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1. UVOD
Arheološko najdišče Libna - Sv. Marjeta se nahaja na vzpetini Libna, ki leži na
skrajnem severozahodnem robu Krško - Brežiške kotline (slika 1). Območje raziskav
(parc. št. 411 k.o. Stari grad) leži znotraj varovanega območja enote kulturne
dediščine Libna - Sv. Marjeta (EŠD 323). Na omenjeni parceli je predvidena
rušitev obstoječega in izgradnja novega kozolca.
V skladu s kulturnovarstvenimi pogoji, ki jih je lastniku zemljišča Alojzu Jamniku
izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Območna enota Ljubljana (št.:
181/2012-MP z dne 8.3.2012), je bilo za predvideni poseg potrebno izvesti predhodne
arheološke raziskave v obliki ročnih testnih sond.
Izvedbo predhodnih arheoloških raziskav je lastnik zemljišča naročil pri podjetju
Arhej d.o.o. na podlagi "Ponudbe za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav ob
gradnji nezahtevnega objekta - kozolca na parc. št. 411 k.o. Stari grad (št.
017/2012).
Raziskavo je odobrilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS s
kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke dediščine št.
62240-98/2012/2, z dne 20.04.2012.
Terenska dela je dne 03.05.2015 opravila 4-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
SAAS 1 (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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2. GEOGRAFSKI IN ZGODOVINSKI ORIS LIBNE
Hrib Libna (slika 1) in istoimenska vas na njej (353 m n. v.) leži na skrajnem
severozahodnem robu Krško-Brežiške kotline, in sicer nad nekdanjim naseljem
Videm, ki je danes sestavni del Krškega. Z vrha, kjer se nahaja cerkev sv. Marjete, je
zelo dober razgled na vse strani. Hrib Libna se dviga na levem bregu Save nad
današnjim Krškim. Pobočja hriba so strma, le z vzhodne strani je dostop nekoliko
zložnejši. Geološko osnovo predstavlja litotamnijski apnenec ter ponekod tudi
različni peščenjaki in laporji. Pobočja so poraščena z gozdom, sam vrh pa je gol. Tam
se nahajajo travniki, njive in vinogradi. Lega Libne je dominantna, saj vidno nadzira
celotno Krško polje, poleg tega pa ima tudi pomemben strateški položaj, saj stoji na
vhodu v savsko dolino, po kateri so in še vedno potekajo pomembne poti. 2

Slika 1: Zemljevid (M 1:25000) z vrisano lego obravnavanega območja (oranžen kvadratek) (vir:
©2007 Agencija RS za okolje, LUZ d.d.).

2

Dular J. 2006, 163, 165; Guštin M. 1976, 9-10.
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prazgodovinskih kompleksov v jugovzhodnoalpskem prostoru (slika 2). Zaradi
izjemne geostrateške lege in bogatih najdb, predvsem iz bližnjih gomilnih grobišč, je
bila v preteklosti predmet številnih raziskav. Naselje na Libni je odkril Jernej Pečnik
že leta 1885. Že istega leta so stekle prve raziskave, vendar so bile usmerjene v
gomilna grobišča. Različni izkopavalci so do druge svetovne vojne odkrili številne
najdbe, ki so Libno postavile v sam vrh najpomembnejših jugovzhodnoalpskih
železnodobnih najdišč. Najdbe se nahajajo v Joanneumu v Grazu, Naravoslovnem
muzeju na Dunaju, Narodnem muzeju v Ljubljani in v Posavskem muzeju v Brežicah.
Arheološka najdišča na Libni je leta 1943 prvi popisal Walter Schmid in izdelal karto.
Na karto je narisal grobišča in potek obzidja naselbine, ki pa ni bilo točno. Leta 1969
so na novo zarisali naselje in načrt je objavil Stane Gabrovec. 3 Leta 1976 je Mitja
Guštin objavil gradivo, ki ga hranijo v tujih muzejih, hkrati pa je objavil tudi rezultate
sondiranj naselja na Libni, ki so potekala leto prej. 4 Ugotovil je šest poselitvenih faz.
Dokumentiral je profil okopa spodnjega dela naselja na mestu, skozi katerega danes
poteka pot. Ugotovil je dve fazi: starejšo, ohranjeno kot ostanek uničene lesene
konstrukcije (palisade) in mlajšo, ki jo je predstavljal zemljen okop. Na njegovem
vrhu je morda stala še kamnita konstrukcija. 5 Leta 1992 so arheologi Inštituta za
arheologijo ZRC SAZU v okviru projekta "Osrednja Slovenija v železni dobi" opravili
topografske raziskave Libne in tamkajšnjih najdišč. Izmerili so naselje, revidirali
grobišča in locirali gomile. Rezultati so bili objavljeni leta 2006. 6 Omeniti je treba še
raziskovalni poseg Oddelka za arheologijo leta 1994 pod vodstvom Predraga
Novakoviča in Mitje Guština. Takrat so jugovzhodno od cerkve raziskali prostor, na
katerem je bil kasneje zgrajen vodohram. V letih 2010 in 2011 so bile na
jugovzhodnem pobočju, tik pod naselbinskim arealom, izvedene arheološke
raziskave, ki jih je opravilo podjetje Arhej. Odkrite so bile poselitvene strukture izven
utrjene naselbine. 7
Naselje (slika 3), z velikostjo 14 hektarjev, je bilo na hribu zgrajeno ob koncu pozne
bronaste dobe in je bilo poseljeno do prihoda Rimljanov, z izjemo krajše prekinitve v
srednjem latenu. Guštin datira nastanek naselbine na konec 8. ali v drugo polovico 7.

Gabrovec S. 1968-1969, 182.
Guštin M. 1976.
5 Guštin M. 1976, 13-16.
6 Dular J. 2006, 163-181.
7 Porenta S., Novšak M. 2010; Porenta S. et al. 2011
3
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stoletja pred našim štetjem. 8 Ostanki fortifikacije so danes še lepo vidni. Naselje je
bilo razdeljeno na dva dela. Zgornji del obsega sam vrh hriba in jugozahodna pobočja,
spodnji del pa obsega severno stran Libne. Obod osrednjega dela naselja je na
vzhodni strani ohranjen kot rob terase, pod katero se pričenjajo strma pobočja. Na
severu preide terasa na krajšem odseku v manjši okop, po njegovem prenehanju pa
lahko obodu zopet sledimo po robu terase, ki pri kolovozu ostro zavije proti jugu. Ker
je potek oboda enak tudi na nasprotni strani poti, lahko na tem mestu predvidevamo
vhod, skozi katerega je bila speljana povezava iz zgornjega v spodnji del naselja. Rob
naselja je jasen tudi zahodno od kolovoza. Zid se namreč po daljšem odseku v
širokem loku zasuče proti jugu, nato pa pod domačijo, ki stoji na manjši kopasti
vzpetini, izgine v tamkajšnjem pobočju. Nanj naletimo šele po osemdeset metrov
dolgi vrzeli, od tu naprej pa mu je moč slediti po jugu terase, ki se vleče preko celega
jugozahodnega pobočja Libne. Potek obzidja na jugozahodu namreč ni več ohranjen,
saj so ga uničili vinogradi in njive. Dobro je bil utrjen tudi spodnji del naselja. Na
vzhodni strani je njegov rob najprej viden kot močan okop. Ta po okoli stotih metrih
preide v rob terase, ki se nato v širokem loku nadaljuje preko celega severnega
pobočja Libne. Spoja z obzidjem zgornjega dela naselja nista ohranjena, saj se terasa
oziroma okop pred stikom izklini v tamkajšnjih pobočjih. Notranjost naselja je
prostrana. Teren pada od najvišjega predela s cerkvijo sv. Marjete na vse strani. Na
pobočjih se nahajajo njive, sadovnjaki in vinogradi. Kje je bil glavni vhod v naselje, ni
jasno, predvidoma pa se nahaja na mestu, kjer tudi danes pripelje na vrh asfaltirana
pot. 9
Poselitveni kompleks Libne poleg naselja sestavlja še šest gomilnih grobišč, ki se
raztezajo predvsem na jugovzhodnem pobočju Libne (slika 4): Deržaničev gozd na
Libni (47 gomil), Račičev gozd na Libni (8 gomil), Planinčev travnik na Libni
(ohranjena le 1 gomila), Greben na Libni (8 gomil), Špiler na Libni (3 gomile) in
Volčanškova gomila pri Stari vasi. 10

Guštin M. 1976, 23.
Dular J. 2006, 165-167.
10 Dular J. 2006, 165-173.
8
9
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Slika 2: Lega naselja in gomilnih grobišč z označenim območjem raziskav (oranžen kvadratek) (vir:
Dular J. 2006, 165, sl.2).

Slika 3: Tloris naselja (vir: Dular J. 2006, pril. 1).

6

S. Porenta; Poročilo o arheološkem dokumentiranju ročno izkopanih testnih sond na parc. št. 411, k.o. Stari grad (EŠD 323).
© Arhej d.o.o.

Slika 4: Načrt gomilnih grobišč (vir: Dular J. 2006, pril.2).

Tudi okolica Libne je bogata v arheološkem smislu saj se v neposredni bližini
nahajajo številna najdišča iz različnih obdobij (slika 5). Vzpetina Gradišče (Dunaj arheološko najdišče Mladevine) je bila poseljena od bakrene dobe do zgodnjega
srednjega veka. Prazgodovinske naselbine so znane tudi pri Leskovcu pri Krškem
(Gradišče Tičarjev breg in gradišče na Črnilah, ki datirata v železno dobo), v Krškem
(Gradišče Narpelj, Stara vas prav tako iz železne dobe), v Zdolah, kjer je znana
naselbina in pripadajoče gomilno grobišče, na Grofovih njivah pri Drnovem z
naselbinskimi in grobiščnimi ostanki, v Žadovinku, kjer so bili odkriti grobovi iz
pozne bronaste dobe in mlajše železne dobe ter sočasna v Brestanici, kjer je bilo
odkrito orožje iz mlajše železne dobe. V rimskih časih je bil upravni center
Neviodunum (današnje Drnovo). Pripadajoča najdišča so znana v Brestanici,
Leskovcu pri Krškem, Vidmu pri Krškem, Zgornji Pohanci, Bučerci, Velikem dolu pri
Veliki vasi. Še več mikrolokacij s sledovi arheološke poselitve v okolici pa še ni bilo
natančneje raziskanih in opredeljenih.
Iz zgoraj navedenih podatkov lahko povzamemo, da je področje Libne izredno bogato
v arheološkem smislu od prazgodovine do novega veka. Večje število prazgodovinskih
in antičnih naselbin kaže na pomembnost prostora, v katerem sta gosti poseljenosti
7
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botrovala gospodarski (rodovitnost krškega polja) in geostrateški (pomembne poti kopenske in vodne) potencial.

Slika 5: Zračni posnetek z vrisanimi območji dediščine (z modro barvo je označena arheološka
dediščina) in z vrisano lego obravnavanega območja (temno moder kvadratek) (vir:
http://giskds.situla.org/giskd/).

8

S. Porenta; Poročilo o arheološkem dokumentiranju ročno izkopanih testnih sond na parc. št. 411, k.o. Stari grad (EŠD 323).
© Arhej d.o.o.

3. METODOLOGIJA DELA IN NJEGOV POTEK

3.1.

Opis območja in delovni pogoji

Parcela št. 411, k.o. Stari grad leži na manjšem platoju, ki se nahaja vzhodno od vrha
Libne s cerkvijo sv. Marjete in prazgodovinsko naselbino Libna. Omenjena parcela se
nahaja na območju prazgodovinskega gomilnega grobišča Deržaničev gozd in sicer na
njegovem jugovzhodnem vogalu. Na južni strani je parcela zamejena z lokalno cesto,
na severni strani pa se dviga manjša vzpetina Planinčev travnik. Parcela se nahaja v
sklopu kmetije družine Jamnik.
Obravnavano območje ima obliko pravokotnika, z daljšo osjo v smeri severovzhod jugozahod. Najdaljša stranica ima dolžino 21 m, širino 9 m, površina obravnavanega
območja znaša 189 m2. Obravnavano območje obsega le del parcele št. 411 k.o. Stari
grad in je omejeno zgolj na površino posega za izgradnjo novega kozolca.
Skozi obravnavano območje ne potekajo infrastrukturni vodi.
V času izvedbe del je bilo vreme sončno. Temperatura je bila 24oC. Tla so bila suha.
Na večini obravnavanega območja se nahaja lesen kozolec, na severnem delu pa se
nahaja travnata površina, ki je bila zasajena z manjšimi sadnimi drevesi.
Zgoraj navedena dejstva niso ovirala korektne izvedbe oziroma vplivala na veljavnost
rezultatov pregledov.

3.2.

Delovni postopki

1. Preučevanje stratigrafije območja:
- ročni izkop 3. sond (1 x 1 m) do globine 1 m oziroma do geološke osnove. Sonde so
sistematično razporejene tako, da smo z njimi pokrili celotno območje, ki je bilo
predvideno za vrednotenje. Ob izkopu je potekal makroskopski pregled izkopane
zemljine (zbiranje in shranjevanje najdb iz sond po prepoznavnih stratigrafskih
enotah), dokumentiranje ugotovljene stratigrafije vsaj na dveh profilih sonde (opisna,
merska in fotografska dokumentacija).

9
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3.3.

Potek dela

Najprej smo na podlagi predhodne umestitve sond na zračnem posnetku ter razmer
na terenu določili lego sond. Nato smo pričeli z izkopom sond. Sonde (označene kot S
1-3) so bile izkopane do oz. delno poglobljene v geološko osnovo. Dve sondi sta bili
izkopani na severni strani kozolca (na vzhodnem in zahodnem robu), ena sonda pa je
bila izkopana pod kozolcem in sicer na sredini kozolca (Priloga 1). Dokumentirana sta
bila dva profila sond - opisno, mersko in fotografsko. Dokumentirali smo tudi potek
del. Po končanih delih so bile sonde zasute.

10
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4. OPISI SOND

Sonda 1
Lega: Sonda leži na jugozahodnem vogalu območja, 6 m južno od lokalne ceste in 2
m severno od kozolca. Območje je poraslo s travo.
Mere: dolžina 1,07 m, širina 1,04 m, globina 0,7 m.
V severnem profilu so bile dokumentirane 4 stratigrafske enote:
•

SE 1 - ruša (0 - 0,1 m); humozen zelo temno sivkasto rjav glinen melj 92%;
kamniti drobir (1-5 cm) 5%; recentna opeka in strešniki (3-12 cm) 3%; rahle
konsistence.

•

SE 2 - humozna plast (0,1 - 0,28 m); sivkasto rjav glinen melj 88%; recentna
opeka in strešniki (3-8 cm) 2%; prodniki (peščenjakovi, kremenovi) (1-5 cm)
10%; rahle do drobljive konsistence.

•

SE 3 - ilovnata sterilna plast (0,28 - 0,7 m) 96%; apnenčevi lomljenci (2-5 cm)
3%; manganovi in železovi oksidi 1%; korenine sadnih dreves; zbite do mazave
konsistence.

•

SE 4 - kamnita apnenčeva geološka osnova (0,28 - 0,7 m) 100%; trdne
konsistenca, na vrhu drobljiva.

Opombe: V jugozahodnem vogalu sonde je manjša luknja (premer 16 cm) v kamniti
geološki osnovi, ki se v spodnjem delu razcepi na dva dela. Gre za luknjo naravnega
nastanka - vodno delovanje. Zapolnjena je bila s SE 2.
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Slika 6: Južni profil sonde 1 (foto: M. Franca).

Sonda 2
Lega: Sonda leži na severovzhodnem vogalu območja, 5 m južno od lokalne ceste in 2
m severno od kozolca. Območje je poraslo s travo.
Mere: dolžina 1,12 m, širina 1,1 m, globina 0,95 m.
V južnem profilu je bilo dokumentiranih 5 stratigrafskih enot:
•

SE 1 - ruša (0 - 0,1 m); humozen zelo temno sivkasto rjav glinen melj 92%;
kamniti drobir (1-5 cm) 5%; recentna opeka in strešniki (3-12 cm) 3%; rahle
konsistence.

•

SE 2 - humozna plast (0,1 - 0,21 m); sivkasto rjav glinen melj 92%; recentna
opeka in strešniki (3-10 cm) 2%; prodniki (peščenjakovi, kremenovi) (1-5 cm)
6%; rahle do drobljive konsistence.

•

SE 3 - zemljeno - peščeno nasutje (0,21 - 0,33 m) 59%; recentna opeka in
strešniki (1-5 cm) 1%; prodniki (peščenjakovi, kremenovi) (1-5 cm) 30%;
drobljive do zbite konsistence.
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•

SE 4 - peščeno ilovnata sterilna plast (0,33 - 0,52 m) 95%; rjavkasto rumena;
apnenčevi in peščenjakovi lomljenci (1-5 cm) 2%; manganovi in železovi oksidi
3%; zbite konsistence.

•

SE 5 - ilovnata sterilna plast (0,52 - 0,95 m) 92%; rumena; manganovi in
železovi oksidi 8%; zbite do mazave konsistence.

Slika 7: Severni profil sonde 2 (foto: M. Franca).

Sonda 3
Lega: Sonda leži na sredini območja, pod kozolcem.
Mere: dolžina 1,12 m, širina 1,04 m, globina 0,34 m.
V zahodnem profilu sta bili dokumentirani 2 stratigrafski enoti:
•

SE 1 - hodna površina iz zbite ilovice (0 - 0,08 m) 97%; pesek 3%; zbite do
trdne konsistence; delovna površina oziroma uporabna površina pod
kozolcem.

•

SE 2 - ilovnata sterilna plast (0,08 - 0,34 m) 95%; rumenkasto rdeča;
manganovi in železovi oksidi 5%; zbite konsistence.

Opombe: Že pri gradnji lesenega kozolca so bile odstranjene vse zemljene plasti do
sterilne ilovice. Kozolec naj bi bil star vsaj 200 let. Ker je območje sonde pod
kozolcem sta bili plasti popolnoma presušeni in zato zelo zbiti oziroma trdi.
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Slika 8: Pogled na sondo 3 (foto: M. Franca).
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5. NAJDBE

Med arheološkim vrednotenjem ni bila v primarno obdelavo zajeta nobena najdba.
Na celotnem območju vrednotenja ni bilo odkritih najdb, razen recentnega oziroma
novoveškega keramičnega gradbenega materiala (predvsem strešniki), ki verjetno
izvira iz kozolca.
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6. INTERPRETACIJA REZULTATOV SONDIRANJ

Na podlagi stratigrafske slike je mogoče dobiti vpogled v pretekle dogodke na
obravnavanem območju:
•

Arheološko sterilno geološko podlago predstavljajo kamnita apnenčasta
osnova iz litotamnijskega apnenca (SE 4 v S1). Poleg te kamnite osnove smo
dokumentirali tudi ilovnato (SE 3 v S1, SE 5 v S2, SE 2 v S3) in peščeno ilovnato plast (SE 4 v S2), ki sta prav tako arheološko sterilni. Te plasti
nastajajo s preperevanjem matične kamnite osnove.

•

V novem veku je raziskano območje doživelo večjo spremembo, saj je bil
postavljen gospodarski objekt oziroma kozolec. Po pripovedovanju lastnika
zemljišča je kozolec star okoli 200 let. Točno starost kozolca je težko določiti,
zasledimo pa ga na Franciscejskem katastru za Kranjsko iz leta 1825 (slika 9).
K uporabni površini kozolca pripadata stratigrafski enoti SE 3 v S2, ki verjetno
predstavlja nivo gradnje kozolca in SE 1 v S3, ki predstavlja hodno oziroma
delovno površino pod kozolcem.

•

Po postavitvi kozolca sta se oblikovali plasti SE 2 v S1 in S2, ki sta nastajali s
postopnim nasipavanjem. Dejavnik, ki je vplival na oblikovanje teh plasti, so
tudi razne aktivnosti, ki so povezane z uporabo kozolca. Te plasti še danes
pokriva travnata ruša (SE 1 v S1 in S2).
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Slika 9: Območje raziskav na Franciscejskem katastru za Kranjsko iz leta 1825, z vijolično puščico je
označen kozolec (http://www.gov.si/arhiv/kataster/imgb/n/).
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7. SKLEP
Parcela št. 411, k.o. Stari grad leži znotraj območja enote kulturne dediščine, ki je
varovano z varstvenim režimom za arheološko dediščino, a na obravnavanem delu
parcele z opravljenim sondiranjem (Priloga 1) nismo ugotovili arheološkega
potenciala.
Glede na stratigrafijo na obravnavanem delu parcele ni pričakovati nepremičnih
arheoloških ostalin, zato na območju gradnje novega kozolca ni potrebe po
sistematičnih arheoloških raziskavah.
Ta sklep ne izključuje možnosti obstoja arheoloških ostalin v neposredni bližini
obravnavanega dela parcele, saj se v neposredni bližini nahaja obsežno
prazgodovinsko gomilno grobišče.
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