
 

 

Usposabljanja za digitalno inoviranje 
kulturne dediščine 
Priloga 1: Kje najdemo več podatkov o nepremični kulturni dediščini? 

 

Register nepremične kulturne dediščine 

Register nepremične kulturne dediščine (v nadaljevanju RKD) je uradna zbirka 
podatkov o nepremični kulturni dediščini na območju Republike Slovenije. Z vpisom v 
register dobi vsaka enota evidenčno številko dediščine (EŠD), ki jo uporabljamo v vseh 
postopkih varovanja kulturne dediščine. V register nepremične kulturne dediščine 
vpisujemo vso nepremično kulturno dediščino ne glede na vrsto, tip, obseg, lastništvo 
ali varstveni status enote. Register vodi ministrstvo, pristojno za kulturo.  
Na pregledovalniku RKD so dostopni osnovni podatki o nepremični kulturni dediščini, 
dosegljiv je  tudi Francijscejski kataster. V njem je poleg digitalnega modela površja 
(lidar) od sedaj mogoče pregledovati tudi zgodovinske kartografske zbirke celotnega 
slovenskega ozemlja v letih 1880, 1914 in 1950.  To omogoča, tako strokovnim službam 
kot zainteresirani javnosti, na enem spletnem mestu vpogled v stanje slovenskega 
ozemlja kar 140 let v preteklost. 
 
Dostopno na: https://gisportal.gov.si/rkd 
  

Odprti podatki Slovenije 

Na strani OPSI (Odprti podatki Slovenije) Ministrstva za javno upravo so dostopne tudi 
izbrane enote registra nepremične kulturne dediščine, ki zaradi svoje dostopnosti, 
urejenosti in svoje turistične zanimivosti predstavljajo uporaben nabor podatkov. 
Zbirko sestavlja le točkovni sloj, v primeru, da potrebujete tudi območja dediščine, 
priporočamo uporabo zbirke registra nepremične kulturne dediščine.  
 
Dostopno na: https://podatki.gov.si/dataset/izbor-iz-registra-nepremicne-kulturne-
dediscine 
  

Informacijsko-dokumentacijski center za dediščino  
(INDOK center)  

Informacijsko-dokumentacijski center za dediščino (INDOK center) pri Ministrstvu za 
kulturo zagotavlja podatke za postopke varstva kulturne dediščine. 



 

 

V INDOK centru: 
ú vodijo register nepremične in nesnovne kulturne dediščine, 
ú opravljajo naloge osrednjega dokumentacijskega centra za varstvo nepremične 

kulturne dediščine, 
ú vodijo osrednjo specialno knjižnico za varstvo kulturne dediščine, ki je javno 

dostopna, 
ú vodijo postopke razglašanja kulturnih spomenikov državnega pomena, 
ú izvajajo naloge, ki izhajajo iz predkupne pravice države glede kulturnih 

spomenikov; 
ú vodijo projekt celovite informacijske podpore procesom varstva nepremične 

kulturne dediščine (eDediščina).  

 
Dostopno na: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/o-
ministrstvu/direktorat-za-kulturno-dediscino/informacijsko-dokumentacijski-center-
za-kulturno-dediscino/ 
 
Kontakt:  
Informacijsko-dokumentacijski center za dediščino, 01 400 79 00, gp.mk@gov.si 
 

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS)  

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) je  javni zavod s področja 
kulture, ki izvaja strokovne in upravne naloge s področja ohranjanja nepremične s 
pripadajočo premično in živo kulturno dediščino.  Zavod je centralno organiziran in 
ima  dve glavni organizacijski enoti in sicer: Službo za kulturno dediščino ter Center za 
konservatorstvo. 
 
Temeljne naloge Službe za kulturno dediščino so: identificiranje, dokumentiranje, 
preučevanje, vrednotenje, interpretiranje in promocija nepremične dediščine ter z njo 
povezane  premične in žive dediščine. Službo za kulturno dediščino sestavlja 7 
območno organiziranih Organizacijskih enot, ki delujejo po vsej državi:  

ú OE Celje, 
ú OE Kranj, 
ú OE Ljubljana, 
ú OE Maribor, 
ú OE Nova Gorica, 
ú OE Novo mesto, 
ú OE Piran. 

Znotraj Centra za konservatorstvo  delujejo Restavratorski center, Center za 
preventivno arheologijo in Raziskovalni inštitut. Služba za razvoj deluje na področju 
promocije, izobraževanja, založništva,  mednarodnega sodelovanja  in EU projektov. 
 
Dostopno na: https://www.zvkds.si 



 

 

Kontakti:  
ú Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine -  ZVKDS, 01/23 

43 140, tajnistvo.rc@zvkds.si 
ú Center za preventivno arheologijo (vodja Barbara Nadbath), 08/20 50 720, 

tajnistvo.cpa@zvkds.si 
ú Služba za kulturno dediščino | Služba za razvoj in informatiko (vodja Damjana 

Pečnik), 041 520 001, damjana.pecnik@zvkds.si 
ú Služba za kulturno dediščino (dr. Robert Peskar, generalni 

konservator, robert.peskar@zvkds.si  
ú Območna enota Celje  (vodja Danijela Brišnik), 03/42 60 300, 

tajnistvo.ce@zvkds.si 
ú Območna enota Kranj (vodja Irena Vesel), 04/28 07 311, tajnistvo.kr@zvkds.si 
ú Območna enota Ljubljana (vodja Boris Vičič), 01/24 10 700, tajnistvo.lj@zvkds.si 
ú Območna enota Maribor (vodja Srečko Štajnbaher),  02/22 84 800, 

tajnistvo.mb@zvkds.si 
ú Območna enota Nova Gorica (vodja Ernesta Drole), 05/33 08 450, 

tajnistvo.ng@zvkds.si 
ú Območna enota Novo mesto (vodja Mitja Simič),  07/39 31 540, 

tajnistvo.nm@zvkds.si 
ú Območna enota Piran (vodja Etbin Tavčar), 05/67 10 941, tajnistvo.pi@zvkds.si 

 
Za podporo in informacije se zahvaljujemo Damjani Pečnik, vodja Službe za razvoj in 
informatiko pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 
 
V kolikor imate težave pri pridobivanju podatkov o izbrani enoti kulturne dediščine in 
želite pomoč ali nadaljnje usmeritve pri iskanju virov se lahko obrnete na go. Damjano 
Pečnik, vodjo Službe za razvoj in informatiko pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, na 041 520 001 ali damjana.pecnik@zvkds.si. 
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