), šport in prosti čas, komunikacije in telekomunikacije, igre na srečo, 
olimpijske in paraolimpijske igre, umetnost in kultura, knjižnice, nacionalna loterija in pa 
seveda turizem.  
 
Organizacija britanskih ministrstev in njihova prepletenost s parlamentom ni primerljiva 
našemu sistemu. Iz spletne strani ministrstva je razvidno, da ga vodijo trije  ministri oz. 
državni podsekretarji, ki so hkrati člani parlamenta.  
Eden izmed njih je pristojen za splošno strategijo in politiko na področju kulture, 
medijev in športa - dejansko za vsa področja ministrstva. To je državni sekretar 
(Secretary of State). 
Drugi je državni minister, pristojen za kulturo in digitalno ekonomijo (Minister of State 
for Culture and the Digital Economy), ki je nekakšen povezovalni člen z Ministrstvom 
za gospodarstvo, inovacije ter znanost (Department for Business, Innovation and 
Skills). V okviru kulturnega ministrstva pa je zadolžen predvsem za telekomunikacije, 
medije, t.i. kreativne industrije in kulturo.  
Tretja je parlamentarna državna podsekretarka za šport in turizem (Parliamentary 
Under Secretary of State for Sport and Tourism), ki poleg športa in turizma pokriva še 
olimpijske in paraolimpijske igre, igre na srečo in nacionalno loterijo.  
 
Natančnejša organizacijska struktura ministrstva s številnimi oddelki je razvidna na 
njihovi spletni strani5. 

                                                 
4
 Več o politikah gl. 

 https://www.gov.uk/government/policies?departments%5B%5D=department-for-culture-media-sport  
5
 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/89329/org_chart_DCMS.v2.
pdf. 
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3 ZAKLJUČEK 
 
Ureditev, po kateri bi bila resorja turizem in kultura združena v enem ministrstvu, v 
Evropski uniji skorajda ne obstaja, četudi v EU narašča pomen kulturnega turizma. 
Praviloma obstaja posebno ministrstvo za kulturo (pogosto skupaj s šolstvom in 
izobraževanjem), turizem pa je običajno znotraj ministrstva, pristojnega za 
gospodarstvo (npr. Nemčija, Avstrija), četudi imajo ponekod, a redkeje, tudi posebno 
ministrstvo za turizem (npr. na Hrvaškem, nekaj časa v Grčiji).  
 
Poleg zgoraj prikazanih držav smo preverili tudi spletne strani drugih vlad držav članic 
EU, a se da s precejšnjo gotovostjo zaključiti, da obstaja skupno ministrstvo le v Italiji, v 
Veliki Britaniji in v Grčiji. Krajši čas so ga imeli tudi na Irskem, a je leta 2011 prišlo do 
ločitve obeh resorjev. 
 
Omeniti je treba sicer, da smo zunaj EU združeni ministrstvi našli še v Turčiji (žal brez 
razpoložljivih podatkov o notranji organizaciji), iz nekaterih virov pa je razvidno, da naj 
bi imeli tako ministrstvo še npr. v Etiopiji, Indoneziji, Južni Koreji, v Vietnamu in v 
Ontariu.  
 
Iz pregleda je razvidno, da se organizacije vlad in število ter nazivi ministrstev skozi 
čas pogosto spreminjajo. Enotne organiziranosti ni, prav tako ni nekih »splošno 
sprejetih« organiziranosti, niti ni mogoče najti elementov za oceno, katera 
organiziranost je optimalna. Na podlagi opisanih primerov tudi ne bi mogli zaključiti, da 
organizacija ministrstva (združena kultura in turizem) neposredno vpliva na 
gospodarsko rast panog.  
 
 
 
 
Pripravili:  
 
Marjana Križaj 
 
Mag. Mojca Pristavec Đogić 
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