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UVOD 

 

Parcele 806/1, 806/3, *28/3, vse k.o. Vino, na katerih je predvidena izgradnja novega 

gospodarskega objekta, ležijo na območju registrirane enote kulturne dediščine (EŠD), ki je v 

Registru nepremične kulturne dediščine vpisana kot Udje - Arheološko najdišče (EŠD 

11887) in je varovana z varstvenim režimom za arheološko dediščino.  

V skladu s kulturnovarstvenimi pogoji, ki jih je lastnici zemljišča Darji Doljšak izdal Zavod 

za varstvo kulturne dediščine Slovenije (št.: 1225/2008-BN-AŽM), je za predvideni poseg 

potrebno izvesti dodatne predhodne arheološke raziskave. 

Izvedbo predhodnih arheoloških raziskav je lastnik zemljišča naročil pri podjetju Arhej d.o.o. 

na podlagi Ponudbe za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav na lokaciji Udje, parc. št. 

806/1, 806/3, *28/3, vse k.o. Udje (št. 072/2009).  

Raziskavo je odobrilo MK RS s kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev 

arheološke dediščine št. 62240-276/2005/5, z dne 29.1.2010. 

Terenska dela je dne 16.3.2010 opravila 5-članska strokovna ekipa pod vodstvom Saša 

Porente in Matjaža Novšaka. Uporabljena delovna metodologija je bila smiselno izpeljana iz 

metodologije, ki jo je za projekt izgradnje avtocest oblikoval in sprejel SAAS1

 

 (Grosman, 

Novaković 1994), pri čemer so bili upoštevani tudi drugi normativi arheološke stroke 

(Novaković et al. 2007; Zakon o varstvu kulturne dediščine - Uradni list RS 16/2008) ter t.i. 

"primeri dobre prakse". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Skupina za arheologijo na avtocestah Slovenije. 
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GEOGRAFSKI IN ZGODOVINSKI ORIS OKOLICE UDJA 

 

Vas Udje (372 m. n. v.) se nahaja 7 kilometrov južno od Grosuplja (slika 1). Leži na plitvem 

prevalu širokega slemena med dvema v skrilavec vrezanima grapama, Puharjevim grabnom 

na severu in Šivniku na jugu. Po obeh grapah teče potok na severni strani teče potok Vinščak, 

na južni pa potok Sevnik. Jedro vasi se nahaja na vrhu slemena, kjer se nahajajo njivske in 

travniške površine. Območje Udja je z vseh strani zaprto z višjimi vzpetinami. Območje je 

peščeno in skrilavnato, zemlja pa ilovnata. Kraj se prvič omenja že leta 1058. Ob omenjenih 

potokih so v preteklosti delovali mlini. 

Okolica Udja je bogata v smislu arheološke dediščine (slika 2). Na območju vasi Udje je bil 

odkrit depo orodja, orožja, posodja in nakita, ki je datiran v obdobje pozne bronaste dobe. Iz 

obdobja starejše železne dobe se na bližnjem Vinjem hribu pri kraju Vino nahaja utrjeno 

višinsko naselje s pripadajočim gomilnim grobiščem, naselbina iz prazgodovine pa se nahaja 

tudi na Cerovem (Tabor). V kraju Vrh nad Želimljami so na Hribu sv. Petra odkrili orodje, 

lončenino in kremenov odbitek iz obdobja prazgodovine in starejše železne dobe. Veliko 

prazgodovinsko gradišče z obrambnimi nasipi, jarki in terasami se nahaja na Gradišču nad 

Pijavo Gorico, kjer so odkrili tudi pripadajoče gomilno in plano grobišče. Najdišče je časovno 

umeščeno v obdobje pozne bronaste dobe in v starejšo železno dobo. Naselbina iz železne 

dobe se nahaja tudi v kraju Pece, na vzpetini Gorica. Okolica Udja pa je bogata tudi s sledovi 

iz antičnega obdobja. Tako sta bili v Velikem Ločniku (posestvo A. Jakiča) in Velikih 

Lipjeneh odkriti antični grobišči, pri slednjem pa tudi rimska cesta. V kraju Št. Jurij je bilo 

odkritih več rimskodobnih najdb. Med naseljema Bičje in Pece se nahajajo antične 

naselbinske in grobiščne ostaline, vidna pa je tudi trasa rimske ceste. Na območju naselja 

Mala vas so bile prav tako odkrite posamične naselbinske rimskodobne najdbe. Na Cerovem 

naj bi se tudi nahajala rimskodobna naselbina in cesta. Tu so iz antičnih ruševin čušperški 

grofje v 16. stol. postavili protiturški tabor. 

Iz zgoraj navedenih podatkov lahko razberemo, da je okolica Udja izredno bogata v 

arheološkem smislu od obdobja prazgodovine do novega veka. Predvsem je zanimiv podatek 

o večjem številu prazgodovinskih in antičnih naselbin, kar kaže na pomembnost prostora iz 

gospodarskega ali geostrateškega stališča. Verjetno je to vzrok dokaj gosti poseljenosti tega 

območja. 
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Slika 1: Zemljevid (M 1:25000) z vrisano lego obravnavanega območja (oranžen kvadratek) (vir: ©2007 

Agencija RS za okolje, LUZ d.d.). 
 

 

 
Slika 2: Zračni posnetek z vrisanimi območji dediščine (z modro barvo je označena arheološka dediščina) in z 

vrisano lego obravnavanega območja (oranžen kvadratek) (vir: http://giskds.situla.org/giskd/) 
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METODOLOGIJA DELA IN NJEGOV POTEK 
 

Opis območja in delovni pogoji 

Parcele št. 806/1, 806/3, *28/3, k.o. Vino, ležijo na vrhu in na zahodnem, dokaj strmem, 

pobočju slemena na vzhodni strani vasi Udje. Z vrha je lep razgled proti dolini na vzhodu in 

jugu in na okoliška gričevja. 

Obravnavano območje (Priloga 1) ima nepravilno obliko, z daljšo osjo v smeri sever - jug. 

Najdaljša stranica ima dolžino 79 m, širino 78 m, površina vseh parcel skupaj pa znaša 

3343,07 m2. Projekt za izgradnjo novega gospodarskega objekta predvideva poseg le na delu 

celotne površine parcel, vendar smo arheološko pregledali vse dostopne površine na celotni 

površini vseh parcel. Površina novega gospodarskega objekta obsega  93,1 m2

Skozi območje potekajo infrastrukturni vodi v smislu električne napeljave, kanalizacije ali 

vodovoda, ki pa niso vplivali na izvedbo predhodnih arheoloških raziskav. 

 s stranicami 

objekta 13,3 m v osi sever - jug in 7 m v osi vzhod - zahod. 

V času izvedbe del je bilo vreme sončno. Temperatura je bila okoli 9oC. Tla so bila vlažna. 

Na parcelah se danes nahajajo stanovanjski objekt, hlev in spremljevalni gospodarski objekti. 

Ti objekti, skupaj z dovoznimi potmi prekrivajo precejšno površino celotnega obravnavanega 

območja, v skupni površini cca. 1770,74 m2 (62,1% celotne površine). Lastnica parcel je tudi 

opozorila, da del parcele 806/1 ni več v njeni lasti, vendar spremembe meje še ni vnesene v 

register, v skupni površini cca. 484,72 m2 (14,5 % celotne površine). Tako je bilo za 

arheološko vrednotenje dostopnih cca. 1087,61 m2

Zgoraj navedena dejstva niso ovirala korektne izvedbe oziroma vplivala na veljavnost 

rezultatov pregledov. 

 (24,4% celotne površine). 

 

Delovni postopki 

1. Preučevanje stratigrafije območja: 

- ročni izkop dveh sond (1 x 1 m) do geološke osnove. Sondi  (označeni s S1 in S2) sta 

smiselno razporejeni tako, da smo z njima dobili vpogled v stratigrafijo obravnavanega 

območja (Priloga 2). Sondi smo izkopali na mestih, kjer smo ocenili, da ni prišlo do 

predhodnih posegov v plasti. Ob izkopu je potekal makroskopski pregled izkopane zemljine 

(zbiranje in shranjevanje vseh najdb iz jam po prepoznavnih stratigrafskih enotah) in 

dokumentiranje ugotovljene stratigrafije vsaj na dveh profilih sonde (opisna in fotografska 

dokumentacija). 
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2. Podpovršinski pregled po prečnicah (mreža 10 x 10 m)2

- celotno območje je bilo razdeljeno na mrežo kvadrantov 10x10 m; kvadranti so bili označeni 

s črkami od A - H v smeri zahod - vzhod in s številkami od 1 - 8 v smeri sever - jug 

: 

- ročni izkop 11 testnih jam (označene so zaporedno v skladu s prečnicami, npr. A1), 

makroskopski pregled izkopane zemljine (zbiranje in shranjevanje vseh najdb iz plasti); testne 

jame so situirane na prečnicah, v jugozahodnih vogalih kvadrantov, razen tam, kjer to ni bilo 

možno, ker je vogal kvadranta ležal izven območja raziskav (tam smo testne jame postavili na 

sredino kvadrantov); velikost jam je 0,4x0,4 m in segajo do dna ornice ali prve plasti. 

 

3. Površinski pregled po prečnicah z iskalcem (detektorjem) kovin: 

- uporaba iskalca kovin s premerom elipse 25 cm; signal globine od 0,2 - 0,3 m 

- razmik prečnic je 10 x 10 m in sledijo sredini prečnic podpovršinskega pregleda; prečnice v 

smeri sever - jug so poimenovane po črkah (A - H), prečnice v smeri vzhod zahod pa po 

številkah (1 - 8) 

- brez fizičnega poseganja v tla (lociranje signala na načrtu območja) 

  

Potek dela 

Najprej smo na podlagi predhodne kartografske umestitve določili mesto izkopa sond in glede 

na dostopnost tudi lego testnih jam. Od predvidenih 43. testnih jam je bilo zaradi stanja na 

terenu mogoče izkopati 12 testnih jam (Priloga 2). Nato smo pričeli z izkopom sond in testnih 

jam. Obe sondi sta bili umeščeni na parcelo št. 806/3. Izkopani sta bili do oz. delno 

poglobljene v geološko osnovo. Sonda 1 je bila izkopana ob samem poslopju (na vzhodni 

strani), ki je predviden za rušenje in na mestu, kjer je predvidena izgradnja novega 

gospodarskega poslopja. Sondo 2 smo izkopali na severozahodnem robu gospodarskega 

objekta oziroma hleva. Dokumentirana sta bila dva profila sond - opisno, mersko in 

fotografsko. Dokumentirali smo tudi potek del. Testne jame smo izkopali na območju parcele 

806/1. Tu je bilo izkopanih 10 jam na južni strani (F 6-8, G 6-8, H 5-8) in ena na severni 

strani parcele (H 3). Eno testno jamo smo uspeli izkopati tudi na območju parcele 806/3 (D 

3). Med izkopom sond in jam smo opravili še površinski pregled po prečnicah z iskalcem 

kovin. Zaradi močne pozidanosti območja je bil pregled z iskalcem kovin opravljen le na 

delih prečnic D, F, G, H, 3, 4, 5, 7, 8, v skupni dolžini cca. 160 m (Priloga 3). Po končanih 

delih so bile sonde in testne jame zasute. 
                                                           
2 Podpovršinski pregled nadomešča površinski pregled na t.i. "zaprtih površinah" (travnik, gozd), kjer rastlinski 
pokrov onemogoča opazovanje tal. 
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OPISI SOND 

 

Sonda 1 

Lega: Sonda leži na severni strani deponije hlevskega gnoja, na parceli 806/3. Območje je 

poraslo s travo in leži na srednje strmem pobočju.  

Mere: dolžina 1 m, širina 0,95 m, globina 0,65 m. 

V vzhodnem profilu so bile dokumentirane 4 stratigrafske enot: 

SE 1 - ruša (0 - 0,03 m)  

SE 2 - humozna plast (0,03 - 0,23 m); temno sivo rjav glinast melj 87%; lomljenci skrilavca 

(1 - 3 cm) 5%; pesek 5%; oglje (1 - 2 cm) 1%; korenine (1 - 5 cm) 2%; drobljive do zbite 

konsistence; plast je premešana in vsebuje plastiko, recenten gradbeni material 

SE 3 - rdečkasto rumeno rjava peščena meljasta glina (0,23 - 0,47 m) 95%; lomljenci 

skrilavca (1 - 3 cm) 5%; zbite konsistence 

SE 4 - siva preperela kamnita podlaga iz skrilavca (0,47 - 0,65 m); drobljive do trdne 

konsistence 

 

 
Slika 3: Vzhodni profil sonde 1 (foto: S. Porenta). 
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Sonda 2 

Lega: Sonda leži na vzhodni strani objekta, ki je predviden za rušenje, na jugu parcele 806/3. 

Na območju se nahaja delovna površina ob gospodarskem objektu.  

Mere: dolžina 1,5 m, širina 1,1 m, globina 0,49 m. 

V južnem profilu je bilo dokumentiranih 5 stratigrafskih enot: 

SE 1 - žaganje (0 - 0,06 m) 100% ; ostanek od priprave kurjave 

SE 2 - nasutje (0,06 - 0,12 m); temno sivo rjav glinast melj 95%; lomljenci skrilavca (2 -10 

cm) 5%; novoveška keramika; drobljive do zbite konsistence 

SE 3 - nasutje (0,12 - 0,21 m); rdeče rjava meljasta glina 90%; lomljenci skrilavca (1 - 15 cm) 

10%; zbite konsistence 

SE 4 - lomljenci skrilavca (3 - 12 cm)  (0,21 - 0,34 m) 70%; meljast pesek 30%; drobljive do 

trdne konsistence; verjetno gre za nasutje, možno tudi, da gre za geologijo 

SE 5 - rdečkasto rumena meljasta glina (0,34 - 0,49 m) 99%; Mn in Fe oksidi (drobci) 1%; 

zbite konsistence; sterilna geološka plast 

 

 
Slika 4: Južni profil sonde 2 (foto: S. Porenta). 
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NAJDBE 

 

Med arheološkim vrednotenjem je bilo odkritih in shranjenih ter v primarno obdelavo 

vključenih 11 najdb. Pobrane so bile vse opažene najdbe, z izjemo recentnih opek in plastike. 

Vse keramične najdbe in kos stekla so se ohranili v fragmentarni obliki. Kovinski predmet pa 

je ohranjen v celoti. 

 

Najdbe so bile oprane, pregledane ter razdeljene glede na material: 

lončenina - 9 kosov (81,8%) 

steklo - 1 kos (9,1%) 

kovina - 1 kos (9,1%) 

 

Glede časovne opredelitve najdb splošno velja, da je najlažje opredeljiva lončenina. 

Nedvomno je bilo mogoče opredeliti 11 najdb (100%), rezultati so prikazani v Tabelah 1 in 2 

ter Prilogi 2. 

 

 
Plast Material 

SONDA SE lončenina steklo kovina 

1 2 2 (NV) 1 (REC) 1 (REC) 

2 2 7 (NV)     

SKUPAJ 
9 1 1 

11 

 
Tabela 1: Evidentirane najdbe glede na kontekst, material in časovno opredelitev  

(Legenda: REC - recentno, NV - novi vek,). 

 

 

 
Datacija 

Skupaj 

 
Recentno Novi vek 

Sonde 2 9 11 

procenti 18,20% 81,80% 100% 

 
Tabela 2: Procentualno razmerje evidentiranih najdb glede na časovno opredelitev. 
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Največ najdb je novoveških, kar je glede na stratigrafsko sliko, način nastajanja in uporabe 

plasti povsem običajno. Gre za odlomke lončenine, ki so prišli v plast kot odpad. V sondi 2 je 

bilo najdenih 7 odlomkov pripadajočih isti posodi. Gre za lončeno skledo rdeče barve. S 

prozornim premazom na notranji strani in z okrasom z vzorci zelene barve. Odlomki so del 

dna in ostenja. V sondi 1 sta bila odkrita dva odlomka ostenja posode s temno sivo površino, 

ki pripadata isti posodi. Med recentnimi najdbami smo shranili kos stekla in kovinski 

predmet. 
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INTERPRETACIJA REZULTATOV SONDIRANJ 

 

Na podlagi pridobljenih najdb in stratigrafske slike je mogoče dobiti vpogled v pretekle 

dogodke na obravnavanem območju. 

Sterilno podlago terena predstavljata zbita rdečkasto (rjavo) rumena meljasta glina (SE 3 v S1 

in SE 5 v S2) in skrilavec (SE 3 v S1 in SE 4 v S2), ki se nahajata dokaj plitvo pod današnjo 

hodno površino. Na jugovzhodni strani območja, kjer smo izkopali 11 testnih jam, se je 

kamnita skrilavnata podlaga nahajala že na globini 15 cm, torej tik pod rušo in tanko 

humozno plastjo. Nižje na pobočju obravnavanega območja smo odkrili še novoveška in 

recentna nasutja, ki so posledica intenzivne rabe prostora v gospodarske in bivalne namene v 

obdobju novega veka in v bližnji preteklosti. Tudi lega poljskih površin danes in v preteklosti 

(slika 5, rjava barva) kaže, da so njive locirane na mestih, kjer je glinena plast debelejša in 

zato primernejša za poljedelsko dejavnost. Današnja kmetija je sodeč po podatkih 

franciscejskega katastra tu stala že vsaj leta 1823 (slika 5). 

Pregled z iskalcem kovin ni dal rezultatov. 

 

 
Slika 5: Lega območja raziskav (oranžna linija) na Franciscejskem katastru za Kranjsko iz leta 1823 (vir: 

http://www.gov.si/arhiv/kataster/imgb/n/n333a06.jpg) 
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SKLEP 

 

Na območju parcel 806/1, 806/3, *28/3, vse k.o. Vino nismo ugotovili arheološkega 

potenciala. Zaradi močne pozidanosti obravnavanega območja in tankih plasti, ki bi lahko 

nosile arheološke informacije, je večina morebitnih arheoloških ostalin že uničenih. Ker 

območje leži znotraj registrirane enote kulturne dediščine, ki je varovana z varstvenim 

režimom za arheološko dediščino, predlagamo, da je pri odstranjevanju obstoječega objekta 

prisoten arheološki nadzor, da se izključi morebitno uničenje neugotovljenih arheoloških 

ostalin. 

 

Ta sklep ne izključuje možnosti obstoja arheološkega najdišča v neposredni bližini 

obravnavanih parcel. O tem pričajo najdbe iz samega Udja in njegove bližnje okolice. 
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