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UVOD
Parcela št. 82/10, k.o. Gorenja vas, na kateri je predvidena izgradnja enostanovanjske
hiše, leži na območju registrirane enote kulturne dediščine (EŠD), ki je v Registru
nepremične kulturne dediščine vpisana kot Mrzlo polje pri Ivančni Gorici (EŠD
15534) in je varovana z varstvenim režimom za arheološko dediščino.
V skladu s kulturnovarstvenimi pogoji, ki jih je lastniku zemljišča Juriju Kavšku izdal
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (št.: 803/2011-MP z dne 4.10.2011), je
bilo za predvideni poseg potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave v obliki
strojnih testnih sond.
Izvedbo predhodnih arheoloških raziskav je lastnik zemljišča naročil pri podjetju
Arhej d.o.o. na podlagi Ponudbe za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav za
gradnjo enostanovanjske hiše na parceli 82/10 k.o. Gorenja vas (št. 088/2011).
Raziskavo je odobrilo MK RS s kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in
odstranitev arheološke dediščine št. 62240-419/2011/2, z dne 3.11.2011.
Terenska dela je dne 22.11.2011 opravila 3-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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GEOGRAFSKI

IN

ZGODOVINSKI

ORIS

OKOLICE

MRZLEGA POLJA
Naselje Mrzlo polje (326 m n.m.v.) leži v ravnici ob glavni prometni in železniški
povezavi med Ljubljano in Novim mestom, 500 m južno od Ivančne Gorice. V kraju
se z juga priključi stranska cesta iz zgornje doline reke Krke. Področje Mrzlega polja
leži na značilnem dolenjskem kraškem svetu (Dolenjsko podolje), ki ga napajata
Stiški potok in vodnata Višnjica, katerih meandrasti strugi sta v precej drugačnih
legah od današnjih in sta precej vplivali na oblikovanje reliefa območja. Okolico
Mrzlega polja obkrožajo tudi nizki zaobljeni griči, kjer je rodovitna prst nudila
ugodne možnosti za poljedelstvo in živinorejo, zato je bila precej gosto naseljena skozi
zgodovinska obdobja.
Mrzlo polje in njena bližnja okolica je izredno bogata v smislu arheološke zapuščine.
Iz obdobja prazgodovine posebej izstopa mogočno gradišče in njemu pripadajoča
gomilna nekropola na Viru pri Stični (Gabrovec 1994, Gabrovec et al. 2006). V
neposredni bližini obravnavanega območja so bila v sklopu avtocestnega projekta
opravljena arheološka izkopavanja z odkritji ostankov iz prazgodovine, rimskega
obdobja in novega veka (Svoljšak et al. 2008). Prav tako so bili leta 2009 v
neposredni bližini obravnavanega območja odkriti ostanki iz obdobja prazgodovine in
rimske dobe (Plestenjak 2009). V okolici se nahaja še več mikrolokacij s sledovi
prazgodovinske poselitve, ki pa še niso bile natančneje raziskane in opredeljene. Iz
rimskega časa ima Mrzlo polje in njena okolica precej ostankov (grobovi, cesta,
miljniki, rimski naselbinski ostanki) in do zdaj še nelocirano obcestno postajo Acervo
(ANSl 1975). V srednjem veku je bil v bližnji Stični zgrajen cistercijanski samostan, ki
je predstavljal duhovno, kulturno in gospodarsko središče bližnje in daljne okolice.
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Slika 1: Lokacija arheoloških raziskav na zračnem posnetku
(http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso&InitialPosition=507279.
5000000,151632.0000000,53.0950000).

Slika 2: Karta predrimskih in rimskih najdišč v okolici Ivančne Gorice na Jožefinski vojaški karti, z
modrim kvadratom je označeno območje raziskav (po Svoljšak et al. 2008, sl. 5).
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METODOLOGIJA DELA IN NJEGOV POTEK
Opis območja in delovni pogoji
Parcela št. 82/10, k.o. Gorenja vas, leži v ravnici, kjer se nahajajo polja in travniki na
desni strani ceste Muljava - Ivančna Gorica, dobrih 100 m vzhodno od potoka
Višnjica. Parcela leži na južnem robu naselja Mrzlo polje. Na severu je zamejena z
gospodarskim poslopjem, na vzhodu in jugu se nahajajo travniki in polja, na zahodu
pa s cesto Muljava - Ivančna Gorica.
Obravnavano območje ima obliko nepravilnega pravokotnika, z daljšo osjo v smeri
sever - jug. Najdaljša stranica ima dolžino 43 m, širino 21 m, površina parcele znaša
724 m2.
Na severni strani skozi parcelo poteka vodovodna napeljava, na južni strani pa
kanalizacijska cev.
V času izvedbe del je bilo vreme megleno. Temperatura je bila -3oC. Tla so bila vlažna.
Na večini parcele se nahaja travnata površina, na južnem delu pa se nahaja gruščnato
nasutje za parkirišče.
Zgoraj navedena dejstva niso ovirala korektne izvedbe oziroma vplivala na veljavnost
rezultatov pregledov.
Delovni postopki
1. Preučevanje stratigrafije območja:
- strojni izkop 3. sond (5 x 1,3 m) 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).
Potek dela
Najprej smo na podlagi predhodne umestitve sond na zračnem posnetku ter razmer
na terenu določili lego sond. Nato je bager (mali bager s široko nagibno planirno
žlico) pričel z izkopom sond. Sonde (označene kot S 1-3) so bile izkopane do oz. delno
poglobljene v geološko osnovo. Vse sonde so bile zaradi lege parcele izkopane v smeri
vzhod - zahod. Dokumentirana sta bila dva profila sond - opisno, mersko in
5
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fotografsko. Dokumentirali smo tudi potek del. Po končanih delih so bile sonde
zasute.
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OPISI SOND
Sonda 1
Lega: Sonda leži na severnem delu parcele. Območje je poraslo s travo.
Mere: dolžina 5,1 m, širina 1,3 m, globina 1,7 m.
V južnem profilu je bilo dokumentiranih 5 stratigrafskih enot:
•

SE 1 - ruša (0 - 0,05 m); humozen temno sivo rjav glinen melj 96%; apnenčevi
lomljenci (1-5 cm) 1%; recentna opeka in strešniki (3-12 cm) 3%; rahle
konsistence.

•

SE 2 - nasutje (0,05- 0,17 m); temno sivo rjav glinen melj 96%; pesek 3%;
recentna opeka in strešniki (3-8 cm); apnenčevi lomljenci (1-5 cm) 1%; rahle
do drobljive konsistence.

•

SE 3 - temno sivo rjav glinen melj (0,17 - 0,63 m) 95%; peščenjakovi prodnički
(1-4 cm) 3%; apnenčevi lomljenci (1-5 cm) 1%; drobci oglja 1%; recentna
keramika; drobljive do zbite konsistence.

•

SE 4 - rjavo rumena meljasta glina 98% (0,63 - 1,4 m); peščenjakovi prodnički
(1-2 cm) 2%; zbita konsistenca; verjetno gre za aluvialni nanos.

•

SE 5 - aluvialni nanos (1,4 - 1,7 m); rjavo rumena meljasta glina 90%;
peščenjakovi prodnički (1-4 cm) 10%; zbite konsistence.

Opombe: Recentna keramika v SE 3 samo v zgornjem delu plasti. V SE 4
koncentracija peščenjakovih prodničkov proti dnu plasti narašča.

Slika 3: Južni profil sonde 1 (foto: J. Skorupan).
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Sonda 2
Lega: Sonda leži na sredini parcele. Območje je poraslo s travo.
Mere: dolžina 5,2 m, širina 1,3 m, globina 1,5 m.
V južnem profilu je bilo dokumentiranih 6 stratigrafskih enot:
•

SE 1 - ruša (0 - 0,05 m); humozen temno sivo rjav glinen melj 96%; apnenčevi
lomljenci (1-5 cm) 1%; recentna opeka in strešniki (3-12 cm) 3%; rahle
konsistence.

•

SE 2 - nasutje (0,05- 0,2 m); rjav glinen melj 98%; recentna opeka in strešniki
(3-8 cm); apnenčevi lomljenci (1-5 cm) 2%; rahle do drobljive konsistence.

•

SE 3 - temno sivo rjav glinen melj (0,2 - 0,75 m) 95%; peščenjakovi prodnički
(1-4 cm) 3%; apnenčevi lomljenci (1-5 cm) 1%; drobci oglja 1%; recentna in
novoveška keramika; drobljive do zbite konsistence.

•

SE 4 - rjavo rumena meljasta glina 98% (0,75 - 1,3 m); peščenjakovi prodnički
(1-2 cm) 2%; zbita konsistenca; verjetno gre za aluvialni nanos.

•

SE 5 - aluvialni nanos (1,3 - 1,5 m); rjavo rumena meljasta glina 90%;
peščenjakovi prodnički (1-4 cm) 10%; zbite konsistence.

•

vkop 1 - 0,15 - 0,38 m; v profilu banjaste oblike (dolžina 0,83 m, globina 0,23
m); zapolnjen s SE 2; recentnega ali novoveškega nastanka

Opombe: Recentna in novoveška keramika v SE 3 samo v zgornjem delu plasti. V SE
4 koncentracija peščenjakovih prodničkov proti dnu plasti narašča.

Slika 4: Južni profil sonde 2 (foto: J. Skorupan).
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Sonda 3
Lega: Sonda leži na jugu parcele. Območje je poraslo s travo.
Mere: dolžina 5,2 m, širina 1,3 m, globina 1,5 m.
V južnem profilu je bilo dokumentiranih 5 stratigrafskih enot:
•

SE 1 - ruša (0 - 0,05 m); humozen temno sivo rjav glinen melj 96%; apnenčevi
lomljenci (1-5 cm) 1%; recentna opeka in strešniki (3-12 cm) 3%; rahle
konsistence.

•

SE 2 - nasutje (0,05- 0,18 m); temno sivo rjav glinen melj 96%; pesek 3%;
recentna opeka in strešniki (3-8 cm); apnenčevi lomljenci (1-5 cm) 1%; rahle
do drobljive konsistence.

•

SE 3 - temno sivo rjav glinen melj (0,18 - 0,70 m) 95%; peščenjakovi
prodnički (1-4 cm) 3%; apnenčevi lomljenci (1-5 cm) 1%; drobci oglja 1%;
recentna keramika; drobljive do zbite konsistence.

•

SE 4 - rjavo rumena meljasta glina 97% (0,7 - 1,45 m); peščenjakovi prodnički
(1-5 cm) 2%; zbita konsistenca; verjetno gre za aluvialni nanos.

•

SE 5 - aluvialni nanos (1,45 - 1,5 m); rjavo rumena meljasta glina 90%;
peščenjakovi prodnički (1-4 cm) 10%; zbite konsistence.

Opombe: Recentna in novoveška keramika v SE 3 samo v zgornjem delu plasti. V SE
4 koncentracija peščenjakovih prodničkov proti dnu plasti narašča.

Slika 5: Južni profil sonde 3 (foto: J. Skorupan).
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NAJDBE
Med arheološkim sondiranjem so bile odkrite in shranjene ter v primarno obdelavo
vključene 3 najdbe (pobrane so bile vse odkrite najdbe, razen recentnega gradbenega
materiala - opeke, strešniki).
Vse keramične najdbe so se ohranile v fragmentarni obliki.
Najdbe so bile oprane, pregledane ter razdeljene glede na material:
•

lončenina - 3 kosi (100%)

Glede časovne opredelitve najdb splošno velja, da je najlažje opredeljiva lončenina.
Nedvomno je bilo mogoče opredeliti 3 najdbe (100%), rezultati so prikazani v Tabelah
1 in 2.

SONDA
2
3
SKUPAJ

SONDE
SE
lončenina
3
1 (NV)
3
2 (NV)
3

Tabela 1: Evidentirane najdbe glede na kontekst, material in časovno opredelitev (Legenda: NV - novi
vek).

Sonde
procenti

Datacija
Novi vek
3
100%

Tabela 2: Procentualno razmerje evidentiranih najdb glede na časovno opredelitev.

Vse najdbe pripadajo obdobju novega veka. Gre za majhne odlomke trde temno sive
lončenine. Dva odlomka pripadata ostenju posode, pri enem odlomku pa gre za ustje
in ostenje posode.
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INTERPRETACIJA REZULTATOV SONDIRANJ
Na podlagi pridobljenih najdb in stratigrafske slike je mogoče dobiti vpogled v
pretekle dogodke na obravnavanem območju.
Pri najdbah gre v celoti za odlomke lončenine, ki je datirana v novi vek. Odlomki so
fragmentirani in so bili odkriti v zgornjem delu plasti SE 3, ki je enotna v vseh treh
sondah.
Stratigrafska slika v vseh treh sondah kaže na enotno dogajanje na raziskanem
območju:
•

Sterilno geološko podlago predstavlja plast rjavo rumene meljaste gline s
peščenjakovi prodnički (SE 5 v vseh treh sondah). Nastanek in oblikovanje te
plasti je posledica vodnega delovanja, ki je povezano s poplavljanjem bližnjega
potoka Višnjica, ki danes teče 100 m vzhodneje od območja. Tej plasti je
podobna zgoraj ležeča plast rumene meljaste gline s peščenjakovi prodnički
(SE 4 v vseh treh sondah), ki je prav tako arheološko sterilna. Za razliko od
spodaj ležeče ima ta plast opazno manjšo vsebnost peščenjakovih prodničkov,
kar nakazuje na manj aktivno vodno delovanje. To bi lahko pomenilo, da se je
ta plast oblikovala na robu vodno aktivnega območja, kar pomeni, po ustalitvi
vodne struge Višnjice na območju, kjer teče še danes.

•

Oblikovanje plasti SE 3 v vseh treh sondah ni več neposredno povezano z
vodnim delovanjem Višnjice, saj v njej nismo zabeležili vidnih znakov vodnega
delovanja. Plast je homogena in ne kaže znakov prekinitve v nastajanju in
oblikovanju. Glede na humozen značaj in drobce oglja bi lahko domnevali, da
je bila ta plast v uporabi kot njivska ali travnata površina. Datiranje te plasti je
zaradi odsotnosti arheoloških znakov skoraj nemogoče. Glede na odkritja v
bližnji okolici, bi lahko predvidevali časovni razpon morebitne uporabe in
oblikovanja plasti od prazgodovine do novega veka, o čemer nam pričajo
odkrite novoveške najdbe v zgornjem delu plasti.

•

V novem veku je raziskano območje doživelo večjo spremembo, saj je na do
tedaj njivsko oziroma travnato površino bil postavljen gospodarski objekt
oziroma toplar (vrsta kozolca). Po pripovedovanju lastnika zemljišča je bil
toplar star okoli 200 let in je bil leta 2010 podrt. Točno starost objekta je težko
določiti, zasledimo pa ga na Reambulančnem katastru za Kranjsko iz leta 1868
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(slika 6). K uporabni površini tega objekta pripadajo startigrafske enote SE 2 v
S1, SE 2 in vkop 1 v S2 in SE 2 v S3, ki predstavljajo hodno površino pod
toplarjem. Odkrite najdbe v zgornjem delu SE 3 so lahko tudi posledica
uporabe toplarja.
•

Po porušenju toplarja leta 2010 je bilo območje zravnano in preraščeno s
travo, kar predstavljaja SE 1 v vseh treh sondah in je danes hodni nivo.

Slika 6: Območje raziskav na Reambulančnem katastru za Kranjsko iz leta 1868, z rdečo puščico je
označen toplar (http://www.gov.si/arhiv/kataster/imgb/n/n060c01.jpg).
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SKLEP
Parcela 82/10, k.o. Gorenja vas leži znotraj območja enote kulturne dediščine, ki je
varovano z varstvenim režimom za arheološko dediščino, a na njej z opravljenim
sondiranjem (Priloga 1) nismo ugotovili arheološkega potenciala.
Glede na stratigrafijo na obravnavani parceli ni pričakovati nepremičnih arheoloških
ostalin, zato na obravnavani parceli ni potrebe po sistematičnih arheoloških
raziskavah.
Ta sklep ne izključuje možnosti obstoja arheološkega najdišča v neposredni bližini
obravnavane parcele. O tem pričajo najdbe iz samega Mrzlega polja in njegove bližnje
okolice.
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