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Dediščina so dobrine, podedovane iz preteklosti, ki jih Slovenke in Slovenci, pripadnice in 

pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti, ter drugi državljanke 

in državljani Republike Slovenije opredeljujejo kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, 

verskih in drugih prepričanj, znanj in tradicij. Dediščina vključuje vidike okolja, ki izhajajo iz 

medsebojnega vplivanja med ljudmi in prostorom skozi čas.

Država, pokrajine in občine uresničujejo javno korist varstva tako, da organizirajo in podpirajo 

dejavnosti in ravnanja ter izvajajo ukrepe na podlagi zakona. 

Pri uresničevanju javne koristi varstva dediščine država, pokrajine in občine sodelujejo z 

lastnicami in lastniki dediščine, poslovnimi subjekti, nevladnimi organizacijami in civilno družbo.

Registrirana nepremična dediščina, ki  predstavlja izrazit dosežek ustvarjalnosti ali dragoceno 

prispeva h kulturni raznolikosti,  je pomemben del prostora ali dediščine Republike Slovenije ali 

njenih regij ali  predstavlja vir za razumevanje zgodovinskih procesov, pojavov ter njihove 

povezanosti s sedanjo kulturo in prostorom, se lahko zaradi svojega izjemnega pomena za 

državo  ali posebnega pomena za pokrajino ali občino  razglasi za spomenik državnega ali 

lokalnega pomena. 

KULTURNA DEDIŠČINA



»Arheološka najdišča« so originalni kraji deponiranja arheoloških ostalin, to je stvari in vsakršnih sledov 

človekovega delovanja iz preteklih obdobij, ki so identificirani z ustreznimi strokovnimi postopki. Glede na 

prostorski položaj deponiranja in odkrivanja arheoloških ostalin ločimo kopenska arheološka najdišča, 

jamska arheološka najdišča  in podvodna arheološka najdišča.

»Stavbe« so eno- ali večprostorni grajeni objekti s streho, v katere človek praviloma lahko vstopi in so 

namenjeni bivanju ali opravljanju dejavnosti. K njim sodijo sestavine in pritikline, ki so namenjene uporabi 

ali olepšanju ali pa so nepogrešljive za njihovo delovanje. Več funkcionalno in prostorsko povezanih stavb 

sestavlja skupino stavb. Stavbe so dokaz bivanjske kulture, načinov gradnje in funkcionalnih ter likovnih 

umestitev v okolje. So odraz in primer stopenj gospodarskega, kulturnega, socialnega, političnega, 

tehnološkega in verskega razvoja. Ločimo gospodarske/proizvodne, javne, poslovne in stanovanjske stavbe, 

ki spadajo v okvir profanih stavb, ter sakralne stavbe, ki so v osnovi namenjene bogoslužju. 

»Parki in vrtovi« so deli odprtega prostora, oblikovani v razmerjih med grajenimi ali oblikovanimi objekti, 

rastlinjem, vodo in reliefom. So prostori gojenja rastlin, ugodja ali sprostitve, vzgoje, izobraževanja in 

raziskovanja ter izražajo človekovo predstavo o prijetnem, varnem okolju. Prostorsko kompozicijo parkov in 

vrtov sestavljajo zasnova, zasaditve rastlin, grajene strukture in likovni elementi, vrtna oprema, vodni motivi, 

relief, vedute. Parki in vrtovi so s svojevrstnimi izraznimi sredstvi odraz in primer preteklega oblikovanja 

odprtega prostora in hortikulturnega znanja. V to zvrst sodijo tudi drevoredi, alpinetumi, gaji, rozariji, 

skalnjaki, zeliščni vrtovi in druge vrtnoarhitekturne ureditve. 



»Stavbe s parki ali z vrtovi« so enovite celote oblikovanega odprtega prostora in grajenih objektov. 

Ločimo profane stavbe s parki ali z vrtovi (dvorec s parkom ali z vrtom, grad s parkom ali z vrtom, 

zdravilišče) in sakralne stavbe s parki ali z vrtovi (kartuzijanski samostan z vrtom, cistercijanski samostan z 

vrtom). 

»Spominski objekti in kraji« so grajeni ali oblikovani objekti in prostori izražanja spoštovanja ter 

spominjanja na neko osebo, dejavnost, dejstvo, dogodek. Spominski objekti in kraji služijo spominu kot 

vrednoti, družbeni pomen imajo zaradi zgodovinske pričevalnosti in likovnih kvalitet. Ločimo domove 

pomembnih osebnosti, znamenja (javni spomenik, mejnik, obcestni kamen, spominska plošča, pil, križ, 

kapelica), objekte in kraje mrtvih (grob, grobišče, pokopališče, grobnica, mrliška vežica, kostnica), kraje 

zgodovinskih dogodkov, preproste vojaške objekte (partizansko taborišče, partizanska bolnišnica), kraje 

spominjanja na človekovo poselitev ali dejavnost (lokacija stavbe, lokacija drugega objekta, opuščena vas). 

»Drugi objekti in naprave« so grajeni objekti ali večji predmeti iz več sestavnih delov in služijo tistim 

človekovim potrebam, ki niso bivanje ali opravljanje dejavnosti v stavbi. So odraz in primer stopenj 

gospodarskega, kulturnega, političnega in tehnološkega razvoja. Ločimo delovne naprave (dvigalo, peč, 

stroj), industrijske/gospodarske objekte (kamnolom, rudnik, vodovod, vodnjak, napajališče, jez, rake, 

mlinščica, črpališče, vodni stolp, žičnica), kulturne in vadbene objekte (bazen, drsališče, hipodrom, igrišče, 

letno gledališče, smučarska skakalnica, stadion), objekte transportne infrastrukture (pot, cesta, proga, 

predor, most, pristanišče), objekte urbane opreme (stopnišče, javni vodnjak, vodomet,), signalne ter merilne 

naprave in objekte (opazovalnica, razgledni stolp, svetilnik, preža), zidove in jarke (suhozid, ograda, obzidje, 

strelski jarek). 



»Naselja in njihovi deli« so prostori trajne človekove poselitve, združujejo bivališča z javnimi objekti, 

prostori in funkcijami. Prostori poselitve so z geografskimi, zgodovinskimi in drugimi materializiranimi 

posebnostmi odraz in primer gospodarskega, kulturnega, socialnega, političnega in tehnološkega razvoja. 

Obsegajo podeželska (zaselek, vas), trška in mestna naselja, njihove dele (trg, četrt, kolonija, ulica) ter druga 

območja poselitve skupaj s pripadajočimi zemljišči.

»Kulturna krajina« je del odprtega prostora z naravnimi in grajenimi ali oblikovanimi sestavinami, 

katerega strukturo, razvoj in rabo pretežno določajo človekovi posegi in dejavnosti, ki soustvarjajo posebne 

kulturne in družbene vrednote in identiteto regij ter države. Kulturna krajina je rezultat součinkovanja 

človeških in naravnih dejavnikov ter je odraz in primer gospodarskega, kulturnega, socialnega, političnega in 

tehnološkega razvoja družbe. Glede na strukturne značilnosti in krajinske sestavine ločimo kmetijske 

krajine, poseljene krajine in zgodovinske krajine. 




































































































