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Register kulturne dediščine

• Osrednja zbirka podatkov o dediščini na območju Republike 

Slovenije.

• Osnovne značilnosti registra:

– V register vpisujemo vso dediščino.

– Register določa enolično identifikacijo dediščine.

– Opis enote je poenoten in vsebuje le osnovne podatke o 

dediščini (osebna izkaznica dediščine).

– Vsaka enota dediščine ima določeno lokacijo v prostoru.

• Namen vodenja registra

– Informacijska podpora izvajanju varstva dediščine. 

– Predstavljanje, raziskovanje, vzgoja, izobraževanje in 

razvijanje zavesti javnosti o dediščini. 
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Register nepremične kulturne dediščine

• Vzpostavljen 1995

• Tekoče vzdržujemo

status število

kulturni spomenik državnega pomena 335

kulturni spomenik lokalnega pomena 8133

registrirana dediščina 20968

dokumentarno/arhivsko varstvo 948

skupaj 30384



Register nesnovne kulturne dediščine 

• Vzpostavljen 2009, začetek 

sistematičnega vpisa 2012

• Prilagojen model registra 

nepremične dediščine 

• Evidentiramo enote in nosilce

4; 4%

13; 15%

29; 33%

6; 7%

35; 39%

2; 2%

ustno izročilo in ljudsko slovstvo

uprizoritve in predstavitve

šege in navade

znanja o naravi in okolju

gospodarska znanja in veščine

ostalo

status

število

enot      nosilcev

nesnovna dediščina državnega pomena 10 55

registrirana nesnovna dediščina 80 197

skupaj 90 252



• Spletni pregledovalniki za splošno javnost

– http://eid.si (še v testiranju)

– https://gisportal.gov.si/rkd

• Vključevanje na mednarodne portale

– http://www.europeana.eu

• Označevanje kulturnih spomenikov s tablicami /                                  

QR kodami

Javna dostopnost registraJa

http://eid.si/
https://gisportal.gov.si/rkd
http://www.europeana.eu/


http://eid.si
- nepremična dediščina

- pregledovanje opisnih podatkov 

registra 

- izdelovanje seznamov

- enostaven iskalnik; splošno iskanje in 

omejene poizvedbe po nekaj poljih

- povezava z digitalnimi dokumenti 

(34.793 fotografij, zapiskov in načrtov iz 

zbirk INDOK)

- prikaz dediščine na Google zemljevidu 

- dostop do večjezičnih izbranih 

podatkov registra (angleški, italijanski, 

madžarski)

- povezava na https://gisportal.gov.si 

https://gisportal.gov.si/rkd
- nepremična in nesnovna dediščina

- pregledovanje na zemljevidu

- časovnica – dediščina po času 
nastanka

- naprednejši iskalnik; bolj kompleksne 
poizvedbe

- možen izvoz podatkov

- iskanje dediščine v bližini lokacije 

- historične kartografske podlage –

dediščina v prostoru in času

- Lidar posnetki

- povezava na http://eid.si (dokumenti)

http://eid.si/
https://gisportal.gov.si/rkd


Možna uporaba registra pri KUV

• Splošno o varstvu kulturne dediščine (kaj je kulturna 

dediščina, koliko je dediščine, dediščina po zvrsteh, 

kaj so kulturni spomeniki, koliko jih je …)

• Dediščina v bližini šole / doma / lokacije

• Tematske poizvedbe (npr. kozolci, parki in vrtovi,                         

arheološka najdišča, dediščina izbranega avtorja…)

• Lidar posnetki in očem skita dediščina 

• Zgodovinske karte in razvoj prostora skozi čas

https://youtu.be/OKrsWlyd5yM

https://youtu.be/W30YJjWXO4E

https://youtu.be/3vWznNi0M4o

https://youtu.be/OKrsWlyd5yM
https://youtu.be/W30YJjWXO4E
https://youtu.be/3vWznNi0M4o


• Znak evropske dediščine 
https://geo.osnabrueck.de/ehl/SL/map

• Akvareli : dokumenti dediščine            
https://mk-

indok.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?a

ppid=f2e839340d314759b4a37c7eb7149f9a

• Izdelava lastnih tematskih kart z 

možnostjo dopolnjevanja

Karte z zgodbo

https://geo.osnabrueck.de/ehl/SL/map
https://mk-indok.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=f2e839340d314759b4a37c7eb7149f9a
https://mk-indok.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=f2e839340d314759b4a37c7eb7149f9a
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