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Zadeva: PISMO PODPORE MUZEJU NOROSTI PRI REŠEVANJU       

DOLGOROČNEGA STATUSA GRADU CMUREK 

 

 

 

Kot nevladna organizacija, aktivna na področju vključevanja ranljivih skupin, otrok in           

odraslih oseb s posebnimi potrebami, pozdravljamo delo Muzeja norosti na področju           

dezinstitucionalizacije in hkrati pozivamo, da se nemudoma ustavijo vse aktivnosti za           

odstranitev Muzeja norosti iz gradu Cmurek, kar je namen upravitelja SVZ           

Hrastovec.  

 

Odgovorne želimo seznaniti, da z muzejem dobro sodelujemo, da smo na gradu            

Cmurek tudi že izvedli aktivnosti in da skupaj načrtujemo dolgoročno sodelovanje in            

razvoj novih socialnih programov.  

 

Grad Cmurek vidimo kot pomemben zgodovinsko kulturni spomenik, ki širšo          

javnost opominja o nesprejemljivosti institucionalnih storitev, ki so na         

škodo ljudem ter je pomemben prostor spominjanja in opominjanja, da je           

potrebno takšne oblike institucij ukiniti in da le-te ne smejo nikoli več            

obstajati.  

 

Pa ni samo to, grad Cmurek in Muzej norosti v prihodnosti vidimo tudi kot              

pomembno socialno točko, za katero bi si želeli, da bila široko dostopna in             

dopolnjena s prenočitvenimi kapacitetami in ponudbo, primerno osebam s posebnimi          

potrebami in njihovim družinam za aktivno preživljanje njihovega prostega časa,          

počitniške dejavnosti (bodisi v organizaciji nevladnih organizacijah ali individualno).         

Grad Cmurek kot Muzeju norosti bi lahko bil edinstven ponudnik gostinskih in            

prenočitvenih storitev posebej prilagojenih osebam s posebnimi potrebami in gibalno          

oviranostjo, saj takšnih kapacitet v Sloveniji ni dovolj.  

 

Muzej norosti ima že v svojem poslanstvu načrtovana sodelovanja, razvoj oz.           

ustanovitev socialnega podjetja. Tukaj naše društvo vidi možnost za še tesnejše           

sodelovanje in sicer v pravnoorganizacijski obliki socialnega podjetja, v katerem bi           

tudi dobili priložnost zaposlitve tudi osebe s posebnimi potrebami.  

 

S turističnimi kapacitetami pa bi bil objekt na voljo tudi drugim obiskovalcem, s             

čimer bi povečali prizadevanja za socialno vključevanje in izgradnjo skupnosti.          

Vsekakor pa bi bili prvenstveni in inovativni, v kolikor bi bil objekt namenjen             

turističnim in kulturnim kapacitetam, dostopnim splošni populaciji in osebam s          

posebnimi potrebami. Glede na velikost objekta obstajajo potencialne možnosti za          

večje število prenočitvenih kapacitet na visoki ravni, druge gostinske ponudbe          

(slaščičarna, kavarna, gostilna, wellness, poročne dvorane), muzej in druge kulturne          

dejavnosti, ki se tam že odvijajo. Za vse to si že danes prizadevajo v Muzeju norosti,                

naše društvo jim pri tem izreka podporo in si želi tesnejšega in dolgotrajnega             

nemotenega sodelovanja. 
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Zakaj želimo, da se zgoraj navedeno ohrani in posodobi? Zaradi zgodovine, ki je bila              

del tega gradu, ne smemo zanemariti njegove kulturne dediščine, ki je izrednega            

pomena za družbo in opomin družbi, da se kaj takega ne bi ponavljajo več v taki                

obliki, kot je to bilo nekoč. Z uvedbo nove ponudbe, sodobne in prijazne širši javnosti               

in vsem ostalim deležnikov, pa bomo ohranili zgodovino in s sodobno ponudbo            

oskrbeli in pokazali, da znamo in zmoremo osebe s posebnimi potrebami vključiti v             

družbo ter da jih družba sprejema in z njimi sobiva. Nikakor pa ni zanemarljivo, da v                

Evropi in širom po svetu ni kapacitet, posebej prilagojenih osebam s posebnimi            

ptrebami in njihovim družinam ter vsem, ki jih podpirajo. Prepričani smo tudi, da bi              

večino sredstev za ureditev gradu in zagonski kapital za začetek delovanja turističnih            

kapacitet pridobili iz evropskih skladov. Saj sredstva so na voljo v Evropi, le interes              

države mora biti pri tem jasen.  

 

Zato pozivamo pristojne službe, da se organizira sestanek glede gradu Cmurek, na            

katerem želimo sodelovati tudi mi, ki z Muzejem norosti že dobro sodelujemo in             

želimo, da se to delo v javno korist ranljivih skupin in splošne javnosti razvija še               

naprej.  

 

Ob 8. februarju, prazniku slovenske kulture, vas želimo opomniti, da je kulturna            

dediščina del nas, del okolja in družbe, v kateri živimo. Naša kulturna dediščina pa ni               

samo pisana beseda, ampak so to tudi stavbe in objekti. Propada kulturne dediščine             

Slovenije ne smemo dovoliti, zato tako pomemben objekt, ki že služi socialnemu            

vključevanju in podpira deinstitucionalizacijo, ter nas, na drugi strani, močno          

opominja o tem, kako ne smemo delovati v prihodnosti, nikakor ne sme preiti v              

interes kapitala.  

 

Naprošamo, da nas obvestite, kaj se bo ukrenilo na te področju ureditve gradu, kot              

tudi vse nadaljnje aktivnosti, ki jih nameravate izvesti.  

 

 

 

Lep pozdrav, 

 

Predsednica društva  

Spomenka Valušnik 

 

 

 

V vednost:  

- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; minister in Direktorat za 

socialne zadeve 

- Ministrstvo za kulturo; minister in Direktorat za kulturno dediščino  

- Vlada RS 

- Andreja Raduha, direktorica SVZ Hrastovec 

- mediji 
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