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Zadeva: Označevanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občinah  

Spoštovani!

V času vojne v Ukrajini je označevanje kulturnih spomenikov z modrim ščitkom vedno bolj 
aktualno. Ministrstvo za kulturo (MK) je v lanskem letu sprejelo prenovljen Pravilnik o 
označevanju kulturnih spomenikov  (Uradni list RS, št. 94/21), ki je usklajen z mednarodnimi 
haaškimi konvencijami. Skupaj z oblikovalci, ki so načrtovali celostno podobo Republike 
Slovenije, smo sestavili še Priročnik za označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov o 
podrobnejši obliki in vsebini oznak. Priročnik s pojasnili in vzorci je dostopen na spletnih straneh 
MK (Prirocnik-za-oznacevanje-nepremicnih-kulturnih-spomenikov-2019.pdf (gov.si).

MK je s predpisanimi oznakami že označilo skoraj vse razglašene kulturne spomenike 
državnega pomena v Sloveniji. Posamezne občine so pristojne za označevanje spomenikov 
lokalnega pomena, ki so jih razglasile same. Pravilnik glede označevanja spomenikov določa 
naslednje roke: 
- spomeniki lokalnega pomena, ki niso označeni v skladu s Pravilnikom o označevanju 

nepremičnih kulturnih spomenikov (Uradni list RS, št. 57/11), se označijo z oznakami, 
določenimi s tem pravilnikom, do konca leta 2024;

- oznake spomenikov, ki so bili označeni v skladu s Pravilnikom o obliki in namestitvi oznak 
nepremičnih kulturnih spomenikov (Uradni list SRS, št. 33/85), se nadomestijo z oznakami, 
določenimi s tem pravilnikom, ob prvi večji prenovi spomenika, najpozneje pa do konca leta 
2025;

- oznake spomenikov, ki so bili označeni v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih 
kulturnih spomenikov (Uradni list RS, št. 57/11), se nadomestijo z oznakami, določenimi s 
tem pravilnikom le, če so dotrajane ali poškodovane.
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Na sodobnih oznakah za označevanje kulturnih spomenikov je predvidena tudi QR koda s 
povezavo do podatkov registra nepremične kulturne dediščine. Na vsakem spomeniku je možna 
tudi dodatna povezava na lokalno spletno stran po izboru občine. Občina pri MK brezplačno 
pridobi QR kode za posamezne spomenike. QR kode lahko naročite po e-pošti na naslov 
gp.mk@gov.si. V naročilu pošljite seznam (tabelo) kulturnih spomenikov, ki mora poleg imena 
spomenika vključevati številko spomenika (EŠD oz. EID) iz registra kulturne dediščine. Lahko 
pa pri posameznem spomeniku navedete tudi povezavo, za katero želite, da jo vključimo med 
povezave na koncu opisa iz registra.

Prosimo, da vse svoje članice seznanite z možnostjo pridobivanja QR kod. Za morebitna 
dodatna pojasnila smo vam na voljo.

Lep pozdrav,

Špela Spanžel
v. d. generalne direktorice
Direktorata za kulturno dediščino

Poslati: 
– naslovnikom po e-pošti 
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