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1. UVOD 

 

Območje parc. št. 2216/3 in 2224/13, obe  k. o. Pomjan je obravnavano v zadevi 

»izgradnje znanstveno raziskovalne postaje satelitskega 

komunikacijskega sistema«. 

Zemljišče se nahaja na območju enote kulturne dediščine, ki je vpisano v Register 

kulturne dediščine kot Pomjan - Arheološko območje Poljane (EŠD 12823).1 Na 

podlagi tega je ZVKDS-OE Piran (kulturnovarstveni pogoji št.: P/V-1506/3-11), 

investitorju Centru odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije, pred in med izgradnjo 

objekta predpisal izvedbo naslednjih predhodnih arheoloških raziskav: 

 • podpovršinski pregledi v sondah, skupne površine 20m2 do arheološko pozitivnih 

plasti ali geološke osnove; 

• arheološko dokumentiranje ob vseh pripravljalnih zemeljskih delih za ploščad, 

temeljev kontejnerja in temelja droga parabolne antene na skupni površini okoli 

230m2 do globine posega. 

Raziskavo je odobrilo Ministrstvo za kulturo RS z izdajo kulturnovarstvenega 

soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke dediščine št. 62240 - 87/2012/ 2, 

z dne 20.3.2012. 

Izvedbo predhodnih arheoloških raziskav je investitor naročil pri podjetju Arhej 

d.o.o. na podlagi Ponudbe za izvedbo predhodnih arheoloških ob »izgradnji 

znanstveno raziskovalne postaje satelitskega komunikacijskega sistema 

na parc. št. 2216/3 in 2224/13 k.o. Pomjan« (št. ponudbe Arhej 014/2012). 

Prvi del terenskih del, podpovršinski pregled v sondah, je dne 5. 4. 2012 realizirala 

osemčlanska strokovna ekipa pod vodstvom Sama Hvalca in Matjaža Novšaka 

(Hvalec 2012). 

Drugi del terenskih del, dokumentiranje ob pripravljalnih zemeljskih delih, je bil 

realiziran med 15. in 18. 6. 2012.  

Poročilo o opravljenem arheološkem dokumentiranju ob gradnji podajamo kot 

dodatek k predhodnem Poročilu o predhodnih arheoloških raziskavah na lokaciji 

                                                 
1 http://giskd.situla.org/ 
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Pomjan - parc. št. 2216/3 in 2224/13 k.o. Pomjan, 1. del – SONDIRANJE (Hvalec 

2011).2 

 

Uporabljena delovna metodologija je bila smiselno izpeljana iz metodologije, ki jo je 

za projekt izgradnje avtocest oblikoval in sprejel SAAS3, pri čemer so bili upoštevani 

tudi drugi normativi arheološke stroke4 (Novaković et al. 2007; ter t.i. »primeri 

dobre prakse«. 

 

 

 

Slika 1: Lega območja predhodnih arheoloških raziskav 
na ortoposnetku (http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp). 

                                                 
2 Na podlagi tega v tem poročilu ni geološke in historične analize prostora saj se obe nahajata v citiranem 

poročilu.  

 
3
 GROSMAN, NOVAKOVIĆ 1994: D. Grosman, P. Novaković, Arheologija na avtocestah Slovenije I, 

Struktura in postopki. - Interno gradivo SAAS, Ljubljana 1994. Skupina za arheologijo na avtocestah Slovenije. 

 
4
 NOVAKOVIĆ et al. 2007: P. Novaković et al., Minimalni standardi izkopavalne dokumentacije: pregled 

stanja in predlogi standardov. - Študia izdelana po naročilu Ministrstva za kulturo RS, Ljubljana 2007; Zakon o 

varstvu kulturne dediščine - Uradni list RS 16/2008. 

 

http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp
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2. OBMOČJE, METODOLOGIJA DELA IN NJEGOV POTEK 

2.1. Opis območja in delovni pogoji 

Zemljišče namenjeno izgradnji objekta se je nahajalo na parceli št.2216/3 k.o. 

Pomjan, ki leži na vrhu Poljane, na samem severnem robu Šavrinskega gričevja in 

predstavlja najvišjo točko severozahodnega Šavrinskega gričevja s 405m nadmorske 

višine. 

Bilo je kvadratne oblike s stranico dolžine  13,7m, skupne površine 188m2 (priloga 1).  

Pred začetkom zemeljskih del je bilo zemljišče v rabi kot njivska površina. V času 

izvedbe del je bilo vreme sončno z dnevno temperaturo okoli 30ºC.  

 

 

Slika 2: Pogled na območje raziskav iz zahoda. 

 

2.2. Delovni postopki 

Delovni postopki so zajemali spremljanje strojnega izkopa gradbene jame ter opisno, 

fotografsko in metrično dokumentiranje površine ter presekov gradbene jame, do 

zaključenega izkopa. 

Namen spremljanja gradbenih del je bil ugotavljanje prisotnosti arheoloških ostalin 

oz. sledi človeškega delovanja, stratifikacije zemeljskih depozitov ter popolna 

kolekcija arheoloških najdb na z gradnjo prizadetem območju.   

Strojni izkop se je izvajal z bagrom teže 18 ton, z izmenično uporabo planirne in 

izkopne žlice. Globine gradbenega posega so variirale med 1,65m in o,8m.  
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Slika 3: Pogled na potek raziskav. 

 
3. OPIS PRESEKOV 

Plasti oz. stratigrafske enote (naprej SE) so opisane v stratigrafskem zaporedju od 

zgoraj navzdol oz. po času nastanka od najmlajše proti najstarejši. Lega presekov je 

vidna na prilogi 1. 

 

Severni profil: 

• mere: globina: do 1,65m.   

 

 

Slika 4: Južni presek  (pogled proti jugu). 

 

V profilu so bile dokumentirane 3 stratigrafske enote:  

SE 1 - travna ruša (0 - 0,15m); plast rahlega rumenkasto rjavega humoznega 

peščenega melja s 5% apnenčevih lomljencev (do 7cm)  

SE 2 - naravno rastla tla  (0, 1,5 - 0,25 m); plast bledo rjavega peščene, meljaste gline.  

SE 3 - geološka podlaga (0,35 m →); fliš.  
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Vzhodni profil 

 

• mere: globina med 1,65 do 0,8m; 

 

 

Slika 5: Vzhodni profil. 

 

V profilu so bile dokumentirane 4 stratigrafske enote:  

SE 1 - travna ruša (0 - 0,15m); plast rahlega rumenkasto rjavega humoznega 

peščenega melja s 5% apnenčevih lomljencev (do 7cm); samo v južnem delu.  

SE 4 - ornica (0 - 0,30 dom); plast rahlega rumenkasto rjavega humoznega peščenega 

melja s 5% apnenčevih lomljencev (do 15 cm). 

SE 5 - nasutje  (0, 30 - 0, 55m); plast bledo rjavega peščene, meljaste gline.  

SE 3 - geološka podlaga (0,55m →); deloma fliš (živa skala), deloma flišna preperina.   

 

Južni profil 

• mere: globina o,8 m; 

 

 

                Slika 6: Južni profil. 

 

V profilu so bile dokumentirane 3 stratigrafske enote:  

SE 1 - travna ruša (0 - 0,15m); plast rahlega rumenkasto rjavega humoznega 

peščenega melja s 5% apnenčevih lomljencev (do 7cm); samo v južnem delu.  

SE 5 - nasutje  (0, 15 - 0,83 m); plast bledo rjavega peščene, meljaste gline.  

SE 3 - geološka podlaga (0,83 →); flišna preperina. 
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4. INTERPRETACIJA REZULTATA RAZISKAV 

 
Podobno kot pri sondiranju, tudi ob izvajanju dokumentiranja ob gradnji objekta 

nismo odkrili arheoloških struktur ali depozitov, ki bi kazali na intenzivnejšo 

antropogeno izrabo tega prostora v preteklosti.  

Zemljišče je bilo še do nedavnega kmetijsko obdelovano. Pogled na Franciscejski 

kataster kaže enako rabo tudi v začetku 19. stoletja.  

 

 

Slika 7: Lega območja predhodnih arheoloških raziskav z označeno lokacijo 
na Franciscejskem katastru za Primorsko iz let 1823-1869  (http://giskds.situla.org/giskd/) 

 

Stratigrafska slika kaže v celoti enoten razvoj obravnavanega območja. Geološko 

podlago terena tvorijo flišne kamnine eocenske starosti in preperine (SE 3). Geološka 

podlaga je imela rahel padec v južni smeri (za 1,24m). 

Tako južni kot severni profil se nahajata izven njivske površine, tako da lahko tukaj 

najbolje spremljamo razvoj tega prostora. V severnem profilu (slika 4) je, v večjem 

delu preseka, neposredno nad geološko podlago travna ruša. Le v samem zahodnem 

robu prepoznamo ozek pas verjetno naravno rastlih tal (SE 2). V južnem profilu (slika 

6) se nad geološko podlago nahaja tudi do 0,68m debelo nasutje (SE 5), ki je 
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posledica terasiranja oz. ravnanja terena. Slednjega časovno nismo mogli opredeliti. 

Rob terase predstavlja kamnit zid, ki se nahaja dobra 2 m od južnega profila.  

V vzhodnem profilu (slika 5) je lepo vidna posledica pretekle kmetijske obdelave 

površine (SE 4), ki se razprostira skorajda čez celoten profil, z izjemo skrajno južnega 

in severnega roba.  

Poudariti je potrebno, da v celotnem poteku del nismo našli arheološkega gradiva. 

 

5. SKLEP 

 

Po opravljenih predhodnih arheoloških raziskavah, s testnimi sondami ter 

dokumentiranjem ob gradnji,  na pregledanem območju parc. št. 2216/3 k.o. Pomjan, 

nismo odkrili intenzivnejših arheoloških sledi. 

Slednje ne izključuje možnosti obstoja arheološkega najdišča v neposredni bližini.  
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