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Slika na naslovnici: Pogled na parcelo z izkopanimi sondami; pogled proti zahodu (foto: S.
Porenta).
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UVOD

Parcela 76/3, k.o. Zbilje, na kateri je predvidena izgradnja stanovanjskega objekta, ležijo na
območju registrirane enote kulturne dediščine (EŠD), ki je v Registru nepremične kulturne
dediščine vpisana kot Zbilje - Arheološko območje Groblje (EŠD 22864) in je varovana z
varstvenim režimom za arheološko dediščino.
V skladu s kulturnovarstvenimi pogoji, ki jih je lastnici zemljišča Ani Ločniškar izdal Zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Ljubljana (št.: 155/2009-MT), je za predvideni
poseg potrebno izvesti dodatne predhodne arheološke raziskave.
Izvedbo predhodnih arheoloških raziskav je lastnica zemljišča naročila pri podjetju Arhej
d.o.o. na podlagi Ponudbe za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav za gradnjo
stanovanjskega objekta na parceli št. 76/3, k.o. Zbilje (št. 017/2010).
Raziskavo je odobrilo MK RS s kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev
arheološke ostaline št. 62240-127/2010/2, z dne 25.5.2010.
Terenska dela je dne 26.5.2010 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 ZBILJ

Vas Zbilje (335 m. n. v.) se nahaja 1,8 kilometra severno od Medvod (slika 1). Zbilje so
gručasta vas na široki savski terasi ob Zbiljskem jezeru nasproti Smledniku. Prst je ilovnata, v
bregu proti Zbiljskem jezeru pa je prst peščena. Zbiljsko jezero je nastalo leta 1954 z
zajezitvijo reke Save zaradi postavitve HE Medvode. Tu reka Sava naredi manjši okljuk. Na
severozahodu se nahaja Žejski hrib, na jugu ter vzhodu se nahaja reka Sava, na severu se
nahaja manjša ravnica proti vasi Podreča, na zahodu pa je vas Žeje.
Okolica Zbilj je bogata v smislu arheološke dediščine (slika 2). Najstarejše arheološke najdbe
pripadajo obdobju bronaste dobe. Iz tega obdobja so v Medvodah, na lokaciji Svetje, odkrili
naselbinske ostanke. Iz obdobja pozne bronaste dobe je na Smledniku, na lokaciji Stari grad,
znana naselbina, ki je bila poseljena tudi v obdobju starejše železne dobe. Iz obdobja starejše
železne dobe je znano najdišče Verje, kjer se nahaja prazgodovinsko gradišče s pripadajočim
gomilnim grobiščem. Glede na lego v prostoru, najdbo prazgodovinskega meča v Savi in
ledinsko ime Groblje se predvideva, da je na območju Zbilj potencialno arheološko najdišče
iz obdobja starejše železne dobe. Iz obdobja antike so v Medvodah (Svetje) znane ostaline, ki
bi lahko pripadale rimski obcestni postaji, odkrili pa so tudi rimski grob, ki je verjetno del
večjega grobišča, ki je bil odkrit v naselju Ladja. Iz obdobja srednjega veka je znano najdišče
Opatov hrib pri Podreči, kjer naj bi stal samostan. Same Zbilje se prvikrat omenjajo leta 1341.
Prvotno naj bi stale kilometer severneje, ko pa so pogorele, so se domačini naselili tam, kjer je
vas danes.
Iz zgoraj navedenih podatkov lahko razberemo, da je okolica Zbilj 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 v preteklosti.
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Slika 1: Zemljevid (M 1:25000) z vrisano lego obravnavanega območja (zelen kvadratek) (vir: ©2007 Geodetski
Inštitut Slovenije).

Slika 2: Zračni posnetek z vrisanimi območji dediščine (z modro barvo je označena arheološka dediščina) in z
vrisano lego obravnavanega območja (rumen kvadratek) (vir: http://giskds.situla.org/giskd/)
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METODOLOGIJA DELA IN NJEGOV POTEK
Opis območja in delovni pogoji
Parcela št. 76/3, k.o. Zbilje, leži na robu savske terase, na zahodnem bregu reke Save. Parcela
se nahaja na travnati površini, teren pa je raven.
Obravnavana parcela (Priloga 1) ima obliko pravokotnika, z daljšo osjo v smeri severovzhod jugozahod. Najdaljša stranica ima dolžino 57 m, širino 18 m, površina parcele pa znaša
960m2. Arheološko smo pregledali celotno parcelo.
Skozi območje potekajo infrastrukturni vodi v smislu vodovodne napeljave, ki pa niso vplivali
na izvedbo predhodnih arheoloških raziskav.
V času izvedbe del je bilo vreme sončno. Temperatura je bila okoli 20oC. Tla so bila suha.
Na parcelah se ne nahajajo nobeni objekti, parcela pa je poraščena s travnikom.
Zgoraj navedena dejstva niso ovirala korektne izvedbe oziroma vplivala na veljavnost
rezultatov pregledov.

Delovni postopki
1. Preučevanje stratigrafije območja:
- strojni izkop treh sond (5x1,25m) do geološke osnove. Sonde (označene s S1, S2 in S3) so
smiselno razporejene tako, da smo z njimi dobili vpogled v stratigrafijo celotnega
obravnavanega območja (Priloga 2). Sonde 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).

Potek dela
Najprej smo na podlagi predhodne kartografske umestitve določili mesto izkopa sond. Nato
smo pričeli z izkopom sond. Izkopane so bile do oz. delno poglobljene v geološko osnovo.
Sonda 1 je bila izkopana na vzhodni strani parcele, sonda 2 na sredini parcele in sonda 3 na
vzhodni strani parcele. Dokumentirana sta bila dva profila sond - opisno, mersko in
fotografsko. Dokumentirali smo tudi potek del. Po končanih delih so bile sonde in testne jame
zasute.
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OPISI SOND

Sonda 1
Lega: Sonda leži na zahodni strani parcele 76/3. Območje je poraslo s travo in leži na ravnini.
Mere: dolžina 5m, širina 1,25m, globina 1m.
V vzhodnem profilu je bilo dokumentiranih 5 stratigrafskih enot:
SE 1 - ruša (0 - 0,06m)
SE 2 - humozna plast (0,06 - 0,29m); svetlo rjav peščen melj 93%; apnenčasti prodniki (28cm) 5%; peščenjakovi prodniki (2-5cm) 2%; rahle do drobljive konsistence
SE 3 - aluvialni nanos (0,29 - 0,52m); svetlo rjav peščen melj 20%; rumenkast meljast pesek
35%; apnenčasti prodniki (2-6cm) 40%; peščenjakovi prodniki (2-4cm) 5%; drobljive do zbite
konsistence
SE 4 - aluvialni nanos (0,52 - 0,8m); rjavkast meljast pesek 60%; apnenčasti prodniki (2-8cm)
35%; peščenjakovi prodniki (2-4cm) 5%; drobljive do zbite konsistence
SE 5 - aluvialni nanos (0,8 - 1m); svetlo siv meljast pesek 34%; apnenčasti prodniki (2-7cm)
60%; peščenjakovi prodniki (1-4cm) 6%; rahle do drobljive konsistence
Opombe: Podobna stratigrafska situacija kot v sondi 2.

Slika 3: Vzhodni profil sonde 1 (foto: S. Porenta).
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Sonda 2
Lega: Sonda leži na sredini parcele 76/3. Območje je poraslo s travo in leži na ravnini.
Mere: dolžina 5m, širina 1,25m, globina 0,9m.
V vzhodnem profilu je bilo dokumentiranih 5 stratigrafskih enot:
SE 1 - ruša (0 - 0,06m)
SE 2 - humozna plast (0,06 - 0,3m); svetlo rjav peščen melj 93%; apnenčasti prodniki (2-8cm)
5%; peščenjakovi prodniki (2-5cm) 2%; rahle do drobljive konsistence; novoveška keramika
SE 3 - aluvialni nanos (0,3 - 0,52m); svetlo rjav peščen melj 20%; rumenkast meljast pesek
35%; apnenčasti prodniki (2-6cm) 40%; peščenjakovi prodniki (2-4cm) 5%; drobljive do zbite
konsistence; plast rahlo valovi
SE 4 - aluvialni nanos (0,52 - 0,72m); rjavkast meljast pesek 60%; apnenčasti prodniki (28cm) 35%; peščenjakovi prodniki (2-4cm) 5%; drobljive do zbite konsistence
SE 5 - aluvialni nanos (0,72 - 0,9m); svetlo siv meljast pesek 34%; apnenčasti prodniki (27cm) 60%; peščenjakovi prodniki (1-4cm) 6%; rahle do drobljive konsistence
Opombe: Podobna stratigrafska situacija kot v sondi 1.

Slika 4: Vzhodni profil sonde 2 (foto: S. Porenta).
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Sonda 3
Lega: Sonda leži na vzhodni strani parcele 76/3. Območje je poraslo s travo in leži na ravnini.
Mere: dolžina 5m, širina 1,3m, globina 1,45m (maksimalna globina 1,8m).
V vzhodnem profilu je bilo dokumentiranih 8 stratigrafskih enot:
SE 1 - ruša (0 - 0,06m)
SE 2 - humozna plast (0,06 - 0,45m); svetlo rjav peščen melj 95%; apnenčasti prodniki (28cm) 3%; peščenjakovi prodniki (2-5cm) 2%; korenine; rahle do drobljive konsistence; pada
od severa proti jugu; novoveški oz. recentni gradbeni material
SE 3 - aluvialni nanos (0,45 - 0,77m); svetlo rjav peščen melj 67%; apnenčasti prodniki (215cm) 30%; peščenjakovi prodniki (5-10cm) 3%; drobljive konsistence
SE 4 - aluvialni nanos (0,77 - 1m); temno rjav glineno peščen melj 65%; apnenčasti prodniki
(2-15cm) 30%; peščenjakovi prodniki (5-8cm) 5%; drobljive konsistence
SE 5 - aluvialni nanos (0,77 - 1,3m); rdečkasto rjava meljasta glina 90%; apnenčasti prodniki
(1-5cm) 10%; zbite konsistence
SE 6 - aluvialni nanos (1 - 1,25m); svetlo rumenkasto siv meljast pesek 30%; apnenčasti
prodniki (2-7cm) 60%; peščenjakovi prodniki (1-4cm) 10%; rahle do drobljive konsistence;
zapolnitev erozije oz. struge
SE 7 - aluvialni nanos (1,45 - 1,8m); svetlo sivo rumen meljast pesek 60%; apnenčasti
prodniki (6-15cm) 40%; spodnji del struge iz večjih prodnikov
Erozija - struga potoka (0,77- 1,8m), ki se zareže v SE 4 in 6 in je zapolnjena z SE 5 in 7
Opombe: Na severni strani je rahla brežina, ki pada proti jugu. Erozija se nahaja 3m južno od
začetka sonde. V južnem profilu je rob struge. Smer struge je severozahod-jugovzhod.
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Slika 5: Vzhodni profil sonde 3 (foto: S. Porenta).
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NAJDBE

Med arheološkim vrednotenjem je bilo odkritih in shranjenih ter v primarno obdelavo
vključenih 6 najdb. Pobrane so bile vse opažene najdbe. Vse keramične najdbe in kos stekla
so se ohranili v fragmentarni obliki.

Najdbe so bile oprane, pregledane ter razdeljene glede na material:
lončenina - 1 kos (16,7%)
steklo - 1 kos (16,7%)
keramični gradbeni material - 4 kos (66,6%)
Glede časovne opredelitve najdb splošno velja, da je najlažje opredeljiva lončenina.
Nedvomno je bilo mogoče opredeliti 6 najdb (100%), rezultati so prikazani v Tabelah 1 in 2
ter Prilogi 2.

Plast

Material

SONDA

SE

lončenina

k.g.m.

steklo

2

2

1 (NV)

3

2

3 (NV)

1 (REC)

3

2

1 (A) (PN 1)
1

SKUPAJ

4

1

6

Tabela 1: Evidentirane najdbe glede na kontekst, material in časovno opredelitev
(Legenda: REC - recentno, NV - novi vek, A - antika, PN - posebna najdba).

Datacija

Skupaj

Recentno

Novi vek

Antika

Sonde

4

1

1

6

procenti

66,6%

16,7%

16,7%

100%

Tabela 2: Procentualno razmerje evidentiranih najdb glede na časovno opredelitev.
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Največ najdb je recentnih. Najdeni so bili trije kosi recentnega keramičnega gradbenega
materiala oz. opek. Dve fragmenta pripadata isti opeki. Med recentne najdbe spada tudi
fragment stekla. Najden je bil tudi fragment novoveške lončenine. Gre za fragment ustja in
ostenja. Odkrit je bil tudi fragment antične opeke (PN 1).

Slika 6: Fragment antične opeke (PN1) (foto: S. Porenta).
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INTERPRETACIJA REZULTATOV SONDIRANJ
Na podlagi pridobljenih najdb in stratigrafske slike je mogoče dobiti vpogled v pretekle
dogodke na obravnavanem območju.
Arheološko sterilno podlago sestavljajo plasti, ki so po nastanku vezane na nanose reke Save
in predstavljajo rečne teraso. V sondah (S) 1 in 2, ki sta po stratigrafski sliki identični
predstavljajo aluvialne oz. rečne nanose plasti SE 3, 4 in 5. Med seboj se plasti razlikujejo po
vsebini materiala, nastanek plasti pa je podoben. Nad temi aluvialnimi nanosi je po
prenehanju neposrednega vodnega delovanja začela nastajati humozna plast, ki je vsebovala
najdbe (SE 2 v S1, S2, S3). Novoveške in recentne najdbe v tej plasti so posledica
obdelovanja polj, tja pa so verjetno prišle z gnojenjem njiv. Njiva je bila po pripovedovanju
lastnice parcele tu še pred nekaj leti, njiva pa je tu bila že vsaj leta 1825, kar se vidi tudi na
franciscejskem katastru (slika 6). Nad to plastjo se nahaja travnik (SE1 v S1, S2, S3).
Situacija v sondi 3 pa je drugačna od situacije v sondah 1 in 2. Tudi tu arheološko sterilno
podlago predstavljajo plasti, ki so del aluvialnih nanosov in so del savske rečne terase (SE 6
in 4). Zanimivo pa je bilo odkritje manjše struge (erozije), ki je ni vrisane na franciscejskem
katastru. Starost struge je težko opredeliti, stratigrafsko pa je mlajša od plasti SE 4 in starejša
od plasti SE 3. Struga je bila zapolnjena v spodnjem delu s plastjo, ki je vsebovala večje
prodnike (SE 7), zgornji del struge pa je zapolnjevala temno rjava glinena plast (SE 5), ki je
verjetno sem prišla iz bližnjega Žejskega hriba. Smer struge je severozahod - jugovzhod,
njena širina pa je okoli 1,5 metra. Nad strugo in njenimi polnili se je odložila plast (SE 3), ki
je po sestavi aluvialnega nastanka. Po prenehanju neposrednega vodnega delovanja je začela
nastajati humozna plast (SE 2), nad njo pa je današnja ruša (SE 1). V plasti SE 2 je bil odkrit
fragment antične opeke (PN 1), ki je na območje lahko prišel s pomočjo vodnega delovanja.
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Slika 7: Lega območja raziskav (rdeča linija) na Franciscejskem katastru za Kranjsko iz leta 1825 (vir:
http://www.gov.si/arhiv/kataster/imgb/l/l347a03.jpg)
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SKLEP
Na območju parcele 76/3, k.o. Zbilje nismo ugotovili arheološkega potenciala. Najdba
fragmenta antične opeke nakazuje na bližino antičnega najdišča (cesta, objekt).
Glede na stratigrafijo na obravnavani parceli ni pričakovati nepremičnih arheoloških ostalin,
zato ni potrebe po sistematičnih arheoloških raziskavah na obravnavani parceli. Ker pa
območje leži znotraj registrirane enote kulturne dediščine, ki je varovana z varstvenim
režimom za arheološko dediščino, predlagamo, da strojni odriv ob gradnji bodočega
stanovanjskega objekta poteka pod arheološkim nadzorom.
Ta sklep ne izključuje možnosti obstoja arheološkega najdišča v neposredni bližini
obravnavane parcele. O tem pričajo najdbe iz samega Zbilja in njegove bližnje okolice.
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