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Slika na naslovnici: Obravnavano območje na Franciscejskem katastru za Kranjsko.
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UVOD

Parcela št. 430/25 k.o. Šentvid, na kateri je predvidena gradnja novega objekta - garaže in
dozidava stanovanjskega objekta, leži na območju registrirane enote kulturne dediščine
(EŠD), ki je v Registru nepremične kulturne dediščine vpisana kot Šentvid pri Stični Arheološko najdišče Grbčev dovc (EŠD 15724) in je varovana z varstvenim režimom za
arheološko dediščino.
V skladu s kulturnovarstvenimi pogoji, ki jih je lastnikoma zemljišča Marijanu in Vidi Uhan
izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Ljubljana (št.: 419/2010-MP-PJB), je
za predvideni poseg potrebno izvesti arheološko dokumentiranje ob gradnji.
Izvedbo predhodnih arheoloških raziskav je lastnik zemljišča naročil pri podjetju Arhej d.o.o.
na podlagi Ponudbe za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav za gradnjo novega objekta garaže in dozidavo stanovanjskega objekta, na parc. št. 430/25 k.o. Šentvid (št. 034/2010).
Raziskavo je odobrilo Ministrstvo za kulturo RS s kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo
in odstranitev arheološke ostaline št. 62240-301/2010/2, z dne 9.9.2010.
Terenska dela je v enem dnevu (16.8.2010) 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 ŠENTVIDA PRI STIČNI
Šentvid pri Stični (321m n.v.) je gručasta vas v Šentviški kotlini, ki leži severno ob cesti
Ivančna Gorica - Radohova vas. Leži na manjši vzpetini, ki se dviga nad kotlino. Središče
predstavlja cerkev sv. Vida. Na severu se nahaja Petrušnja vas, na zahodu Pristavlja vas, na
jugu Sv. Rok, na vzhodu pa Velike Češnjice. Grič, na katerem stoji Šentvid pri Stični je danes
skoraj popolnoma poseljen. Vzhodno pod gričem se nahaja dolina Šentviškega potoka, ki mu
domačini pravijo Maklenk, vzhodno nad dolino pa se nahaja Goli vrh. Na jugu se teren spušča
proti Sv. Roku, na zahodu pa proti dolini, po kateri poteka cesta Ivančna Gorica - Radohova
vas. Na severu se nahaja Centov hrib in naselje Petrušnja vas, severozahodno pa se strmo
dviga hrib Gradišče. Pobočja niso strma in dostop je lahek z vseh smeri. V okolici se nahajajo
obsežna polja in travniki. Vidno nadzira celo Šentviško kotlino, ter dolino proti Glogovici.

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

Okolica Šentvida pri Stični je izredno bogata v arheološkem smislu (Slika 2). Najstarejše
arheološke najdbe segajo v obdobje kulture žarnih grobišč in starejše železne dobe, saj je v
neposredni bližini stala mogočna prazgodovinska naselbina Cvinger na Viru pri Stični z
veliko nekropolo. Iz obdobja starejše železne dobe so znana še najdišča pri Sv. Roku, kjer je
stala manjša naselbina ter najdišče v Šentpavlu, kjer se v okolice cerkve sv. Pavla predvideva
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manjša naselbina. Naselbina iz obdobja starejše železne dobe s pripadajočim gomilnim
grobiščem se nahaja tudi pri Radohovi vasi na Vencljevem hribu in Zlatem vrhu. Iz obdobja
mlajše železne dobe, obdobje keltske poselitve, je bilo na obravnavanem območju odkritih
nekaj manjših najdb, ki nakazujejo na prisotnost naselbine na ledini Grbčev dovc. Na tem
območju so znane tudi rimskodobne najdbe, ki se nahajajo tudi na Golem vrhu in Anžlovem,
kjer so bili odkriti sledovi rimske ville rustice. Ostanki rimskodobne naselbine in žarnega
grobišča pa so bili najdeni tudi na območju Centovega hriba. Pomembno vlogo je imel
Šentvid pri Stični predvsem v srednjem veku, ko je imel trške pravice. Leta 1140 je omenjen
kot oppidum in tu naj bi bili nastanjeni menihi, ki so gradili stiški samostan. Šentvid pri Stični
je bil tudi obsežna prafara.
Iz zgoraj navedenih podatkov lahko razberemo, da je okolica Šentvida pri Stični 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 in geostrateškega stališča. Verjetno je to vzrok dokaj gosti
poseljenosti tega območja v zgodovini.

Slika 2: Zračni posnetek z vrisanimi območji dediščine (z 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
Obravnavana parcela 430/25 k.o. Šentvid, leži na jugu naselja Šentvid pri Stični. Leži na
ledini Ulce, ki se nahaja na severnem pobočju Farškega hriba. Območje je danes močno
pozidano. Območje nadzora se nahaja na južni strani stanovanjskega objekta (hišna številka
Šentvid pri Stični 184).
Obravnavano območje (Priloga 1) ima pravokotno obliko, z daljšo osjo v smeri vzhod zahod.
Skozi območje potekajo infrastrukturni vodi v smislu telefonske in vodovodne napeljave, ki
pa niso vplivali na izvedbo predhodnih arheoloških raziskav.
V času izvedbe del je bilo vreme oblačno z manjšimi padavinami. Temperatura je bila okoli
20oC. Tla so bila vlažna. Območje arheološkega nadzora je potekalo na travnatem predelu,
kjer se nahajajo vrt, trata in sadovnjak.
Zgoraj navedena dejstva niso ovirala korektne izvedbe oziroma vplivala na veljavnost
rezultatov pregledov.

Delovni postopki
1. Preučevanje stratigrafije območja:
- strojni izkop do globine 1m na delih, kjer bodo zgrajeni temelji na ostalem območju pa le do
globine 40cm. Ob izkopu je potekal makroskopski pregled izkopane zemljine (zbiranje in
shranjevanje vseh najdb po prepoznavnih stratigrafskih enotah) in dokumentiranje
ugotovljene stratigrafije (opisna in fotografska dokumentacija).

Potek dela
Najprej je bila izkopano območje, kjer se bo gradil prizidek z garažo v velikosti 6x6m do
globine 40cm, na mestih temeljev pa se je kopalo do globine 1m. Na območju gradnje
dovozne poti v velikosti 12x3m pa je poseg v globino znašal 40cm.

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
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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.

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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OPIS STRATIGRAFIJE OBMOČJA
V vzhodnem profilu izkopnega polja so bile dokumentirane 3 stratigrafske enote:
SE 1 - ruša oziroma površina vrta (0 - 0,3m); humozna plast; zelo temno sivo rjave barve;
meljasta glina 94%; na vrtu ostanki oglja, ki so posledica bogatenja prsti; apnenčasti lomljenci
1% (1-2cm); drobljive konsistence
SE 2 - sivo rjava meljasta glina (0,3 - 0,95m); recentni gradbeni material, ostanki plastike;
večji apnenčasti lomljenci 3% (5-15cm); vmes peščene zaplate; zemljeno nasutje za izravnavo
terena okoli hiše; drobljive do zbite konsistence
SE 3 - rjava glina (0,95 - 1,2m); železovi oksidi 2% (drobci); gre za sterilno arheološko plast;
zbite konsistence

Slika 3: Vzhodni profil obravnavanega območja (foto: S. Porenta).
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NAJDBE

Med arheološkim vrednotenjem ni bila v primarno obdelavo zajeta nobena najdba. Na
celotnem območju vrednotenja ni bilo odkritih v plasteh nobenih arheološko pomembnih
najdb.
V plasti 1 in 2 so bile sicer odkrite najdbe keramičnega gradbenega materiala, ki pa je
recentnega izvora. V teh dveh plasteh so bili odkriti tudi plastični ostanki, ki so posledica
nasipavanja materiala ob gradnji hiše.
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INTERPRETACIJA REZULTATOV ARHEOLOŠKEGA NADZORA
Na podlagi opaženih recentnih najdb in stratigrafske slike je mogoče dobiti vpogled v pretekle
dogodke na obravnavanem območju.
Območje je bilo ob gradnji hiše leta 1982 močno spremenjeno. Območje, ki je bilo predmet
arheološkega nadzora je bilo pri urejanju okolice hiše nasuto s finim zemljenim materialom v
višini dobrega metra (plasti 1 in 2), kar je vidno tudi danes, saj se sosednje hiše nahajajo
meter pod nivojem obravnavanega območja. Plast 1 in 2 sta po nastanku enaki, vendar se je
plast zaradi uporabe spremenila (vrt, travnik, sadovnjak). Plast 3 predstavlja prava tla, ki so se
nahajala tu pred postavitvijo hiše. V to plast se ne posega s predvidenim gradbenim posegom.
Na karti Franciscejskega katastra za Kranjsko iz leta 1823 so se tu nahajale njivske površine
(slika 4).

Slika 4: Lega parcele (oranžna linija) in območja raziskav (modra linija) na Franciscejskem katastru za Kranjsko
iz leta 1823 (vir: http://www.gov.si/arhiv/kataster/imgb/n/n329a04.jpg).
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SKLEP
Na območju parcele 430/25 k.o. Šentvid nismo ugotovili arheološkega potenciala. Rezultati
arheološkega nadzora kažejo, da je obravnavano območje v preteklosti in pred izgradnjo
stanovanjske hiše služilo le kot njivska površina. V plasteh 1 in 2 je bilo sicer nekaj
keramičnega gradbenega materiala, ki je recentnega izvora in je posledica nasipanja območja
za izravnavo terena okoli hiše. Poleg keramičnega materiala je bilo odkritih tudi nekaj
predmetov, ki so posledica smetenja pokrajine.
Ta sklep ne izključuje možnosti obstoja arheološkega najdišča v neposredni bližini
obravnavane parcele. O tem pričajo najdbe iz samega Šentvida pri Stični in njegove bližnje
okolice.
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