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UVOD

Območje parc. št. 60/18 in 60/1, obe k. o. Zadobrova je obravnavano v zadevi izdaje
kulturnovarstvenih pogojev za legalizacijo rekonstrukcije stanovanjsko-poslovnega
objekta in nestanovanjske stavbe s komunalno in prometno ureditvijo.
Obravnavano zemljišče se nahaja v območju enote kulturne dediščine:
• Ljubljana - Arheološko najdišče Zgornja Zadobrova 1; ki je na podlagi 9. člena Zakona o
varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, š. 16/08) vpisan v Register kulturne dediščine z
evidenčno številko EŠD 17783;
- opredeljeno kot območje arheološkega najdišča naselbinskega tipa, ki obsega širše območje
Zgornje Zadobrove okoli cerkve sv. Tomaža;
- zajema prazgodovinske - kamnite naselbinske najdbe in rimskodobno najdbo (sesterc cesarja
Trajana);
- datirano v prazgodovino in rimsko dobo;
- varovano z varstvenim režimom za arheološko dediščino.
Zaradi že izvedenega gradbenega posega ter s tem onemogočene vzpostavitve prvotnega
stanja, mora, v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji, ki jih je Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije - Območna enota Ljubljana (št. 784/2010-MT) podal investitorju Senadu
Vehaboviču, z gradnjo prizadeto zemljišče biti predhodno arheološko raziskano s t.i.
nadomestnim ukrepom oz. »nadomestno« predhodno arheološko raziskavo. Nadomestne
predhodne arheološke raziskave za določitev vsebine in sestave najdišča se izvedejo s 3
strojno-ročno izkopanimi testnimi jarki velikosti 2x2x1m.
Raziskavo je odobrilo Ministrstvo za kulturo RS z izdajo kulturnovarstvenega soglasja za
raziskavo in odstranitev arheološke dediščine št. 62240 – 455 / 2010 / 2, z dne 24.11.2010.
Izvedbo predhodnih arheoloških raziskav oz. arheološki površinski in podpovršinski terenski
pregled je investitor naročil pri podjetju Arhej d.o.o. na podlagi Ponudbe za izvedbo
predhodnih arheoloških raziskav na lokaciji Sneberska cesta 122, 1000 Ljubljana; parc. 60/1
in 60/18 k. o. Zadobrova (št. 047/2010).
Terenska dela je 2. in 3. 2. 2011 realizirala štiričlanska strokovna ekipa pod vodstvom Sama
Hvalca.

1

http://giskd.situla.org/
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Uporabljena delovna metodologija je bila smiselno izpeljana iz metodologije, ki jo je za
projekt izgradnje avtocest oblikoval in sprejel SAAS 2, pri čemer so bili upoštevani tudi drugi
normativi arheološke stroke 3 (Novaković et al. 2007; ter t.i. »primeri dobre prakse«

2

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.
3

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.
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GEOGRAFSKI IN ZGODOVINSKI ORIS OKOLICE OBMOČJA RAZISKAV
(geografski oris Tomaž Verbič)
Obravnavano območje se nahaja ob vzhodni ljubljanski obvoznici, v Zgornji Zadobrovi, enem
dveh delov Zadobrove, nekoč samostojne vasi, danes pa enega Ljubljanskih naselij. Naselje
Zadobrova leži med naselji Sneberje, Novo Polje in Zalog na severovzhodnem robu
Ljubljanskega polja.
Lokacija arheoloških raziskav se nahaja na eni izmed nižjih (mlajših) holocenskih savskih
teras. Te so nastajale kot posledica erozijskega vrezovanja Save v svoj lasten pleistocenski
zasip. Osnova holocenskih savskih teras je pretežno karbonaten peščen prod (SE 6 pri sondi
3). Na ta prod je kasneje v holocenu že Sava naplavila drobnozrnate naplavine, večinoma melj
in pesek. Po umiku Save na nižje terase je slednja to lokacijo dosegla le ob zelo velikih
poplavah, tedaj sta se na to območje naplavljala predvsem melj in glina (SE 3 in 4 pri sondi 1
in 2). S temi naplavinami se je valovita površina peščenega proda nekoliko izravnala, pri
poglabljanju sonde 1 in 2 bi naleteli na savski pretežno karbonaten peščen prod. Hkrati je na
ta način, kot odtok poplavne vode, verjetno nastal tudi potok Graben. Danes struga tega
potoka teče nekoliko severno in vzhodno od lokacije in se izliva v Ljubljanico (pred njenim
izlivom v Savo).

Slika 1: Lega območja arheoloških terenskih pregledov
na ortoposnetku (http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp).
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Ljubljansko polje je v bližnji in oddaljeni preteklosti nudilo ugodne pogoje za poselitev,
katere sledovi so bili do danes odkriti v velikem številu. V neposredni bližini obravnavanega
območja, v sami vasi Zgornja Zadobrova, so pri kopanju temeljev hiše št. 69 odkrili kamnito
sekiro in druge prazgodovinske predmete, na njivi pri Zadobrovi pa sestercius cesarja Trajana.
V bližini območja raziskav je lociranih še več drugih arheoloških območij oz. najdišč. Na
jugu se nahaja arheološko območje Vevče-Polje, kjer so bili v preteklosti najdeni drobni
rimskodobni predmeti. Jugozahodno leži arheološko najdišče Studenec, kjer so bile odkrite
prazgodovinske grobiščne najdbe (npr. bronasti nož kulture žarnih grobišč), jugovzhodno pa
je, na sotočju Save in Ljubljanice v vasi Spodnji Kašelj, locirana poznoantična utrdba in
rimskodobno gradišče. Vzhodno, na lokaciji Pri Gradišku, ležijo ostaline poznoantične utrdbe
in rimskega grobišča, na severovzhodnem delu pa, v naselju Selo pri Ihanu - Ajdovščina,
mlajša železnodobna naselbina s pripadajočim gomilnim grobiščem. Na severu se nahaja
prazgodovinska naselbina v Dragomlju, na severozahodnem delu pa, na vzpetini Soteški hrib,
prazgodovinsko gradišče. Na zahodu se nahajajta mlajše rimskodobno žarno grobišče v
Šmartnem ob Savi ter arheološko območje Hrastje s posameznimi poznoantičnimi novčnimi
najdbami.
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METODOLOGIJA DELA IN NJEGOV POTEK
Opis območja in delovni pogoji
Območje, namenjeno predhodnim arheološkim raziskavam, leži na vzhodni strani avtoceste
Ljubljana - Celje in lokalne ceste Zalog - Šentjakob ob Savi, neposredno ob Sneberski cesti.
Območje obsega dve parceli in sicer št.: 60/1 in 60/18. Ima bolj ali manj nepravilno
geometrijsko obliko, z dvema daljšima osema usmerjenima v smeri sever-jug z rahlim
odklonom proti zahodu (največja dolžina 56,14m, največja širina 26,11m, površina
1115,11m2). Med parceli je vrinjena parcela 63/2.
Površina raziskanega območja leži na poplavni ravnici reke Save in je bila v preteklosti z
večkratnim nasuvanjem reliefno dvignjena nad originalen nivo tal. Parcela 60/18 je v
osrednjem in vzhodnem delu v rabi kot asfaltirano parkirišče, njen severozahodni rob
predstavlja zelenica, na jugozahodnem robu pa leži zaključek objekta, ki se nadaljuje v
severzahodni del parcele 60/1 (dolžina 28m, širina 6,8m). Ob objektu na severovzhodnem
delu parcele 60/1 leži še asfaltirano parkirišče, medtem ko zahodni del parcele predstavljata
travnik s sadnim drevjem ter vrt, v skrajnem jugozahodnem robu pa leži lesen manjši objekt
(27m²). Vzhodni rob parcele 60/1 predstavlja zelenico ter manjši del asfaltiranega parkirišča
na severozahodnem robu.
Za raziskave je bilo zaradi zazidave nedostopnih približno 238,17m2 (21% površine območja).

Slika 2; pogled na območje raziskav iz juga.
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V času izvedbe del je bilo vreme jasno z jutranjo temperaturo -1 ºC ter dnevno +5ºC. Zgoraj
navedena dejstva niso ovirala korektne izvedbe in vplivala na veljavnost rezultatov raziskav.

Delovni postopki
Preučevanje stratigrafije območja:
- ročni izkop 3 sond ( 2x2m z nekaterimi variacijami) do geološke osnove, makroskopski
pregled izkopane zemlje (zbiranje in sistematizacija vseh najdb iz jam po prepoznanih
stratigrafskih enotah);
- dokumentiranje ugotovljene stratigrafije na dveh izmed profilov sonde (opisna in
fotografska dokumentacija);
- sonde sistematsko razporejene po območju tako, da je vzorčena stratigrafija na vseh
predelih območja.

.
Slika 3; pogled na potek raziskav.

Potek dela
Po ogledu terena je bila določena lega posameznih testnih jarkov/sond. Zaradi
najprimernejšega vzorčenja sta bili sondi 1 in 2 postavljeni na severovzhodni oziroma
severozahodni rob, sonda 3 pa v osrednji predel zahodnega dela obravnavanega območja
(priloga 1).
V naslednji fazi raziskav so bile, zaradi deloma težje dostopnosti, ročno izkopane sonde do
geološke podlage oz. v le-to poglobljene. Globina sond je variirala glede na lego. Najdbe,
odkrite pri izkopu sond, so bile označene po pripadnosti posameznim prepoznanim
stratigrafskim enotam.
Vse faze dela so bile fotografsko dokumentirane. Po končanih delih je bil teren povrnjen v
prvotno stanje.
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OPIS SOND
Plasti oz. stratigrafske enote (naprej SE) so opisane v stratigrafskem zaporedju od zgoraj
navzdol oz. po času nastanka od najmlajše proti najstarejši.
Sonda 1;
lega: sonda leži v severovzhodnem vogalu območja (parc. št. 60/1);
-

mere: dolžina 2m, širina 1,9m, globina; vzhodnih 1,2m do 0,8m; zahodnih 0,7m do 1m
(recenten vkop);

Slika 4; sonda 1 (pogled proti vzhodu).

-

v profilih so bile dokumentirane 3 stratigrafske enote:

SE 1 - travna ruša (0 - 0,18m); plast rahlega temno rjavega humoznega peščenega melja s 3%
apnenčevih prodnikov (do 4cm).
SE 2 - nasutje (0,18 - 0,22m); plast apnenčevih prodnikov (od 0,5 do 10cm) in 20% rahlega
temno rjavega humoznega peščenega melja.
SE 3 - »stara« ornica (0,22 - 0,59cm); plast trdne rjave meljaste gline s 1% apnenčevih
prodnikov (do 2cm) in fragmenti lončenine ter keramično-gradbenega materiala.
SE 4 - sterilna podlaga (0,59m →); plast srednje drobljivega olivno rjavega glinastega melja z
1% apnenčevega peska (do 0,5cm).
SE 5 - recenten vkop (na vrhu širine 1m, na globini 1m širina 0,8m; globina presega 1m); leži
v zahodnem delu sonde.
8
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Slika 5; severni profil sonde 1.

Slika 6; zahodni profil sonde 1.

Sonda 2
lega: sonda leži na severozahodnem delu območja (parc. št. 60/18);
- mere: dolžina 2,2m, širina 1,8m, globina 1,05m;
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Slika 7; sonda 2 (pogled proti severozahodu).

- v profilih so dokumentirane 4 stratigrafske enote:
SE 1 - travna ruša (0 - 0,18m); plast rahlega temno rjavega humoznega peščenega melja s 3%
apnenčevih prodnikov (do 4cm).
SE 2 - nasutje (0,18 - 0,78m); plast zbitih apnenčevih prodnikov (od 0,5 do 10cm) in 10%
rahlega temno rjavega humoznega peščenega melja.
SE 3 - sterilna podlaga (0,78 - 0,86m); plast zbite in mazave temno olivnato sive meljaste
gline z 0,5% apnenčevega peska (do 0,5cm). Na vrhu in na dnu te plasti koncentrirana pasova
Fe-oksidov.
SE 4 - sterilna podlaga (0,86m →); plast zbite in mazave temno rjave meljaste gline z 0,5%
apnenčevega peska (do 0,5cm).

Slika 8; zahodni profil sonde 2.
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Slika 9; severni profil sonde 2.

Sonda 3
lega: sonda leži osrednjem zahodnem delu območja (parc. št. 60/1).
- mere: dolžina 2m, širina 2m, globina 0,9m;

Slika 10; sonda 3 (pogled proti jugozahodu).
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- v profilih je dokumentiranih 6 stratigrafskih enot:
SE 1 - travna ruša (0 - 0,1m); plast rahlega temno rjavega humoznega peščenega melja s 3%
apnenčevih prodnikov (do 4cm).
SE 2 - nasutje (0,1 - 0,21m); plast trdnega temno rjavega peščenega melja s 15% apnenčevega
proda (do 3cm), keramično gradbenim materialom ter kosi betona.
SE 3 - nasutje (0,21 - 0,49m); plast zbitih apnenčevih prodnikov (od 0,5 do 8cm), 5%
peščenjakovih lomljencev (do 6cm) ter štirje večji peščenjakovi lomljenci (do 14cm), 10%
rahlega temno rjavega humoznega peščenega melja in trije večji kosi betona (do 20cm).
SE 4 - »stara« tla (0,49 - 0,58m; odkrita zgolj mestoma); plast trdne svetlo rjave meljaste
gline s 15% apnenčevih prodnikov (do 2cm).
SE 5 - nasutje (0,58 - 0,84m); plast zbitih apnenčevih prodnikov (od 0,5 do 8cm) in 10%
humoznega rjavega peščenega melja.
SE 6 - sterilna podlaga (0,84 →); 100% savski prod.

Slika 11; vzhodni profil sonde 3.
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NAJDBE
• Med pregledom je bilo obravnavanih 41 najdb (pobrane so bile vse odkrite najdbe, brez
selekcije).
• Najde so bile oprane, pregledane ter razdeljene glede na kontekst (stratigrafsko enoto SE),
material in časovno umestitev (tabela 1):
Predhodne arheološke raziskave na lokaciji Zadobrova (parc. št. 60/1, 60/18)
SONDA

SE

lončenina

k.g.m.

1
1
2
3
3

1
3
1
1
2

3 NV
3 NV

2 R, 1 NV
3 NV, 1 A
1 NV, 1 R
2R
1 NV
12

SKUPAJ

10 NV
16

kost

železo

3N

4N
1N

2R

3R

5

2

3

3
41

steklo

plastika

Datacija
A NV R
4
2
1 6
1
1
10 7
1
1 22 10

N

4
4
8

Tabela 1: evidentirane najdbe glede na kontekst (stratigrafska enota; SE), material in časovno opredelitev;
(A-antika, NV-novi vek, R-recentno, N-neopredeljeno).

Glede časovne opredelitve najdb splošno velja, da je najlažje opredeljiva lončenina. V
primeru obravnavanega sklopa najdb je bilo zaradi časovno prepoznavnega materiala in oblik
mogoče z zagotovostjo opredeliti tudi nekatere fragmente k.g.m. (odlomki opek in strešnikov)
ter stekla.
Časovno je bilo mogoče nedvomno opredeliti 33 najdb:
- novi vek - 22 kosov (53,6%) - lončenina, k.g.m (keramično-gradbeni material);
- 20. ali 21. stoletje (recentno) - 10 kosov (24,3%) - k.g.m. in plastike;
- antika - 1 kosov (2,4%) - k.g.m.;
- časovno nedoločljivih je bilo 8 najdb (19,7%) - kosti, kovina (železni predmeti).
Med najdbami so se najbolj pogosto pojavljali odlomki novoveške lončenine, ki predstavljajo
največji delež v obravnavanem sklopu najdb (16 kosov; 40%). Drugi največji sklop
predstavljajo odlomki novoveškega k.g.m. (6 kosov; 15%) kateremu sledijo odlomki
recentnega k.g.m. (5 kosov; 12%) ter fragmenti kovine (železnih predmetov) (5 kosov; 12%).
Najmanjši delež predstavljajo kosi plastike (3 kosi; 7%), kosti (3 kosi; 7%) ter odlomki
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recentnega stekla (2 kosa; 5%). V celotnem naboru najdb je le en kos antičnega keramičnogradbenega materiala (2%).
Velika večina najdb (39 kosov; 88%) izhaja iz vrhnje plasti ki jo predstavlja travna ruša (SE
1). Iz relativno debelih in številnih recentnih nasutij izhaja le en odlomek novoveškega k.g.m.
Najzanimivejše pa so vsekakor najdbe, ki izhajajo iz SE 3, ki je bil odkrita le v sondi 1 in
predstavlja »staro« ornico. Zraven dveh odlomkov novoveškega k.g.m. najbolj izstopa
odlomek antičnega k.g.m.. Tako sama sestava plasti, pri kateri gre za premešano plast kot
posledico oranja, še bolj pa sama obraba odlomka, z očitnimi sledovi izrazitega vodnega
delovanja, kažeta da gre za odlomek, ki je bil v preteklosti premeščen iz svoje izvorne
lokacije odložitve.

Slika 12; odlomek antičnega keramično-gradbenega materiala.
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INTERPRETACIJA REZULTATA RAZISKAV
Rezultati predhodne arheološke raziskave kažejo, da se intenzivnejše antropogene dejavnosti
na obravnavani lokaciji pričnejo v novem veku.
Stratigrafska slika pridobljena v posameznih sondah kaže, da je na razvoj obravnavanega
območja sprva močno vplivala reka Sava z njenim delovanjem. Pridobljene najdbe, z izjemo
enega samega odlomka antičnega keramično-gradbenega materiala, ki zaradi izrazitih sledi
vodne obrabe ter samega depozita, v katerem je bil odkrit, kaže, da je bil nedvomno
sekundarno premeščen iz svoje prvotne lokacije odložitve, izhajajo bodisi iz novega veka ali
so mlajše. Pregled starejših kartografskih virov kaže, da je bilo območje vsaj do let 1867
oziroma 1869 (Franciscejski kataster za Kranjsko 1823-1869) v rabi kot ozelenela površina
(travnik ali pašnik).

Slika 13: Lega območja predhodnih arheoloških raziskav z označeno lokacijo
na Franciscejskem katastru za Kranjsko iz let 1823-1869 (http://www.gov.si/arhiv/kataster/imgb/l/l234a03.jpg)

Reambulančni kataster za Kranjsko (1867-1882) pa kaže, da je najkasneje leta 1882, na delu
kjer danes stoji stanovanjsko-poslovni objekt v postopku, že stal večji objekt.
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Slika 14: Lega območja predhodnih arheoloških raziskav z označeno lokacijo na Reambulančnem katastru za
Kranjsko iz let 1867-1882 (http://www.gov.si/arhiv/kataster/imgb/l/l234c04.jpg)

Prav z nastankom tega objekta moramo povezati začetne antropogene dejavnosti na tem
območju, ki se kažejo v obliki dvigovanja in utrjevanja terena z nasuvanjem prodnatega
materiala (S2/SE 2 in S3/SE 5 in SE 4), ki je zajelo skoraj celotno obravnavano območje z
izjemo severovzhodnega roba. Severovzhodni rob območja namreč ne kaže sledi nasuvanja,
kaže pa sledi poljedelske izrabe območja v obliki oranja (S1/ SE 3).
Območje je v zadnjih sto letih še doživljalo nekatere spremembe, ki se prav tako kažejo v
obliki izravnalnih del terena (S1/ SE 2; S3/ SE 3 in SE 2).
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SKLEP

Na podlagi rezultatov pridobljenih s predhodnimi arheološkimi raziskavami, v obliki testnih
jarkov/sond, lahko sklenemo, da gre v primeru pregledanega območja parc. št. 60/1 in 60/18
k.o. Zadobrova za arheološko najdišče (ZVKD-1, člen 1, alinea 2, člen 3, alinea 2, 3, 4, 15,
Uradni list RS 16/2008).
Gre za arheološko najdišče s šibkim arheološkim potencialom oz. najdišče ekstenzivnega tipa
(novoveška kulturna krajina).
Da pri ponovnih gradbenih posegih izključimo možnost morebitnega uničenja neugotovljenih
arheoloških ostalin, ki jih ni bilo mogoče prepoznati z izvedenimi pregledi, predlagamo, da se
le-ta izvajajo pod arheološkim nadzorom.
Ta sklep velja le za pregledano območje parc. št. 60/1 in 60/18 k.o. Zadobrova in ne
izključuje možnosti obstoja arheološkega najdišča drugačnega tipa v neposredni bližini.
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