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Na podlagi tretjega odstavka 104. člena in 107. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17 in 21/18 – ZNOrg) in tretje ter četrte alineje tretjega odstavka 34. člena Zakona o varstvu 
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 
21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva 
in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 
62/16) in Pravilnikom o vlaganju in reševanju zahtevkov za financiranje predhodnih arheoloških 
raziskav iz državnega proračuna (Uradni list RS, št. 93/14 in 73/16), Ministrstvo za kulturo objavlja 
 
 

Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali 

vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, 

namenjenega za kulturo (javni poziv, oznaka JP-PAR-2020) 
 

Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo), Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana. 

 

 

1. Predmet in področje poziva 

 

Predmet poziva je sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne: 

 kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege 
izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se 
posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem 
interesu (tretja alineja tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1); 

 kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne 
dediščine (četrta alineja tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1). 

 
Predmet poziva ne vključuje: 

 novogradenj,  

 posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije, 

 predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in 
odstranitev arheološke ostaline, 

 predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso 
izvedle v pogodbenem roku. 

 

 

2. Namen in cilji poziva 

 
Javni poziv je namenjen sofinanciranju predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne ob obnovi stavb 
na območjih naselbinske dediščine, s ciljem vzpodbujanja investicij v stara mestna, trška in vaška jedra 
za osebe, ki rešujejo svoj stanovanjski problem ali vlagajo v oživljanje oziroma v dejavnosti s področja 
tradicionalnih znanj in veščin (nesnovne dediščine) ter premične dediščine (predstavljanje 
zbirk/predmetov javnosti).  


















