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UVOD

Parceli št. 584 in 585 k.o. Petrova vas, na kateri je predvidena izgradnja 2x20 kV KVB
Ručetna vas - Semič in TP-R Ručetna vas II in RP Semič, ležita na območju registrirane enote
kulturne dediščine (EŠD), ki je v Registru nepremične kulturne dediščine vpisana kot Mihelja
vas - Prazgodovinska in rimskodobna naselbina (EŠD 20282) in je varovana z varstvenim
režimom za arheološko dediščino.
V skladu s kulturnovarstvenimi pogoji, ki jih je investitorju Elektro Ljubljana d.d., DE Novo
mesto izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Novo mesto (št.: ČR-07/2011TB), je za predvideni poseg na parc. št. 585, k.o. Petrova vas potrebno izvesti predhodne
arheološke raziskave v obliki terenskega pregleda z ročnimi testnimi sondami. Poleg tega je
ZVKDS OE Novo mesto predlagal, da se na parc. št. 584, k.o. Petrova vas izvede ekstenzivni
arheološki pregled.
Izvedbo predhodnih arheoloških raziskav je investitor naročil pri podjetju Arhej d.o.o. na
podlagi Ponudbe za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav za izgradnjo 2x20 kV KVB
Ručetna vas - Semič in TP-R Ručetna vas II in RP Semič (št. 015/2011).
Raziskavo je odobrilo Ministrstvo za kulturo RS s kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo
in odstranitev arheološke ostaline št. 62240-153/2011/2, z dne 24.5.2011.
Terenska dela je v dveh dneh (9.6. in 10.6.2011) opravil Sašo Porenta pod vodstvom 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 MIHELJE VASI
Mihelja vas (218 m n.v.) je vas v Beli krajini vzhodno od ceste Semič - Črnomelj. Leži na
rahlo dvignjenem platoju, ki se dviga nad dolino, kjer se nahajajo travniki in njivske površine
(Slika 1). Pobočja niso strma in dostop je lahek z vseh smeri. Na vzhodu se dvigajo obronki
Kočevskega roga. Vidno nadzira celo dolino od Semiča do Črnomlja.

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

Okolica Mihelje vasi je bogata v arheološkem smislu (Slika 2). Najstarejše arheološke najdbe
segajo v obdobje prazgodovine, saj se v neposredni bližini Mihelje vasi nahajajo sledovi
prazgodovinske naselbine, ki še ni natančno locirana. Pri terenskem pregledu leta 2000 in
sondiranju leta 2001 so na njivah južno in severozahodno od vasi odkrili naselbinske ostanke
iz prazgodovine. Iz obdobja prazgodovine je v neposredni bližini znano še najdišče pri
Rožancu, kjer so pri terenskem pregledu leta 2000 in pri sondiranju leta 2001 odkrili
naselbinske ostanke. Ti ostanki se nahajajo v vzhodnem delu Petrove vasi in na obdelovalnih
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površinah severno od Rožanca. Na tem območju so znane tudi rimskodobne naselbinske
najdbe, ki se bile odkrite na obeh zgoraj omenjenih najdiščih.
Iz zgoraj navedenih podatkov lahko razberemo, da se v okolici Mihelje vasi nahajajo
dokumentirani arheološki ostanki od obdobja prazgodovine do rimskega obdobja. Na
območju parcele 585 so bili že odkriti prazgodovinski ostanki (Mason, Pinter 2006).
Predvsem je zanimiv podatek o ostankih prazgodovinskih in antičnih naselbin, kar kaže na
pomembnost prostora iz gospodarskega in geostrateškega stališča, saj tu še danes poteka
pomembna cestna komunikacija, ki povezuje Belo krajino z dolino reke Krke in območjem
reke Kolpe. Verjetno je to vzrok dokaj gosti poseljenosti tega območja v zgodovini.

Slika 2: Zračni posnetek z vrisanimi območji dediščine (s svetlo modro barvo je označena arheološka dediščina)
in z vrisano lego obravnavanega območja (rdeč kvadratek) (vir: http://giskds.situla.org/giskd/).
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METODOLOGIJA DELA IN NJEGOV POTEK
Opis območja in delovni pogoji
Obravnavani parceli 584 in 585, k.o. Petrova vas, ležita južno od naselja Ručetna vas in
severovzhodno od vasi Mihelja vas. Ležita v manjši depresiji, ki poteka v smeri vzhod - zahod
in se nahaja med obema naseljema. Območje arheoloških raziskav se je nahajalo na meji med
obema parcelama.
Obravnavano območje (Priloga 1) ima pravokotno obliko, z daljšo osjo v smeri vzhod zahod.
Skozi območje potekajo infrastrukturni vodi v smislu električne napeljave, ki pa niso vplivali
na izvedbo predhodnih arheoloških raziskav.
V času izvedbe del je bilo vreme spremenljivo (sončno ter oblačno z manjšimi padavinami).
Temperatura je bila okoli 23oC. Tla so bila vlažna. Območje arheoloških raziskav je zaraščeno
s travo.
Zgoraj navedena dejstva niso ovirala korektne izvedbe oziroma vplivala na veljavnost
rezultatov pregledov.

Delovni postopki
1. Preučevanje stratigrafije območja:
- ročni izkop šestih sond (1 x 1 m) do geološke osnove na parceli 585. Sonde (označene s S1
do S6) so smiselno razporejene tako, da smo z njimi dobili vpogled v stratigrafijo
obravnavanega območja (Priloga 2). Sonde smo izkopali na mestih, kjer smo ocenili, da ni
prišlo do predhodnih posegov v plasti. Razlika med posameznimi sondami je bila okoli 25 m.
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).
2. Podpovršinski pregled po prečnicah (mreža 25 x 10 m) 2:
- območje parcele 584 je bilo razdeljeno na osem kvadrantov velikosti 25x10 m (dolžina 160
m); v vsakem kvadrantu smo ročno izkopali testno jamo označeno z ETP 1 do 8 (Priloga 2);
makroskopski pregled izkopane zemljine (zbiranje in shranjevanje vseh najdb iz plasti);
velikost jam je 0,4 x 0,4 m in segajo do dna ornice ali prve plasti (povprečno do 40 cm).
2

Podpovršinski pregled nadomešča površinski pregled na t.i. "zaprtih površinah" (travnik, gozd), kjer rastlinski
pokrov onemogoča opazovanje tal.
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Potek dela
Najprej smo na podlagi predhodne kartografske umestitve določili mesto izkopa sond in lego
testnih jam. Nato smo pričeli z izkopom sond in testnih jam. Vse sonde so bile umeščene na
parcelo št. 585. Izkopane so bile do oz. delno poglobljene v geološko osnovo ali do
arheološko sterilne plasti. Dokumentirana sta bila dva profila sond - opisno, mersko in
fotografsko. Dokumentirali smo tudi potek del. Testne jame smo izkopali na območju parcele
584. Tu je bilo izkopanih 8 testnih jam. Po končanih delih so bile sonde in testne jame zasute.
Distribucija in koncentracije
Za vse pregledano območje se izdela grafična analiza distribucije gradbenih materialov in
odlomkov keramike. Pri poenotenju absolutnih numeričnih vrednosti sta bila upoštevana
dolžina prečnice znotraj ZE in stopnja vidljivosti v trenutku zbiranja (pet stopenj) v formuli

STANDARDNA DOLŽ. = 50m x PET /5/ STOPENJ VIDLJ.
INTERPRETIRANO ŠT. = ABSOLUTNO ŠT. x -----------------------------------------------------------------------------STOPNJA VIDLJ. x DOLŽ. V m

Primerljivost rezultatov zbiranja med površinskim pregledom po prečnicah in podpovršinskim
pregledom v jamah načeloma ni mogoča, je pa treba pozitivne rezultate podpovršinskega
pregleda jemati kot indic, ki je pri enaki količini najdb načeloma mnogo močnejši od
rezultatov površinskega pregleda. Pri številčno slabi zastopanosti prazgodovinskega ali
rimskodobnega gradbenega materiala v zbranem vzorcu sicer velja, da je na podlagi enega
odkritega fragmenta že mogoče utemeljeno sklepati na prisotnost sledov človekovega bivanja
na mestu ali v bližnji okolici mesta najdbe. Zato vprašanje primerljivosti rezultatov
površinskega in podpovršinskega pregleda pri gradivu iz tega časa nima posebne teže.
Pri gradivu iz mlajših obdobij (srednji vek do moderni čas) velja, da se fragmenti keramike in
gradbenih materialov pojavljajo v večjih količinah na njivskih površinah in v jamah,
izkopanih na travnikih, ki so bile prej v njivski uporabi. Glede tovrstnih najdb lahko ob
siceršnjem nepoznavanju starih tehnik izboljševanja obdelovalne zemlje rečemo samo to, da
so velike količine tega gradiva verjetno posledica smetenja pokrajine, kar bi potrjevalo tudi
število fragmentov železa, kosti in plastike na istih površinah.
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Koncentracije večjega števila keramičnega in gradbenega gradiva (ki se dopolnjujejo,
deloma pa tudi pokrivajo) iz mlajših obdobij najdemo predvsem v bližini naselij, poljskih in
gozdnih poti ter cest.
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OPISI SOND

Sonda 1
Lega: Sonda leži na zahodu vzhodnega dela parcele 585 in sicer na njenem južnem robu.
Mere: dolžina 1,2 m, širina 1,2 m, globina 0,37 m.
V vzhodnem profilu so bile dokumentirane 4 stratigrafske enote:
SE 1 - ruša in humozna plast (0 - 0,11 m); glinast melj 100%; barva je temno sivo rjava
(10YR 4/2); drobljive do zbite konsistence
SE 2 - glinast melj (0,11 - 0,22 m) 97,75%; temno sivo rjav (10YR 4/2); lomljenci apnenca (1
- 4 cm) 2%; oglje (drobci) 0,25%; drobljive do zbite konsistence
SE 3 - sterilna ilovica (0,22 - 0,37 m) 98%; lomljenci apnenca (1 - 8 cm) 2%; zbite
konsistence; rdeča (2.5YR 5/8)
SE 4 - preperela kamnita geološka podlaga (0,11 - 0,37 m) 100%; trdne konsistence
Opombe: Arheološko sterilna plast (SE 3 in 4) zelo nizko pod površjem.

Slika 3: Pogled na severni profil sonde 1 (foto: J. Hobič).
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Sonda 2
Lega: Sonda leži na zahodu vzhodnega dela parcele 585 in sicer na njenem južnem robu.
Mere: dolžina 1,05 m, širina 1,03 m, globina 1 m.
V severnem profilu so bile dokumentirane 3 stratigrafske enote:
SE 1 - ruša in humozna plast (0 - 0,12 m); glinast melj 100%; barva je temno sivo rjava
(10YR 4/2); drobljive do zbite konsistence
SE 2 - glinast melj (0,12 - 0,40 m) 99,75%; temno sivo rjav (10YR 4/2); oglje (drobci) 0,25%;
drobljive do zbite konsistence
SE 3 - glinast melj (0,4 - 1 m) 100%; drobljive do zbite konsistence; temno rumenkasto rjava
(10YR 4/4)
Opombe: Tu plasti 3 iz sond 4-6 ni več! Ni opaznih antropogenih dejavnikov.

Slika 4: Pogled na severni profil sonde 2 (foto: J. Hobič).
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Sonda 3
Lega: Sonda leži na sredini vzhodnega dela parcele 585 in sicer na njenem južnem robu.
Mere: dolžina 1,11 m, širina 1,01 m, globina 1,02 m.
V vzhodnem profilu so bile dokumentirane 4 stratigrafske enote:
SE 1 - ruša in humozna plast (0 - 0,1 m); glinast melj 99%; apnenčasti lomljenci (1 - 4 cm)
1%; barva je temno sivo rjava (10YR 4/2); drobljive do zbite konsistence
SE 2 - glinast melj (0,1 - 0,44 m) 98,75%; rumenkasto rjav (10YR 5/4); oglje (drobci) 0,25%;
apnenčasti lomljenci (1 - 4 cm) 1%; drobljive do zbite konsistence;
SE 3 - glinast melj (0,44 - 0,65 m) 99,75%; drobljive do zbite konsistence; zelo temno sivo
rjava (10YR 3/2); oglje (drobci) 0,25%
SE 4 - glinast melj (0,65 - 1,02 m) 100%; drobljive do zbite konsistence; temno rumenkasto
rjava (10YR 4/4);
Opombe: Isto kot sonde 4-6.

Slika 5: Pogled na vzhodni profil sonde 3 (foto: J. Hobič).
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Sonda 4
Lega: Sonda leži na vzhodu vzhodnega dela parcele 585 in sicer na njenem južnem robu.
Mere: dolžina 1,07 m, širina 1,04 m, globina 0,96 m.
V zahodnem profilu je bilo dokumentiranih 5 stratigrafskih enot:
SE 1 - ruša in humozna plast (0 - 0,24 m); glinasto peščen melj 98%; apnenčasti lomljenci (1 3 cm) 2%; barva je temno sivo rjava (10YR 4/2); drobljive do zbite konsistence
SE 2 - glinast melj (0,24 - 0,40 m) 98,5%; rumenkasto rjav (10YR 5/4); oglje (drobci) 0,5%;
apnenčasti lomljenci (1 - 4 cm) 1%; drobljive do zbite konsistence
SE 3 - glinast melj (0,4 - 0,62 m) 99,75%; drobljive do zbite konsistence; zelo temno sivo
rjava (10YR 3/2); oglje (drobci) 0,25%
SE 4 - glinast melj (0,62 - 0,96 m) 100%; drobljive do zbite konsistence; temno rumenkasto
rjava (10YR 4/4)
Vkop 1 - 0,62 - 0,81 m; zgleda kot odtis kola zabitega v tla; iz nivoja SE 3 in seka SE 4;
zapolnjen z SE 3; globina odtisa 19 cm, širina 7 cm
Opombe: Isto kot sonde 4-6.

Slika 6: Pogled na severni profil sonde 4 (foto: J. Hobič).
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Sonda 5
Lega: Sonda leži na jugovzhodnem vogalu parcele 585.
Mere: dolžina 1,06 m, širina 1,06 m, globina 1,02 m.
V zahodnem profilu je bilo dokumentiranih 5 stratigrafskih enot:
SE 1 - ruša in humozna plast (0 - 0,24 m); glinast melj 97%; apnenčasti lomljenci (1 - 5 cm)
1%; kepe oranžne ilovice (3 - 7 cm) 2%; barva je temno sivo rjava (10YR 4/2); drobljive do
zbite konsistence
SE 2 - glinast melj (0,24 - 0,5 m) 98,75%; rumenkasto rjav (10YR 5/4); oglje (drobci) 0,25%;
apnenčasti lomljenci (1 - 2 cm) 1%; drobljive do zbite konsistence
SE 3 - glinast melj (0,5 - 0,72 m) 99,75%; drobljive do zbite konsistence; zelo temno sivo
rjava (10YR 3/2); oglje (drobci) 0,25%
SE 4 - glinast melj (0,72 - 0,95 m) 100%; drobljive do zbite konsistence; temno rumenkasto
rjava (10YR 4/4)
SE 5 - sterilna meljasta glina (0,95 - 1,02 m) 100%; rumenkasto rjava (10YR 5/8)
Opombe: Leži 3 m zahodno od glavne ceste, tik ob kolovozu ob cesti, zato je SE 1 rahlo
premešana.

Slika 7: Pogled na južni profil sonde 5 (foto: J. Hobič).
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Sonda 6
Lega: Sonda leži na severovzhodnem vogalu parcele 585.
Mere: dolžina 1,32 m, širina 0,92 m, globina 1,03 m.
V vzhodnem profilu so bile dokumentirane 4 stratigrafske enote:
SE 1 - ruša in humozna plast (0 - 0,3 m); glinasto peščen melj 95%; pesek (1 - 2 cm) 5%;
barva je temno sivo rjava (10YR 4/2); drobljive do zbite konsistence
SE 2 - glinast melj (0,3 - 0,57 m) 98,75%; rumenkasto rjav (10YR 5/4); oglje (drobci) 0,25%;
apnenčasti lomljenci (1 - 3 cm) 1%; drobljive do zbite konsistence; keramika (srednji vek)
SE 3 - glinast melj (0,57 - 0,89 m) 99,75%; drobljive do zbite konsistence; zelo temno sivo
rjava (10YR 3/2); oglje (drobci) 0,5%
SE 4 - glinast melj (0,89 - 1,03 m) 100%; drobljive do zbite konsistence; temno rumenkasto
rjava (10YR 4/4)
Opombe: Leži 3 m zahodno od glavne ceste, tik ob kolovozu ob cesti, zato je SE 1 rahlo
premešana - pesek.

Slika 8: Pogled na vzhodni profil sonde 6 (foto: J. Hobič).
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NAJDBE

Med arheološkim terenskim pregledom je bilo odkritih in shranjenih ter v primarno obdelavo
vključenih 60 najdb (pobrane so bile vse odkrite najdbe, brez selekcije).
Vse keramične najdbe so se ohranile v fragmentarni obliki.
Najdbe so bile oprane, pregledane ter razdeljene glede na material:
lončenina - 46 kosov (76,67%)
keramični gradbeni material - 10 kosov (16,67%)
železo - 3 kosi (5%)
žlindra - 1 kos (1,67%)
Glede časovne opredelitve najdb splošno velja, da je najlažje opredeljiva lončenina.
Nedvomno je bilo mogoče opredeliti vse najdbe (100%), rezultati so prikazani v Tabelah 1, 2
in 3 ter Prilogi 2.
SONDE
SONDA
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
6
SKUPAJ

SE
2
1
2
2
3
1
2
1
3
1
2
3

lončenina
1 (SRV)
1 (NV)
1 (NV)
20 (NV)
5 (PRAZ)
3 (NV)
2 (PRAZ)

k.g.m.
2 (REC)

železo

žlindra

1 (REC)
1 (NV)
1 (PRAZ)
3 (NV)
2 (NV)

1 (SRV), 2 (NV)
2 (NV)
1 (SRV), 1 (NV)
1 (SRV), 1 (NV)
42

2 (REC), 1 (NV)

1 (NV)

9

3

1

55

Tabela 1: Evidentirane najdbe v sondah glede na kontekst, material in časovno opredelitev (Legenda: PRAZ prazgodovina, SRV - srednji vek, NV - novi vek, REC - recentno, k.g.m. - keramični gradbeni material).
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ETP
ETP

SE

lončenina

5

2

3 (NV)

6

2

1 (NV)

1 (NV)

4

1

SKUPAJ

k.g.m.

5

Tabela 2: Evidentirane najdbe v testnih jamah glede na kontekst, material in časovno opredelitev (Legenda: NV novi vek, k.g.m. - keramični gradbeni material).

Datacija

Skupaj

Recentno

Novi vek

Srednji vek

Prazgodovina

Sonde

6

42

4

8

60

procenti

10,00%

70,00%

6,67%

13,33%

100%

Tabela 3: Procentualno razmerje evidentiranih najdb glede na časovno opredelitev.

Največ najdb pripada obdobju novega veka, med katerimi je največ odlomkov različne
lončenine ter nekaj keramičnega gradbenega materiala oziroma opek in železnih žebljev.
Podobno sestavo gradiva lahko pripišemo tudi recentnim najdbam.
Iz starejših obdobij smo dokumentirali tudi nekaj fragmentov lončenine, ki pripada obdobju
srednjega veka. Ti fragmenti so časovno lažje določljivi in jih lahko datiramo v časovni
razpon od 11. do 16. st. (predvsem 14. in 15. st.). Gre za manjše odlomke lončenine (slika 10).
Obdobje prazgodovine je zastopano z sedmimi odlomki lončenine ter enim kosom železove
žlindre oziroma volka (slika 11). Ti odlomki lončenine so majhni, zato je bolj natančna
časovna opredelitev težja, vseeno pa jih lahko grobo umestimo v čas prehoda iz srednje
bronaste dobe v pozno bronasto dobo oziroma kulturo žarnih grobišč (14. do 12. st. pr. n. št.).
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INTERPRETACIJA REZULTATOV ARHEOLOŠKIH RAZISKAV
Na podlagi odkritih najdb in stratigrafske slike je mogoče dobiti delni vpogled v pretekle
dogodke na obravnavanem območju.
Na obravnavanem območju se danes nahajajo travniki in obdelovalne površine, ki smo jo v
vseh sondah označili z SE 1, lastnika parcel pa sta povedala, da so bile na tem mestu še ne
dolgo nazaj obdelovalne njivske površine. V tej plasti so bile odkrite najdbe, ki časovno
pripadajo recentnemu oziroma obdobju novega veka in je debela od 10 do 30 cm. Debelina
narašča od sonde 1 proti sondi 6. Pod današnjo rušo in humozno plastjo se nahaja rumenkasto
ali temno sivo rjav glinast melj (SE 2 v S 1 - 6), ki vsebuje predvsem novoveške najdbe,
vendar se v S4 pojavljajo v tej plasti tudi odlomki lončenine iz obdobja prazgodovine, v S6 pa
tudi odlomek iz obdobja srednjega veka. Tak širok časovni razpon najdb lahko pripišemo
intenzivnemu obdelovanju njivskih površin. Tu mislimo predvsem na oranje in gnojenje. Ta
plast je debela od 11 do 28 cm. Na karti Franciscejskega katastra za Kranjsko iz leta 1824 so
se na tem območju nahajale njivske površine (slika 4).
V sondah S 3 - 6 smo pod plastjo SE 2 odkrili zelo temno sivo rjav glinast melj (SE 3), ki
predstavlja neko staro hodno površino in je arheološko najbolj zanimiva. V tej plasti smo
dokumentirali drobce oglja in lončenino, ki časovno pripada obdobju prazgodovine ter
srednjega veka. Najdba železove žlindre v sondi 3 pa nakazuje na prisotnost poselitve v
neposredni bližini, saj je kos precej težak in bi bil njegov transport z vodo na mesto odkritja
skoraj nemogoč. Nekaj mlajših fragmentov z vrha te plasti verjetno kaže, da je bil vrh plasti
delno poškodovan z oranjem. V prid dejstvu, da gre pri tej plasti za staro hodno površino,
govori dokumentiranje odtisa kola (vkop 1 v S4), ki je bil zabit v tla iz tega nivoja. Te plasti v
sondah 1 in 2 nismo zaznali. Ta plast je debela od 22 do 32 cm. Plast zgleda precej
nepoškodovana z oranjem, razen seveda njenega zgornjega dela, kar pomeni, da se v ali na
njej lahko pojavljajo še nepoškodovane arheološke strukture. Odsotnost antropogene plasti 3
v sondah 1 in 2 nakazuje na prostorsko zamejenost le-te.
Pod plastjo 3 v sondah 3, 4, 5 in 6 se nahaja temno rumenkasto rjav glinast melj (SE 4), ki je
bil dokumentiran tudi v sondi 2 (SE 3). Ta plast je že arheološko sterilna, saj v njej nismo
zaznali nobenih antropogenih dejavnikov. Debelina plasti je od 23 do 60 cm.
Geološko podlago smo dokumentirali v sondi 1 in sicer SE 3 in 4. SE 3 predstavlja rdeča
ilovica, ki delno prekriva kamnito osnovo tal (SE 4). Ta kamnita osnova se v sondi 1 nahaja
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tik pod površjem. Sterilno ilovico, ki je bila sicer rumenkasto rjava, smo zasledili tudi v sondi
5 (SE 5), ki pa je precej globlje glede na ilovico v sondi 1, kar pomeni, da teren od zahoda
proti vzhodu pada.
Iz zgoraj navedenega je razvidno, da so se na območju predhodnih raziskav ali v njegovi
neposredni bližini odvijale antropogene dejavnosti, ki imajo časovni razpon od prazgodovine
do današnjega časa. Omeniti je potrebno tudi podatek, ki ga je posredoval lastnik parcele 585,
da je na obravnavanem območju več podtalnih izvirov vode in da voda tu tudi večkrat zastaja,
predvsem ob večjem deževju. To dejstvo je zanimivo predvsem zato, ker bi si z njim lahko
razložili precej enakomerno odlaganje oziroma formiranje vseh plasti, ki so bile
dokumentirane tekom raziskav. Prav tako bi si z vodnim delovanjem lahko razlagali manjšo
zaobljenost fragmentov.

Slika 9: Lega parcel (oranžna linija) in območja raziskav na Franciscejskem katastru za Kranjsko iz leta 1824
(vir: http://www.gov.si/arhiv/kataster/imgb/n/n192a03.jpg).
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SKLEP
Opravljena sondiranja na območju parcel 584 in 585, k.o. Petrova vas (Priloga 1) nakazujejo
na arheološki potencial (Priloga 3). Parcele ležijo znotraj območja enote kulturne dediščine,
ki je varovano z varstvenim režimom za arheološko dediščino. Upoštevati moramo tudi
delovanje vode na obravnavanem območju, ki je deloma vplivalo na oblikovanje reliefa
območja v preteklosti in je seveda pomemben dejavnik poselitve in dejavnost ljudi. Slednje je
značilno za obdobje prazgodovine. Kljub temu, da s sondiranji niso bili odkriti neposredni
ostanki objektov in situ, pa stratigrafija območja ter evidentirane najdbe dopuščajo domnevo o
pretekli človeški aktivnosti (posredni ali neposredni) na obravnavanem območju ali v njegovi
neposredni bližini od prazgodovine do novega veka. Prav tako je treba upoštevati že odkrita
najdišča v neposredni bližini območja s časovno sorodnim gradivom.
V Tabeli 4 so podane globine plasti glede na predvideni način izkopa (Priloga 2). Debeline so
podane za vsako sondo posebej, skupna debelina, povprečje debelin plasti v vseh sondah in
skupno povprečje volumna plasti.
Strojni način izkopa je predviden za odstranitev ruše.
Kombiniran stratigrafski izkop predlagamo za izkop plasti, ki ne nosijo vidnih arheoloških
informacij, vendar so zaradi lege nad arheološko plastjo za razumevanje razvoja plasti
arheološko pomembne.
Izključno ročni izkop se uporabi za odstranitev plasti, ki vsebujejo neposredne arheološke
informacije (tako najdbe kot strukture). V danem primeru gre za temno sivo rjavo plast
glinastega melja, ki vsebuje arheološke informacije iz obdobja prazgodovine in srednjega
veka, ki smo ga opredelili v III. kategorijo metodologije SAAS. Obstaja možnost vkopov v
geološko osnovo, ki se lahko nahajajo do globine 0,3 metra na cca. 5% površine celotnega
območja. Za izračun površine smo upoštevali dolžino trase kablovoda, ki poteka po
obravnavanem območju ter širino 1 m, kot minimum, ki glede predvidenega izkopa jarka za
kablovod, še zagotavlja ustrezno arheološko informacijo.
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SONDA

1
2
3
4
5
6

Debelina plasti (v metrih)
plasti z
nizkim
plasti z
strojno
arheološkim arheološkim
odstranljive
potencialom potencialom
plasti
(stratigrafski (III. razred)
izkop)
0,11
0,11
0
0,12
0,88
0
0,1
0,71
0,21
0,24
0,5
0,22
0,24
0,49
0,22
0,3
0,41
0,32

Skupna povprečna debelina (v metrih)

0,185

0,52

0,16

m3 - na površini predvidenega posega
(143,41 m2)

26,53 m3

74,1 m3

23,18 m3

5%
skupne
površine
do 0,3 m
globine vkopi (II.
razred)
2,15 m3

Tabela 4: Globine plasti in predlagan način njihove odstranitve ter njihov povprečni volumen.
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PRILOGE 1 -3

FOTOGRAFIJE NAJDB

Slika 10: Odlomek ustja in ostenja srednjeveškega lonca (13. - 14. st.) (Foto: D. Badovinac).

Slika 11: Odlomki ostenj prazgodovinskih posod (spodnja vrsta) in kos železove žlindre oz.
volka (Foto: D. Badovinac).

