PRILOGA 4
ZAPISNIK KOMISIJE ZA POTERENSKO OBDELAVO ARHIVA ARHEOLOŠKE RAZISKAVE
Številka dokumenta:
Datum dokumenta:
Lokacija:
PRISOTNI
Člani komisije:
Nadzornik raziskave:
Vodja raziskave:
Zunanji strokovnjak (svetovalec nadzornika raziskave):
Drugi
Izvajalec raziskave (odgovorna oseba):
1.

Osnovni podatki o raziskavi

– Ime projekta
– Številka soglasja za raziskavo
– Koda raziskave
– EID – enotna identifikacija dediščine in ime
– Naselje
– Občina
– Raziskovalni postopek
– Datum začetka in konca terenskih del
– Mesto začasne hrambe arhiva arheološke raziskave
2.

Zahtevnost raziskave in kompleksnost arhiva raziskave glede na:

– trajanje terenskih del;
– število kontekstov (stratigrafskih, strukturnih oz. zbiralnih ali drugih opazovanih enot);
– količino zbirk najdb in vzorcev;
– ocenjeno količino premičnih najdb z zahtevnim varovalnim režimom oz. potrebnih čimprejšnje
konservacije in
– ocenjeno količino potrebnih specialističnih analiz za pripravo končnega poročila.
Ocenjena stopnja zahtevnosti: osnovna, srednja, visoka
3.

Ocena obsega del poterenske obdelave za pripravo končnega
strokovnega poročila

I. Računalniška obdelava dokumentacije prostorskih izmer, vizualno-grafične in pisne dokumentacije
Delo/postopek
obdelava dokumentacije
prostorskih izmer
izdelava vektorskih načrtov
vektorizacija (načrti, fotografije,
fotoskice …)

Količina/čas

Opombe

skeniranje (načrti, fotografije,
fotoskice …)
skeniranje pisne dokumentacije
(obrazci, terenski dnevniki …)
drugo (navesti in utemeljiti)

II. Vizualno-grafično dokumentiranje najdb
Delo/postopek
risanje najdb
vektoriziranje risb najdb
fotografiranje najdb in obdelava
posnetkov
drugo (navesti in utemeljiti)

Količina/čas

Opombe

Količina/čas

Opombe

Količina/čas

Opombe

III. Konservacija/restavriranje najdb
Delo/postopek
kovina
železo – zahtevno
železo – manj zahtevno
bron – zahtevno
bron – manj zahtevno
svinec/kositer/srebro/ …
neznano
keramika
keramika – zahtevno
keramika – manj zahtevno
steklo
kamen
gradbeni material
organski materiali
jantar
kost/roževina
les – zahtevno
les – manj zahtevno
koža/usnje
tekstil/tkanina
neznano
drugo (navesti in utemeljiti)
IV. Analize
Delo/postopek
osteologija
antropološka analiza –
žgane/fragm. kosti
antropološka analiza – cele kosti
arheozoološka analiza
paleobotanika
arheobotanična analiza
palinološka analiza
analiza fitolitov
analiza lesnih ostankov in oglja

geologija
sedimentološka analiza
petrografska analiza
kemična analiza gline
analiza malte
geokemična/mineralološka analiza
datiranje
radiokarbonska analiza – 14C
dendrokronološka analiza
termoluminiscenčna analiza – TL
drugo
analiza kamnitega orodja
analiza sledov uporabe
določitev tehnoloških skupin
keramike
numizmatična analiza
druge analize (navesti in utemeljiti)
V. Poročilo
Delo/postopek
interpretacija (izdelava strokovne
študije)
izdelava kataloga
recenzija

4.

Opombe

Podpisi članov komisije:

Količina/čas

Opombe

