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UVOD

Parcele 2424/8, 2424/9 in 2424/10, vse k.o. Rudnik, na katerih je predvidena izgradnja
stanovanjskega dvojčka, ležijo na območju registrirane enote kulturne dediščine (EŠD), ki je
v Registru nepremične kulturne dediščine vpisana kot Ljubljana - Arheološko najdišče
Rakovnik (EŠD 14899) in je varovana z varstvenim režimom za arheološko dediščino.
V skladu s kulturnovarstvenimi pogoji, ki jih je lastniku zemljišča Cirilu Rupertu izdal Zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije (št.: 1124/2009-MT), je za predvideni poseg potrebno
izvesti dodatne predhodne arheološke raziskave.
Izvedbo predhodnih arheoloških raziskav je lastnik zemljišča naročil pri podjetju Arhej d.o.o.
na podlagi Ponudbe za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav na lokaciji Spodnji Rudnik,
parc. št. 2424/8,2424/9 in 2424/10, vse k.o. Rudnik (št. 003/2010).
Raziskavo je odobrilo MK RS s kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev
arheološke dediščine št. 62240-36/2010/2, z dne 3.3.2010.
Terenska dela je dne 15.3.2010 opravila 5-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 RUDNIKA

Rudnik (297 m n.m.v.) je povsem urbanizirana vas in je danes že del Ljubljane (slika 1). Leži
na skrajnem jugovzhodnem delu mesta. Leži v ravnici, na levi strani Dolenjske ceste, ki
poteka iz centra Ljubljane proti jugovzhodu, to je proti Dolenjski, na meji med Ljubljanskim
barjem in Golovcem. Golovec se dviga na severni strani Rudnika kot podolgovat gozdni
hrbet. Z Golovca po ožjih grapah tečejo manjši hudourniški potoki, ki so sedaj večinoma
presahnili, starejši ljudje pa se jih še spomnijo. Tak potok naj bi tekel tudi v bližini
obravnavanega območja. Njegov potek je vrisan na Franciscejskem katastru za Kranjsko iz
leta 1825 (slika 7) in na Reambulančnem katastru za Kranjsko iz istega leta (slika 8). Na teh
dveh kartah se vidi, da potok teče nekoliko vzhodneje od obravnavanega območja, kar so
potrdili tudi tamkajšnji prebivalci, ki so pri izkopu temeljev za svoje hiše naleteli na prod in
mivko. Na južni strani Rudnika pa se že razprostira obsežno Ljubljansko barje.
V arheološkem smislu je okolica Rudnika bogata z arheološkimi ostalinami iz različnih
obdobij (slika 2). Iz bakrene dobe, to je iz obdobja kolišč na Ljubljanskem barju, so na ledini
Malence, ki se nahaja nekoliko vzhodneje od obravnavanega območja, leta 1979 našli drevak
in lončenino. Na ledinah Požar so našli več odlomkov prazgodovinske keramike, na hribu nad
cerkvijo sv. Simona in Jude pa se domnevno nahaja starejše železnodobna naselbina. Iz
zgodnjerimskega obdobja so na območju Rudnika našli več novcev, iz rimske dobe pa je bil
tu odkrit del rimske nekropole ter več drobnih najdb. Nekje na območju trase današnje
Dolenjske ceste je dokumentirana tudi trasa rimske ceste Emona - Neviodunum. Na Golovcu,
na vzpetini Debeli hrib so bili odkriti odlomki lončenine, ki pa ni natančneje opredeljena.
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Slika 1: Zemljevid (M 1:25000) z vrisano lego obravnavanega območja (moder kvadratek) (vir: ©2007 Agencija
RS za okolje, LUZ d.d.).

Slika 2: Zračni posnetek z vrisanimi območji dediščine (z modro barvo je označena arheološka dediščina) in z
vrisano lego obravnavanega območja (oranžen kvadratek) (vir: http://giskds.situla.org/giskd/)
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METODOLOGIJA DELA IN NJEGOV POTEK
Opis območja in delovni pogoji
Parcele št. 2424/8, 2424/9 in 2424/10, k.o. Rudnik, ležijo na ravnici, ki je na severu zaprta z
gozdnatim hrbtom Golovec, na jugu pa se razteza obsežno Ljubljansko barje. Parcele ležijo
neposredno ob Dolenjski cesti, na levi strani ceste iz smeri centra Ljubljane (na levi strani
Klančarjeve ulice). Na parcelah je danes peščeno nasutje za parkirišče.
Obravnavano območje ima obliko nepravilnega pravokotnika, z daljšo osjo v smeri jugozahod
- severovzhod. Najdaljša stranica ima dolžino 24,5 m, širino 23 m, površina vseh parcel
skupaj pa znaša 453,81 m2. Projekt za izgradnjo predvideva poseg le na delu celotne površine
parcel, zato smo se pri raziskavah omejili le na prostor, kjer naj bi stal objekt. Površina tega
območja obsega 175,78 m2 s stranicami objekta 14,97 m v osi jugozahod - severovzhod in
14,28 m v osi jugovzhod - severozahod.
Skozi območje ne potekajo nobeni infrastrukturni vodi v smislu električne napeljave,
kanalizacije ali vodovoda.
V času izvedbe del je bilo vreme sončno. Dopoldan je bilo rahlo megleno, popoldan pa je bilo
vremo sončno. Temperatura je bila okoli 9oC. Tla so bila suha. Na parcelah je danes peščeno
nasutje, uporabljeno za nekdanje parkirišče.
Zgoraj navedena dejstva niso ovirala korektne izvedbe oziroma vplivala na veljavnost
rezultatov pregledov.

Delovni postopki
1. Preučevanje stratigrafije območja:
- strojni izkop štirih sond (4 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 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 z bagrom (mali bager s široko nagibno žlico) pričeli z izkopom sond. Vse sonde so bile
umeščene na parcelo št. 2424/8, saj sta ostali dve parceli premajhni. Sonde (označene kot S
1-4) so bile izkopane do oz. delno poglobljene v geološko osnovo. Sonde so bile orientirane
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glede na usmeritev objekta. Sondi 1 in 3 sta bili orientirani v smeri jugozahod - severovzhod,
sondi 2 in 4 pa jugovzhod - severozahod. Dokumentirana sta bila dva profila sond - opisno,
mersko in 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 robu predvidenega objekta, na severu parcele 2424/8. Na
območju se nahaja peščeno nasutje za parkirišče.
Mere: dolžina 4 m, širina 1,3 m, globina 1,4 m.
V zahodnem profilu je bilo dokumentiranih 5 stratigrafskih enot:
SE 1 - recentno peščeno nasutje (0 - 0,25 m) 100% ; drobljive do zbite konsistence
SE 2 - recentno gramozno nasutje (0,25 - 0,55 m) 97%; recentne opeke 3%; drobljive do zbite
konsistence
SE 3 - sivo rjav peščeno glinen melj (0,55 - 0,97 m) 94%; peščenjakovi lomljenci (2 - 5 cm)
3%; oglje (1 - 3 cm) 2%; drobci opek (1 - 2 cm) 1%; verjetno ornica; recenten material kot
posledica "smetenja pokrajine" z gnojenjem; drobljive do zbite konsistence
SE 4 - zeleno siv glinen melj (0,97 - 1,32 m) 92%; peščenjakovi lomljenci (1 - 3 cm) 3%;
oglje (1 - 2 cm) 2%; veje (2 - 10 cm) 3%; barjanska tla; mazave konsistence
SE 5 - rjavkasto rumena meljasta glina (1,32 - 1,4 m) 99%; Mn in Fe oksidi (do 1 cm) 1%;
mazave konsistence; sterilna plast
Opombe: Po nastanku je SE 3 verjetno naplavina potoka, ki je nekoč tekel iz Golovca. V SE 3
je peščenjak rahlo preperel. Na dnu sonde se je začela nabirati voda, ki je verjetno že
podtalnica.

Slika 3: Zahodni profil sonde 1 (foto: S. Porenta).
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Sonda 2
Lega: Sonda leži na zahodnem robu predvidenega objekta, na zahodu parcele 2424/8. Na
območju se nahaja peščeno nasutje za parkirišče.
Mere: dolžina 4 m, širina 1,3 m, globina 1,3 m.
V severnem profilu so bile dokumentirane 4 stratigrafske enote:
SE 1 - recentno peščeno nasutje (0 - 0,3 m) 100% ; drobljive do zbite konsistence
SE 2 - recentno gramozno nasutje (0,3 - 0,68 m) 97%; recentne opeke in večji apnenčasti
lomljenci 3%; drobljive do zbite konsistence
SE 3 - rjava meljasta glina (0,68 - 0,94 m) 98%; peščenjakovi lomljenci (1 - 4 cm) 1%; oglje
(do 1 cm) 1%; mazave do zbite konsistence
SE 4 - rjavkasto rumena meljasta glina (0,94 - 1,3 m) 97%; Mn in Fe oksidi (do 1 cm) 1%;
mazave konsistence; vključki sivega glinenega melja; peščenjakovi lomljenci (1 - 5 cm) 1%;
oglje (do 1 cm) 1%; sterilna plast
Opombe: SE 3 je podobna barjanski plasti (SE 4 iz sonde 1), mogoče se je nahajala na robu
vode in je zato manj zaglinjena. Tu je SE 5 iz sonde 1 (SE 4) precej višje, zato sklepam, da
teren pada proti severu oziroma severovzhodu. SE 3 iz sonde 1 je verjetno odstranjena pri
nasipavanju SE 2.

Slika 4: Severni profil sonde 2 (foto: S. Porenta).
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Sonda 3
Lega: Sonda leži na južnem robu predvidenega objekta, na jugu parcele 2424/8. Na območju
se nahaja peščeno nasutje za parkirišče.
Mere: dolžina 4 m, širina 1,3 m, globina 1,25 m.
V zahodnem profilu je bilo dokumentiranih 7 stratigrafskih enot:
SE 1 - recentno peščeno nasutje (0 - 0,21 m) 100% ; drobljive do zbite konsistence
SE 2 - recentno gramozno nasutje (0,21 - 0,48 m) 98%; recentne opeke 2%; drobljive do zbite
konsistence
SE 3 - kolovoz (0,48 - 0,66 m); temno sivo rjav peščen melj 38%; apnenčasti prodniki (3 - 8
cm) 60%; novoveška opeka (1 - 3 cm) 2%; drobljive do zbite konsistence
SE 4 - nasutje za kolovoz (0,66 - 0,80 m); sivo rjav peščen melj 91%; peščenjakovi lomljenci
(1 - 3 cm) 5%; oglje (1 - 2 cm) 1%; drobljive do zbite konsistence
SE 5 - sivo rjav peščeno glinen melj (0,8 - 0,98 m) 94%; peščenjakovi lomljenci (1 - 3 cm)
5%; oglje (1 - 2 cm) 2%; zbite konsistence; verjetno naplavina
SE 6 - zeleno siv glinen melj (0,98 - 1,13 m) 92%; peščenjakovi lomljenci (1 - 3 cm) 5%;
oglje (1 - 3 cm) 3%; veje (2 - 10 cm) 3%; barjanska tla; mazave konsistence
SE 7 - rjavkasto rumena meljasta glina (1,13 - 1,25 m) 99%; Mn in Fe oksidi (do 1 cm) 1%;
mazave konsistence; sterilna plast
Opombe: Na dnu sonde se je začela zbirati voda.

Slika 5: Zahodni profil sonde 3 (foto: S. Porenta).
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Sonda 4
Lega: Sonda leži na vzhodnem robu predvidenega objekta, na vzhodu parcele 2424/8. Na
območju se nahaja peščeno nasutje za parkirišče.
Mere: dolžina 4 m, širina 1,3 m, globina 1,25 m.
V severnem profilu je bilo dokumentiranih 6 stratigrafskih enot:
SE 1 - recentno peščeno nasutje (0 - 0,18 m) 100% ; drobljive do zbite konsistence
SE 2 - recentno gramozno nasutje (0,18 - 0,58 m) 97%; recentne opeke 3%; drobljive do zbite
konsistence
SE 3 - recentno nasutje (0,58 - 0,78 m); sivo rjav meljast pesek 77%; apnenčasti lomljenci (5 15 cm) 5%; recentne opeke (4 - 12 cm) 15%; peščenjakovi lomljenci (2 - 5 cm) 3%; drobljive
do zbite konsistence
SE 4 - sivo rjav peščeno glinen melj (0,78 - 1 m) 90%; peščenjakovi lomljenci (1 - 4 cm) 5%;
oglje (1 - 4 cm) 2%; veje (4 - 10 cm) 3%; ornica (naplavina); drobljive do zbite konsistence;
fragmenta prazgodovinske keramike
SE 5 - zeleno siv glinen melj (1 - 1,35 m) 90%; peščenjakovi lomljenci (1 - 3 cm) 5%; oglje
(do 1 cm) 2%; veje (4 - 8 cm) 3%; barjanska tla; mazave konsistence
SE 6 - rjavkasto rumena meljasta glina (1,35 - 1,45 m) 99%; Mn in Fe oksidi (do 1 cm) 1%;
mazave konsistence; sterilna plast

PN0001

Slika 6: Severni profil sonde 4 (foto: S. Porenta).
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NAJDBE

Med arheološkim sondiranjem je bilo odkritih in shranjenih ter v primarno obdelavo
vključenih 9 najdb. Med samim odkrivanjem plasti v sondah smo sicer odkrili večjo količino
najdb, vendar je bila velika večina najdb izločenih, ker so bile recentnega izvora in nimajo
arheološke vrednosti (recentni gradbeni material, recentna steklovina, ostanki smeti ipd.). Vse
te izločene najdbe so na območje prišle z nasipanjem različnega materiala za utrditve ali pa
kot posledica t.i. "smetenja pokrajine" pri gnojenju njivskih površin.
Vse keramične najdbe so se ohranile v fragmentarni obliki.
Najdbe so bile oprane, pregledane ter razdeljene glede na material:
lončenina - 6 kosov (66,7%)
keramični gradbeni material - 2 kosa (22,2%)
kosti - 1 kos (11,1%)
Glede časovne opredelitve najdb splošno velja, da je najlažje opredeljiva lončenina.
Nedvomno je bilo mogoče opredeliti 7 najdb (77,8%), rezultati so prikazani v Tabelah 1 in 2
ter Prilogi 2.
Plast

Material

SONDA

SE

lončenina

k.g.m.

kosti

1
1
1
1
4

3
3
3
3
4

1 (NV)
1 (NV)
1 (NV)
1 (NV)
2 (PRAZ), PN0001

1 (NV)
1 (NV)

1 (NV)

6

2

1

SKUPAJ
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Tabela 1: Evidentirane najdbe glede na kontekst, material in časovno opredelitev (Legenda: k.g.m. - keramični
gradbeni material, PRAZ - prazgodovina, NV - novi vek, PN - posebna najdba).
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Datacija
Novi vek Prazgodovina
Sonde
procenti

7
77,80%

2
22,20%

Skupaj
9
100%

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

Največ najdb pripada novemu veku, kar je glede na stratigrafsko sliko in na način nastajanja
in uporabe plasti povsem običajno. Predvsem gre za odlomke lončenine in keramični gradbeni
material, ki je bil na območje namerno prinesen, bodisi kot odpadni material iz okoliških
bivališč ali pa kot posledica gnojenja njivskih površin.
Zanimiva je predvsem najdba dveh odlomkov dna prazgodovinske lončenine, ki sta bila nekoč
del iste posode. Gre za sivo rjavo lončenino, ki vsebuje kremenove vključke. Zaradi vplivanja
plasti, v kateri sta odlomka ležala, je površina odlomkov močno preperela, kar pomeni, da ni
ohranjena njihova dejanska površina. Glede na način žganja in sestavo lončarske mase bi
lahko odlomka časovno umestili v obdobje eneolitika, čas kolišč na Ljubljanskem barju. Ker
so dna na splošno časovno težje opredeljiva, pa po načinu žganja in sestavi lončarske mase
dopuščamo možnost umestitve odlomkov v obdobje zgodnjega srednjega veka.
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INTERPRETACIJA REZULTATOV SONDIRANJ
Na podlagi pridobljenih najdb in stratigrafske slike je mogoče dobiti vpogled v pretekle
dogodke na obravnavanem območju.
Sterilno podlago terena predstavlja mazava rjavkasto rumena meljasta glina (SE 5 v S1, SE 4
v S2, SE 7 v S3 in SE 6 v S4). Na tej površini je začel postopoma nastajati mazav do zbit
zeleno siv glinen melj, ki predstavlja barjanska tla (SE 4 v S1, SE 3 v S2, SE 6 v S3, SE 5 v
S4). Ta plast je vsebovala organske ostanke vej, ki so se zaradi odsotnosti kisika v plasti
precej dobro ohranili. Nad barjanskimi tlemi se je pričela odlagati naplavinska plast (SE 3 v
S1, SE 5 v S3, SE 4 v S4), ki je po svojem nastanku verjetno povezana s hudourniškim
potokom, ki je tekel z Golovca, nekoliko vzhodneje od območja obravnave. Odsotnost te
plasti v S2 je verjetno posledica njene odstranitve pri nasipavanju recentnega gramoznega
nasutja ter naravne dvignjenosti terena, saj je tu SE 4 že precej visoko, glede na ostale sonde.
V S4 sta bila na dnu te plasti odkrita odlomka prazgodovinske lončenine. Glede na lego najdb
v plasti in nezaobljene robove odlomkov lahko domnevamo, da odlomki niso transportirani na
daljšo razdaljo. Ta plast je bila v novem veku v rabi kot njivska površina, kar nakazuje tudi
raznolika vrsta najdb, ki se nahajajo na podobnih površinah in so večinoma posledica t.i.
"smetenja pokrajine". V S3 smo nad to plastjo odkrili nasutje za kolovoz (SE 4) in kolovoz
(SE 3), ki je verjetno služil kot dostopna pot na njivsko površino in je novoveškega nastanka.
V S4 pa je bilo nad naplavino še recentno nasutje (SE 3), ki je vsebovalo gradbeni material,
plastiko, žice, steklovino. Nad vsem tem je ležalo recentno gramozno nasutje (SE 2 v vseh
sondah) in nad njim še recentno peščeno nasutje (SE 1 v vseh sondah), ki je služilo za
parkirišče.
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Slika 7: Lega območja raziskav na Franciscejskem katastru za Kranjsko iz leta 1825
(vir: http://www.gov.si/arhiv/kataster/imgb/l/l273a04.jpg)

Slika 8: Lega območja raziskav na Reambulančnem katastru za Kranjsko iz leta 1825
(vir: http://www.gov.si/arhiv/kataster/imgb/l/l273c04.jpg)
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SKLEP
Opravljena sondiranja na območju parcel 2424/8, 2424/9, 2424/10, k.o. Rudnik nakazujejo
arheološki

potencial

iz

obdobja

prazgodovine.

Človekovo

prisotnost

nakazujeta

prazgodovinska odlomka na dnu aluvialne plasti tik nad barjanskimi tlemi. Ostanki človeške
aktivnosti kot so bivalni ali gospodarski objekti, ognjišča ipd. v sondah niso bili ugotovljeni.
Vendar posamezne najdbe nakazujejo na veliko verjetnost obstoja le-teh na obravnavanih
parcelah ali v neposredni bližini. Delovanje vode, ki je vplivalo na oblikovanje reliefa v
preteklosti, daje najdišču dodaten potencial. Odkrita najdišča v neposredni bližini s časovno
sorodnim gradivom, kažejo na širše območje z arheološkim potencialom. Parcele ležijo
znotraj območja registrirane enote kulturne dediščine, ki je varovano z varstvenim režimom
za arheološko dediščino.
V Tabeli 3 so podane globine plasti glede na predvideni način izkopa. 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 recentnih nasutij.
Kombiniran izkop se uporablja za izkop plasti, ki ne nosijo vidnih arheoloških informacij,
vendar so zaradi lege nad arheološko plastjo za razumevanje razvoja plasti arheološko
pomembne. Ročni izkop se uporablja za plasti, ki vsebujejo neposredne arheološke
informacije. V danem primeru gre za naplavino, ki je bila kasneje v rabi kot njivska površina
(SE 3 v S1, SE 5 v S3, SE 4 v S4). Obstaja možnost vkopov v barjanska tla (SE 4 v S1, SE 3
v S2, SE 6 v S3, SE 5 v S4), ki lahko segajo do globine 0,3 metra in jih pričakujemo na cca.
5% površine celotnega območja.
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SONDA

1
2
3
4

Debelina plasti (v metrih)
plasti z
plasti z
strojno
nizkim
arheološkim
odstranljive arheološkim
potencialom
plasti
potencialom
(III. razred)
(IV. razred)
0,55
0
0,72
0,68
0
0,26
0,48
0,32
0,33
0,58
0,2
0,57

Skupna povprečna debelina (v metrih)

0,5725

0,13

0,47

m3 - na površini predvidenega posega
(175,78 m2)

100,63405

22,8514

82,6166

5%
skupne
površine
do 0,3 m
globine vkopi (II.
razred)
2,6367

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

FOTOGRAFIJE NAJDB

Slika 9: Fotografija najdbe PN0001 (Foto: D. Badovinac).

