PRILOGA 3
OSNOVNA INFORMACIJA O RAZISKAVI
Vodja raziskave mora v roku 30 dni po zaključku terenskih del ministrstvu in zavodu oddati osnovno informacijo o
raziskavi (v nadaljnjem besedilu: informacija), ki vsebuje osnovne podatke o raziskavi in njenih rezultatih za potrebe
popularizacije.
Informacija je lahko objavljena v publikacijah in na spletnih straneh MK.
Informacija mora biti napisana v slovenskem jeziku. Za točnost podatkov odgovarja vodja raziskave.
Če obstajajo tehtni razlogi, ki nakazujejo, da bi bila takojšnja ali celovita objava vseh sestavin informacije v nasprotju
z javnim interesom varstva, mora odločitev o objavi informacije in njenih sestavinah sprejeti nadzornik raziskave.
Informacija mora biti oddana natisnjena in v digitalni obliki. Informacija v digitalni obliki mora biti oddana na nosilcu
podatkov, ki ostane pri prejemnikih.
Obvezne sestavine informacije
(besedilo)
1. Številka soglasja za raziskavo
2. Koda raziskave
3. Ime najdišča (toponim, ledinsko ime, ulica)
4. Naselje
5. Občina
6. EŠD/evidenčna številka dediščine (številka in ime)
7. Kartografske reference (koordinate centroida v državnem koordinatnem sistemu in nadmorska
višina/globina)
8. Tip najdišča (naselbina, grobišče, prostor gospodarskih aktivnosti, komunikacija, prometno sredstvo, mesto
ritualnih aktivnosti, posamična najdba, drugo)
9. Datacija (prazgodovina, antika, srednji vek, mlajša zgodovinska obdobja, moderna doba, neopredeljeno)
10. Razlog za izvedbo raziskave (preventivni, zaščitni/reševalni, znanstveni, pietetni)
11. Vrsta/tip raziskave (neinvazivna, šibko invazivna, invazivna)
12. Raziskovalna metoda (opredelitev v skladu s soglasjem)
13. Posebne okoliščine raziskave (jamsko najdišče, mokro okolje, ostanki vojn 20.stoletja,urbana izkopavanja,
drugo)
14. Izvajalec
15. Vodja raziskave
16. Datumski okvir izvedbe terenskega dela raziskave (dd.mm.llll–dd.mm.llll)
17. Kratek opis poteka in rezultatov raziskav, njihove interpretacije ter ukrepih varstva (1.000–10.000 znakov s
presledki)
(slikovno gradivo)
 Fotografija in/ali risba značilnega konteksta in/ali značilne najdbe ali skupine najdb
 Značilna fotografija najdišča oz. območja raziskave
Navodila za oddajo
 Format besedila: (zaklenjeno) v standardnih pisarniških paketih oz. formatih kompatibilnih z MS Office.
 Format in kvaliteta slikovnih datotek: .JPEG, .TIFF (400 dpi ‐ v velikosti za tisk). Fotografije in načrti naj bodo
barvni.

