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Register kulturne dediščine 
in čebelarska dediščina

mag. Ksenija Kovačec Naglič
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

Okrogla miza Kulturna dediščina in čebelarstvo,
Muzeji radovljiške občine, Radovljica, 22. september 2016

Kaj je register kulturne dediš čine?

• Osrednja zbirka podatkov o dediščini,                                                   
ki jo vodi ministrstvo, pristojno za kulturo.

• Podatke za register posredujejo pristojne organizacije:                         
Zavod za varstvo kulturne dediščine, Koordinator varstva nesnovne dediščine, 
državni in pooblaščeni muzeji. 

• Vsebino, vodenje in uporabo registra opredeljujeta:
– Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08),
– Pravilnik o registru kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 66/09).
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Namen registra po zakonu

• Informacijska podpora izvajanju varstva dediščine.
• Predstavljanje, raziskovanje, vzgoja, izobraževanje in    

razvijanje zavesti javnosti o dediščini.

• Vpis v register ne omejuje stvarnih pravic lastnika –
vpis v register je strokovno ovrednotenje dediščine.
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Osnovne zna čilnosti registra

• V register vpisujemo vso dediščino – vse zvrsti dediščine ne glede 
na pravni status (dediščina / spomenik), lastništvo, obseg…

• Register določa enolično identifikacijo dediščine.
Ob vpisu vsaka enota dediščine dobi identifikacijsko številko dediščine 
(EID; prej EŠD za nepremično dediščino), ki jo uporabljamo 
– v procesih pravnega in strokovnega varstva dediščine (razglašanje 

kulturnih spomenikov,dokumentiranje, financiranje…), 
– kot povezovalni element med različnimi sistemi, 
– kot povezovalni element z digitalnimi objekti o dediščini (besedila, slike, 

video, 3D).

• Poenoten opis enot vsebuje le osnovne podatke o dediščini                
(osebna izkaznica dediščine).

• Vsaka enota dediščine ima določeno lokacijo v prostoru.
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Opis enote dediš čine v registru

• Osnovni podatki : identifikacija, opis, datacija, lokacija, 
avtor / nosilec, karakteristična fotografija ali posnetek 
dediščine, varstvene usmeritve (priporočilne narave), 
povezava enote dediščine z drugimi enotami. 

• Varstveni podatki : listine varstva, opis varstva, varstveni 
režim in podatki o lastniku spomenika (se vodijo samo za 
kulturne spomenike). 

• Predstavitveni podatki : dodatne informacije, ki dediščino 
ponazarjajo v besedilni, grafični in drugi medijski obliki. 
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Stanje registra nepremi čne kulturne dediš čine (20. 9. 2016)

kulturni 
spomeniki 

registrirana 
dediš čina skupaj

vpisane enote 8371 21541 29912
enote v postopku vpisa 14 14
skupaj 8371 21555 29926

registrirana dediščina

spomenik lokalnega pomena

spomenik državnega pomena

registrirana dediščina

spomenik lokalnega pomena

spomenik državnega pomena
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0%

26%
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arheološka najdišča

stavbe

parki in vrtovi

stavbe s parki ali z vrtovi

spominski objekti in kraji

drugi objekti in naprave

naselja in njihovi deli

kulturna krajina

ostalo

Stanje registra nesnovne kulturne dediš čine (20. 9. 2016)

zvrst
enote 

dediščine nosi lci
dediščina posebnega 

pomena  - enote

ustno izročilo in ljudsko slovstvo 1 1 0
uprizoritve in predstavitve 6 10 1
šege in navade 22 55 4
znanja o naravi in okolju 4 8 0
gospodarska znanja in veščine 22 81 3
ostalo 0 0 0
skupaj 55 155 8
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Javna dostopnost podatkov registra

Register nepremične kulturne dediščine
• http://rkd.situla.org

– pregledovanje opisnih podatkov (2004)

• http://giskd.situla.org
– interaktivna karta (2008)

• http://evrd.situla.org
– za prostorsko načrtovanje (2009)

Register nesnovne kulturne dediščine
• http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nesnovne_

kulturne_dediscine/seznam_registriranih_enot_nesnovne_kulturne_dediscine/
• http://www.nesnovnadediscina.si/sl/register

Čebelarska nepremi čna dediš čina v registru

čebelnjak
spominski objekt

kulturni 
spomenik

registrirana 
dediš čina

dokumentarno 
varstvo

skupaj

čebelnjak 22  85 2 109
spominski objekt 3 6 0 9
skupaj 25 91 2 118
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Čebelarska nesnovna dediš čina v registru

• Delovna skupina Koordinatorja je obravnavala dve pobudi, 
povezani s čebelarstvom

– Prevozno čebelarstvo : DS je mnenja, da je čebelarstvo na Slovenskem 
primerna enota za vpis v Register nesnovne dediščine. V nadaljevanju 
postopkov se bo določil način vpisa v Register. Predvideni nosilec enote je 
Čebelarska zveza Slovenije. (16. 6. 2015 )

– Poslikavanje panjskih kon čnic : DS je mnenja, da gre za dediščino, ki je 
izjemno prepoznavna v slovenskem prostoru, ima vrsto nosilcev in se 
poustvarja na različnih delavnicah za otroke in odrasle, s čimer je zagotovljen 
prenos znanja. Poslikavanje panjskih končnic lahko štejemo med nesnovno 
kulturno dediščino, ki se še vedno pojavlja tudi v primarni funkciji. Poudariti je 
treba varovanje tradicionalnega načina poslikavanja končnic, ki obsega 
motiviko in uporabo oljnih barv (pigmenti in laneno olje). Predvideni nosilci 
enote so posamezniki. (16. 11. 2015,  17. 2. 2016)

• Koordinator pripravlja predloga za vpis

Čebelarska premi čna dediš čina

• Državni muzeji: SEM, Tehniški muzej Slovenije …

• Pooblaščeni muzeji: MRO - Čebelarski muzej Radovljica, Tolminski 
muzej, Gornjesavski muzej (Jesenice), Gorenjski muzej (Kranj), Loški 
muzej (Škofja Loka), Pokrajinski muzej Celje, Koroški pokrajinski muzej 
(Slovenj Gradec), Pokrajinski muzej Maribor, Dolenjski muzej (Novo 
mesto), Belokranjski muzej (Metlika), Pomurski pokrajinski muzej 
(Murska Sobota) …

• Zasebne zbirke: Čebelarska zbirka Mežica, temelječa na zbirki Rudolfa 
Galoba; zbirka Antona Koželja iz Šmarja Sap pri Grosuplju …

• Evidentirati čebelarsko premično dediščino.


