
 

 

PRILOGA 3 

 

PRVO STROKOVNO POROČILO O RAZISKAVI 

 

Vodja raziskave mora v 60 dneh po koncu terenskih del ministrstvu, zavodu, naročniku in pristojnemu 

muzeju oddati prvo strokovno poročilo o raziskavi (v nadaljnjem besedilu: prvo poročilo).  

 

Prvo poročilo je razdeljeno na poglavji A in B. Poglavje A vsebuje podatke in ugotovitve o rezultatih 

raziskave, ki bodo – razen če vodja raziskave izrecno želi drugače – objavljeni v strokovni reviji Varstvo 

spomenikov in na spletnih straneh ministrstva. Poglavje B vsebuje podatke o vsebini, dimenzijah in 

kompleksnosti najdišča za vodenje nadaljnjih upravnih postopkov varstva arheoloških ostalin.  

 

Če obstajajo tehtni razlogi, ki nakazujejo, da bi bila takojšnja ali celovita objava podatkov v nasprotju z 

javnim interesom varstva, mora odločitev o objavi podatkov iz poglavja A sprejeti nadzornik raziskave. 

 

Poročilo mora biti v celoti napisano v slovenskem jeziku. Pred oddajo ga mora potrditi nadzornik 

(konservator-arheolog zavoda), imenovan v soglasju za raziskavo. Nadzornik pregleda in ugotovi ustreznost 

in sestavo poročila, kot je to opredeljeno v tej prilogi. Za točnost podatkov odgovarja vodja raziskave. 

 

Poročilo mora biti ministrstvu, zavodu in pristojemu muzeju oddano natisnjeno in v digitalni obliki.  

Tiskana različica mora biti zaradi zagotovitve trajnega arhiviranja natisnjena na čim obstojnejšem papirju. 

Poročilo v digitalni obliki mora biti oddano na nosilcu podatkov, ki ostane pri prejemnikih.  

 

Obvezne sestavine poročila 

 

 Naslovnica  

 

− Naslov projekta 

− EŠD/evidenčna številka dediščine (številka in ime) 

− Številka soglasja za raziskavo 

− Vodja raziskave 

− Datum izvedbe terenskih del 

− Avtor(ji) poročila  

− Datum izdelave poročila 

− Podpis nadzornika  

− Reprezentativna fotografija  

− Drugo 

 

 Hierarhično urejeno kazalo 

 

 POGLAVJE A 

 

 (besedilo) 

 

List s podatki o raziskavi 

 

1.  Številka soglasja za raziskavo 

2.  Koda raziskave 

3.  Ime najdišča (toponim, ledinsko ime, ulica) 

4.  Naselje 

5.  Občina 

6.  Katastrske reference (parc. št.; k. o. – ime in šifra)  

7.  EŠD/evidenčna številka dediščine (številka in ime) 

8.  Vrsta najdišča (npr. naselbina, grobišče, prostor gospodarskih dejavnosti, komunikacija, 

prometno sredstvo, posamezna najdba) 

9.  Okvirna datacija najdišča  



 

 

10. Razlog za izvedbo raziskave (npr. preventivni, znanstveni, pietetni)  

11. Vrsta raziskave (neinvazivna, šibko invazivna, invazivna) 

12. Raziskovalni postopek (opredelitev v skladu s soglasjem) 

13. Posebne okoliščine raziskave (npr. jamsko najdišče, mokro okolje, ostanki vojn 20. stoletja, 

urbana izkopavanja) 

14. Izvajalec 

15. Vodja raziskave 

16. Trajanje terenskih del raziskave (dd. mm. llll–dd. mm. llll) 

17. Način ureditve območja po končani raziskavi (npr. zasutje, predstavitev ostalin, sprostitev za 

gradnjo) 

18. Avtor(ji) poročila 

 

Opis poteka in rezultatov raziskav, njihove interpretacije ter ukrepov varstva (1.500–10.000 znakov s 

presledki) 

 

(slikovne priloge) 

 

Pregledni načrt, ki vsebuje:  

− meje raziskovanega območja (na katastrski karti in drugih ustreznih topografskih 

podlagah), 

− relevantne stratigrafske enote, strukturne enote oz. zbiralne enote, po potrebi in smiselno 

ločene po kronoloških skupinah, fazah ali drugih funkcionalnih skupinah oz. merilih. 

 

Načrt mora vsebovati ustrezno legendo, koordinatno mrežo, vsaj 5 točk z izpisanimi koordinatami v 

državnem koordinatnem sistemu, oznako merila, smeri severa in glavo načrta, ki vsebuje kodo 

raziskave, ime najdišča, datum raziskave in izdelave načrta ter druge morebitne relevantne podatke o 

načrtu). 

 

Fotografija in/ali risba značilnega konteksta in/ali značilne najdbe ali skupine najdb 

 

Značilna fotografija najdišča oz. območja raziskave  

 

 POGLAVJE B 

 

List s podatki o raziskavi 

 

1.  Številka soglasja za raziskavo 

2.  Koda raziskave 

3.  Ime najdišča (toponim, ledinsko ime, ulica) 

4.  Naselje 

5.  Občina 

6.  Katastrske reference (parc. št.; k. o. – ime in šifra)  

7.  Lastnik zemljišča (samo pri invazivnih raziskavah) 

8.  Kartografske reference (koordinate centroida območja raziskave v državnem koordinatnem 

sistemu in nadmorska višina/globina) 

9.  EŠD/evidenčna številka dediščine (številka in ime) 

10. Vrsta najdišča (npr. naselbina, grobišče, prostor gospodarskih dejavnosti, komunikacija, 

prometno sredstvo, posamezna najdba) 

11. Okvirna datacija najdišča 

12. Razlog za izvedbo raziskave (npr. preventivni, znanstveni, pietetni)  

13. Vrsta raziskave (neinvazivna, šibko invazivna, invazivna) 

14. Raziskovalni postopek (opredelitev v skladu s soglasjem) 

15. Posebne okoliščine raziskave (npr. jamsko najdišče, mokro okolje, ostanki vojn 20. stoletja, 

urbana izkopavanja) 

16. Izvajalec 

17. Odgovorna oseba izvajalca 



 

 

18. Vodja raziskave 

19. Namestnik vodje 

20. Strokovni sodelavci 

21. Vir financiranja 

22. Nadzornik 

23. Pristojna OE ZVKDS 

24. Trajanje terenskih del raziskave (dd. mm. llll–dd. mm. llll) 

25. Mesto začasne hrambe arhiva najdišča 

26. Način ureditve lokacije ali območja raziskave po končani raziskavi (npr. zasutje, predstavitev 

ostalin, sprostitev za gradnjo, drugo) 

27. Ogroženost (npr. gradnja, poljedelska dela, gozdna dela, erozija, abrazija, plenjenje, potapljanje, 

ribarjenje, sidranje, kemični/biološki propad) 

 

 Uvod 

− Opis motivov in ciljev raziskave 

− Opis poteka raziskav, organizacija dela, sestava raziskovalne skupine ter sodelujoče institucije 

in posamezniki 

− Opis uporabljenih postopkov in tehnik ter najpomembnejše opreme 

 

Rezultati 

− Opis rezultatov in njihova predhodna interpretacija 

− Opis in značilna fotografija najdišča oz. območja raziskave 

− Pregledni načrt območja raziskave, ki vsebuje:  

− meje raziskovanega območja (na katastrski karti in drugih ustreznih topografskih 

podlagah), 

− relevantne stratigrafske enote, strukturne enote oz. zbiralne enote, po potrebi in 

smiselno ločene po kronoloških skupinah, fazah ali drugih funkcionalnih skupinah 

oz. merilih. 

 

Načrt mora vsebovati ustrezno legendo, koordinatno mrežo, vsaj 5 točk z izpisanimi 

koordinatami v državnem koordinatnem sistemu, oznako merila, smeri severa in glavo načrta, ki 

vsebuje kodo raziskave, ime najdišča, datum raziskave in izdelave načrta ter druge morebitne 

relevantne podatke o načrtu. 

 

− Seznam stratigrafskih, strukturnih in/ali zbiralnih oz. drugih opazovanih enot z opisi, 

seznamom najdb in vzorcev 

 

− Delovna vsebinska, funkcionalna in kronološka opredelitev najdišča na podlagi tipološko in 

kronološko jasno določljivih najdb ali kontekstov 

 

− Slikovni prikazi (fotografije, risbe, tridimenzionalni posnetki …) značilnih kontekstov in/ali 

značilnih najdb ali skupin najdb 

 

 Podatki o arhivu najdišča 

 

 Seznami stratigrafskih, strukturnih in/ali zbiralnih oz. drugih opazovanih enot, slikovne dokumentacije 

ter zbirk najdb in vzorcev 

 

Okvirno poročilo o količini/obsegu/volumnu zbirk najdb in vzorcev; okvirno število kartonskih škatel in drugih 

vsebnikov po zvrsteh gradiva 

 

 Lokacija in dostopnost arhiva 

 

Seznam uporabljenih virov 

 



 

 

Obvezni prilogi 

 

 Kopija podpisanega zapisnika konservatorskega nadzora (samo pri invazivnih raziskavah) 

 

 Kopija podpisanega zapisnika komisije za poterensko obdelavo arhiva arheološkega najdišča (samo 

pri invazivnih raziskavah) 

 

 

Navodila za oddajo prvega poročila v digitalni obliki 

 

Poglavje A 

 

 Besedilo: v standardnih pisarniških paketih oz. oblikah, združljivih z MS Office 

 

 Format in kakovost slikovnih datotek: .JPEG, .TIFF (400 dpi – v velikosti za tisk). Fotografije in načrti 

naj bodo barvni. 

 

Poglavje B 

 

 Enoten dokument v obliki PDF  

 

 Poligon zunanje meje območja raziskave (.DWG, .DXF ali .SHP) 

 

 Seznami stratigrafskih in/ali zbiralnih enot, slikovne dokumentacije ter zbirk najdb in vzorcev (v 

standardnih pisarniških paketih oz. oblikah, združljivih z MS Office) 

 

 Podatki o obsegu/volumnu zbirk najdb in vzorcev (.MDB, .XLS, .XLSX) 

 

 
 


