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UVOD 

 

Obravnavano območje (parc. št. 1024/4, 1024/6, 1026, 1025/3, 2866/1, 2890/1, k. o. Vrhnika), 

predvideno za stanovanjsko pozidavo Mrle na Vrhniki sicer neposredno ne posega na enote 

kulturne dediščine, se pa v neposredni bližini nahaja enota:  

• Vrhnika - Arheološko območje Trško jedro (EŠD 844)1; 

- opredeljeno kot območje, ki zajema naselbino, grobišče, cesto, pristanišče, kastel in zaporni 

zid;  

- datirano v bronasto, železno in rimsko dobo ter srednji vek;  

- varovano z varstvenim režimom za arheološko dediščino. 

V skladu s kulturnovarstvenimi smernicami, ki jih je Zavod za varstvo kulturne dediščine 

Slovenije – Območna enota Ljubljana (št. 243/2009-MP) izdelal za osnutek občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko pozidavo Mrle na Vrhniki, mora z gradnjo 

prizadeto zemljišče biti predhodno arheološko raziskano. Predhodne arheološke raziskave 

obsegajo v prvi fazi površinski in nato podpovršinski terenski pregled, na podlagi rezultatov 

obeh pa se kasneje določi način in obseg nadaljnjih raziskav. 

Raziskavo je odobrilo Ministrstvo za kulturo RS z izdajo kulturnovarstvenega soglasja za 

raziskavo in odstranitev arheološke dediščine št. 62240 – 254 / 2009 / 2, z dne 26.8.2009. 

Izvedbo predhodnih arheoloških raziskav oz. arheološki površinski in podpovršinski terenski 

pregled je investitor naročil pri podjetju Arhej d.o.o. na podlagi Ponudbe za izvedbo ocene in 

vrednotenja arheološkega potenciala na območju parc. 1024/4, 1024/5, 1024/6, 1026, 1025/3, 

2866/1, 2890/1, 1621/8, 1621/9 k. o. Vrhnika (št. 029a/2009). 

Terenska dela med 14. in 18. 9. 2009 je realizirala šestčlanska strokovna ekipa pod vodstvom 

Reneja Masaryka in Sama Hvalca.  

Uporabljena delovna metodologija je bila smiselno izpeljana iz metodologije, ki jo je za 

projekt izgradnje avtocest oblikoval in sprejel SAAS2, pri čemer so bili upoštevani tudi drugi 

normativi arheološke stroke3 (Novaković et al. 2007; ter t.i. »primeri dobre prakse«).

                                                 
1 http://giskd.situla.org/ 
 
2 GROSMAN, NOVAKOVIĆ 1994: D. Grosman, P. Novaković, Arheologija na avtocestah Slovenije I, 
Struktura in postopki. - Interno gradivo SAAS, Ljubljana 1994. Skupina za arheologijo na avtocestah Slovenije. 
 
3 NOVAKOVIĆ et al. 2007: P. Novaković et al., Minimalni standardi izkopavalne dokumentacije: pregled 
stanja in predlogi standardov. - Študia izdelana po naročilu Ministrstva za kulturo RS, Ljubljana 2007; Zakon o 
varstvu kulturne dediščine - Uradni list RS 16/2008. 
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GEOGRAFSKI IN ZGODOVINSKI ORIS OKOLICE OBMOČJA RAZISKAV 

 

Območje Mrle leži med Vrhniko na vzhodu, Staro Vrhniko na severu, Jerinovim gričom na 

zahodu ter Rakovim hribom na jugu.  

Leži na samem jugovzhodnem robu Rovtarskega hribovja, ki se razteza med Vrhniko ter 

Spodnjo Idrijo. Rovtarsko hribovje je najbolj zakrasel del pokrajine, ki jo zraven Rovtarskega 

sestavljajo še Cerkljansko, Škofjeloško in Polhograjsko hribovje in predstavlja prehod med 

alpskim in dinarskim svetom4.  

Rovtarsko hribovje je dolomitno hribovje. Za dolomitna območja so značilne velike strmine s 

številnimi dolinami in soseskami, ki so jih izdolble reke. Obravnavano območje leži 

neposredno ob potoku Bela, ki izvira zahodno od Vrhnike in ima večje število izvirov med 

katerimi je najbolj znan zaganjalnik – kraški izvir Lintvern, ki se nahaja pri Zaplani. Za 

zaganjalnik Litvern je značilen mnogo večji pretok. Izbruhi zaganjalnika si slede v razmiku 

od nekaj ur do dvajset dni, odvisno od količine padavin. Ob vsakem izbruhu odteče v eni uri 

okrog 900m³ vode. Ti izbruhi zaganjalnika imajo za posledico pogosto poplavljanje potoka 

Bele. Območje na katerem so se izvajale predhodne arheološke raziskave, ki leži neposredno 

ob potoku v ravninskem predelu je bilo tako v preteklosti pogosto poplavljeno, območje pa je 

kljub sanaciji struge potoka še danes izpostavljeno nevarnosti poplav.       

 

Slika 1: Lega območja arheoloških terenskih pregledov 
na ortoposnetku (http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp). 

                                                 
4 LOVRENČAK, F., OROŽEN – ADAMIČ, M. 2001. Cerkljansko Škofjeloško, Polhograjsko in Rovtarsko  

hribovje - Slovenija, pokrajine in ljudje. Atlas Slovenije v sliki in besedi (3-izdaja), 72 – 83. 
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Obravnavano območje sicer neposredno ne posega na enote kulturne dediščine, se pa nahaja v 

neposredni bližini Vrhnike oziroma arheološkega območja Trško jedro (EŠD 844). Gre za 

arheološko območje, ki zajema naselbino, grobišče, cesto, pristanišče, kastel in zaporni zid in 

je časovno razpeto od bronaste, železne in rimske dobe preko srednjega do novega veka. 

Natančneje je na območju Vrhnike in Stare Vrhnike znanih do danes 40 arheoloških najdišč5, 

kar predstavlja izjemno gostoto arheoloških najdišč in priča o zelo dinamičnem, gosto 

poseljenem ter arheološko potencialnem področju vse od bronaste dobe do danes.  

 

 

 

 

  

 

                                                 
5 
http://arkas.zrcsazu.si/index.php?kaj=search.najdisce&id=&najdisce=&kraj=vrhnika&podrocje%5B0%5D=0&o
predelitev=0&vrsta=0&datacija=0&btnSu 
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METODOLOGIJA DELA IN NJEGOV POTEK 

 

Opis območja in delovni pogoji 

 

Raziskano območje, leži na južni strani potoka Bele, neposredno ob lokalni cesti (Betajnova), 

ki vodi od Vrhnike in se severno od Kurje vasi priključi na cesto med Staro Vrhniko in 

Logatcem. 

Območje obsega večje število parcel in sicer št.: 1024/4, 1024/6, 1026, 1025/3, 2866/1, 

2890/1, k. o. Vrhnika. Ima bolj ali manj nepravilno geometrijsko obliko, z dvema daljšima 

osema, ki sta usmerjeni v smeri sever-jug (največja dolžina 188,40m, največja širina 76,59m, 

velikost 8582,43m2). 

Površina raziskanega območja je bila v preteklosti večkrat poplavljena in verjetno znova 

utrjena tako da je danes rahlo dvignjena nad cesto. V času raziskav območje ni bilo v nobeni 

rabi, so pa bili jasno vidni sledovi pretekle rabe dela območja v poljedelske namene. Površino 

je v času raziskav preraslo travnato rastje, ki je bilo višje od 1m, medtem ko sta bila južni in 

zahodni rob popolnoma zaraščena z gostim grmovjem. Severno stranico območja v celoti 

predstavljata asfaltna in makadamska cesta. Tako so bili južni, severni in zahodni rob 

neprimerni za izvedbo podpovršinskega intenzivnega terenskega pregleda v mreži. 

 

 
Slika 2: Pogled na območje raziskav iz zahoda (foto: S. Hvalec). 
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Območje je reliefno deljeno na dva dela. Na severni in deloma severovzhodni ravninski 

predel ob samem potoku in južni in deloma zahodni del, kjer ravninski predel prehaja v 

relativno strmo pobočje. 

V času izvedbe del je bilo vreme oblačno s pogostimi popoldanskimi padavinami s 

temperaturo do 20ºC. Zgoraj navedena dejstva niso ovirala korektne izvedbe in vplivala na 

veljavnost rezultatov raziskav. 

 

Delovni postopki 

 

Preučevanje stratigrafije območja: 

- Zaradi relativno majhne površine obravnavanega območja smo se odločili da 

ekstenzivni podpovršinski pregled v mreži 50x50m nadomestimo z intenzivnim 

podpovršinskim pregledom v mreži 10x10m. 

 

1. Intenzivni terenski pregled v mreži 10x10m: 

- 8 prečnic (označenih od 1 do 8) orientirane vzporedno z krajšo osjo obravnavanega 

območja, dolžina posameznih segmentov prečnic 10m (kvadranti, označeni od A do N); 

- ročni izkop 75 jam, makroskopski pregled izkopane zemlje (zbiranje in shranjevanje vseh 

najdb iz jam); 

- jame so situirane na stičiščih prečnic in dolžinskih segmentih (10m). Velikost jam je 

0,5x,0,5m in segajo do dna površinske plasti; 

- razporejene sistematsko po celi površini območja, izpuščeni samo nedostopni in zelo težko 

dostopni predeli (pozidani, zelo strmi, ter gosto poraščeni predeli območja). 

 

2. Preučevanje stratigrafije območja: 

- ročni izkop 8 sond (večinoma 1x1m z nekaterimi variacijami) do geološke osnove, 

makroskopski pregled izkopane zemlje (zbiranje in sistematizacija vseh najdb iz jam po 

prepoznanih stratigrafskih enotah); 

- dokumentiranje ugotovljene stratigrafije na enem izmed profilov sonde (opisna in 

fotografska dokumentacija); 

- sonde sistematsko razporejene po območju tako, da je vzorčena stratigrafija na vseh 

različnih predelih območja (ravnica, položna pobočja, strma pobočja, zgornje in spodnje meje 

teras oz. jež, platoji na najbolj strmih predelih). 
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Potek dela 

 

Po zakoličenju meje območja ter označitvi linij prečnic oz. kvadrantov, je bil izpeljan 

podpovršinski pregled. Najdbe, odkrite pri izkopu jam, so bile označene po pripadnosti 

posameznim segmentom prečnic oz. kvadrantom (npr. 1/A). Vse izkopane jame so bile 

kasneje zasute. 

V naslednji fazi pregledov so bile izkopane sonde, ki so bile izkopane do geološke 

podlage oz. v le-to poglobljene, globina sond je variirala glede na lego. Najdbe, odkrite pri 

izkopu sond, so bile označene po pripadnosti posameznim prepoznanim stratigrafskim 

enotam.  

Vse faze dela so bile fotografsko dokumentirane. Po končanih delih je bil teren povrnjen v 

prvotno stanje 

 

.  
Slika 3: Pogled na potek raziskav (foto: S. Hvalec). 
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OPIS SOND 

Plasti oz. stratigrafske enote (naprej SE) so opisane v stratigrafskem zaporedju od zgoraj 

navzdol oz. po času nastanka od najmlajše proti najstarejši. 

 

Sonda 1 

lega: sonda leži v jugozahodnem vogalu območja, na pobočju;  

mere: dolžina 1m, širina 0,5m, globina 0,7m z dodatkom dolžine 0,5m, širine 0,5m in globino 

1,05m;  

- v vzhodnem in južnem profilu so dokumentirane 3 stratigrafske enote:  

SE 1 - travna ruša (0 – 0,07m); plast rahlega temno rjavega humoznega peščenega melja.  

SE 2 - koluvij (0,07 – 0,29m); plast temno rumenkasto rjave trde meljaste gline. 

SE 3 – pleistocenska glina, t.i. kraška tla; (0,29 – 1,05m); plast trde rumenkasto rdeče 

meljaste gline.      

 
Slika 4: Vzhodni profil sonde 1 (foto: S. Hvalec). 
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Sonda 2 

lega: sonda leži na zahodnem delu parcele, rahlo odmaknjena od parcelne meje, na prelomu 

pobočja v ravninski predel.  

mere: dolžina 1m, širina 1m, globina 0,37m;  

- v vzhodnem in južnem profilu so dokumentirane 4 stratigrafske enote:  

SE 1 - travna ruša (0 – 0,08m); plast rahlega temnorjavega humoznega peščenega melja.  

SE 2 - koluvij (0,08 – 0,18m); plast zelo temno sivkasto rjavega drobljivega glinenega melja 

SE 3 - pleistocenska glina, t.i. kraška tla; (0,18 – 0,37m); plast trde temnorjave meljaste gline 

(91,5%) ter 1% apnenčevih lomljencev (do 7cm). 

SE 4 - geološka podlaga (najvišje 0,09m, najnižje 0,37m); apnenčeva živa skala. 

 

 
             Slika 5: Vzhodni profil sonde 2 (foto: S. Hvalec). 
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Sonda 3 

 

lega: sonda leži osrednjem zahodnem delu območja, na prelomu pobočja v ravninski predel. 

mere: dolžina 1m, širina 1m, globina 0,49m;  

- v vzhodnem in južnem profilu je dokumentiranih 6 stratigrafskih enot:  

SE 1 - travna ruša (0 – 0,07m); plast rahlega temnorjavega humoznega peščenega melja. 

SE 2 - ornica (0,07 – 0,17m); plast zelo temno rjavega drobljivega glinenega melja. 

SE 3 - aluvialni nanos (0,17 – 0,23m); plast zelo temno rjavega drobljivega meljastega peska 

ter 2% dolomitnega drobirja (do 1cm). 

SE 4 - koluvij (0,23 – 0,28m); plast apnenčevih lomljencev (do 15cm).   

SE 5 - kameninska preperina (0,28 – 0,49m); plast temno rjave trde meljaste gline ter 1% 

dolomitnih lomljencev (do 7cm). 

SE 6 - geološka podlaga (najvišje 0,1m, najnižje 0,49m); apnenčeva živa skala. 

 

 
Slika 6: Vzhodni profil sonde 3 (foto: S. Hvalec). 
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Sonda 4 

lega: sonda leži v  južnem osrednjem delu območja, na strmem pobočju. 

mere: dolžina 1,5m, širina 0,9m, globina 0,7m;  

- v vzhodnem in južnem profilu so dokumentirane 4 stratigrafske enote:  

SE 1 - travna ruša (0 – 0,09m); plast rahlega temnorjavega humoznega peščenega melja. 

SE 2 - koluvij (0,09 – 0,24m); plast rjavega drobljivega glinenega melja. 

SE 3 – koluvij (0,24 – 0,7m); plast temno rjave trde meljaste gline ter 1% dolomitnih 

lomljencev (do 7cm). 

SE 4 - geološka podlaga (najvišje 0,25m, najnižje 0,7m); apnenčeva živa skala. 

 
Slika 7: Južni profil sonde 4 (foto: S. Hvalec). 
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Sonda 5 

 

lega: sonda leži osrednjem delu območja, na prelomu pobočja v ravninski predel. 

mere: dolžina 1,5m, širina 0,9m, globina 0,7m;  

- v vzhodnem in južnem profilu je dokumentiranih 5 stratigrafskih enot:  

SE 1 - travna ruša (0 – 0,1m); plast rahlega rjavega humoznega peščenega melja. 

SE 2 - koluvij (0,1 – 0,32m); plast rjavega drobljivega peščenega melja. 

SE 3 – koluvij (0,32 – 0,7m); plast zelo temno rjave trde meljaste gline ter 2% dolomitnih 

lomljencev (do 7cm), skoncentriranih bolj v spodnjem delu plasti. 

SE 4 – pleistocenska glina, t.i. kraška tla (med živo skalo); plast temno rdečkasto rjave zbite 

meljaste gline. 

SE 5 - geološka podlaga (najvišje 0,09m, najnižje 0,5m); apnenčeva živa skala. 

 

 
Slika 8: Južni profil sonde 5 (foto: S. Hvalec). 
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Sonda 6 

 

lega: sonda leži severnem delu območja, v ravninskem, poplavnem predelu. 

mere: dolžina 1m, širina 1m, globina 1,5m;  

- v vzhodnem in južnem profilu je dokumentiranih 7 stratigrafskih enot:  

SE 1 - travna ruša (0 – 0,08m); plast rahlega rjavega humoznega peščenega melja. 

SE 2 - ornica (0,08 – 0,25m); plast temno rjavega drobljivega peščenega melja ter 7% 

dolomitnih lomljencev (do1cm). 

SE 3 - aluvialni nanos (0,25 – 0,86m); plast trdega rjavega glinenega melja ter 1% dolomitnih 

lomljencev (do 1cm). 

SE 4 - aluvialni nanos (0,86 – 1,04m); plast rjavega drobljivega melja ter 3% apnenčevih 

lomljencev (do 2cm).   

SE 5 - aluvialni nanos (1,04 – 1,15m); plast trdega temno rjavega glinenega melja ter 40% 

apnenčevih lomljencev (do 7cm). 

SE 6 - aluvialni nanos (1,15 – 1,45m); plast zbite temno rjave meljaste gline ter 90% 

dolomitnih lomljencev (do 7cm). 

SE 7 - aluvialni nanos (od 1,45 – 1,50m); plast sipkega rumenkastega peščenega melja. 

 
Slika 9: Severni profil sonde 6 (foto: S. Hvalec). 
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Sonda 7 

 

lega: sonda leži  v vzhodnem delu območja, na prelomu pobočja v ravninski predel. 

mere: dolžina 1,2m, širina 0,9m, globina 1m;  

- v vzhodnem in južnem profilu so dokumentirane 4 stratigrafske enote:  

SE 1 - travna ruša (0 – 0,09m); plast rahlega temnorjavega humoznega peščenega melja. 

SE 2 - koluvij (0,09 – 0,3m); plast trdega temno rjavega glinenega melja. 

SE 3 - koluvij (0,3 – 0,91m); plast trde  rjave meljaste gline ter 10% apnenčevih lomljencev 

(do 25cm). 

SE 4 - pleistocenska glina, t.i. kraška tla (0,91-1m); plast trde temno rdečkasto rjave gline. 

 

 
Slika 10: Južni profil sonde 7 (foto: S. Hvalec) 
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Sonda 8 

 

lega: sonda leži v severovzhodnem delu območja, v ravninskem, poplavnem predelu. 

mere: dolžina 1m, širina 0,5m, globina 0,7m z dodatkom  dolžine 0,5m, širina 0,5m, globina 

1m 

- v zahodnem in južnem profilu je dokumentiranih 7 stratigrafskih enot:  

SE 1 - travna ruša (0 – 0,08m); plast rahlega rjavega humoznega peščenega melja. 

SE 2 - ornica (0,08 – 0,23m); plast temno rjavega drobljivega peščenega melja ter 3% 

dolomitnih lomljencev (do1cm). 

SE 3 - aluvialni nanos (0,23 – 0,58m); plast trdega temno rjavega glinenega melja ter 90% 

dolomitnih lomljencev (do 2cm). 

SE 4 - aluvialni nanos (0,58 – 0,64m); plast rumenega drobljivega peščenega melja ter 12% 

dolomitnih lomljencev (do 2cm).   

SE 5 - aluvialni nanos (0,64 – 0,74m); plast trdega temno rjavega glinenega melja ter 90% 

dolomitnih lomljencev (do 1cm). 

SE 6 - aluvialni nanos (0,74 – 0,86m); plast rumenega drobljivega peščenega melja ter 15% 

dolomitnih lomljencev (do 2cm).   

SE 7 - aluvialni nanos (od 0,86 – 1m); plast trdega temno rjavega glinenega melja ter 70% 

dolomitnih lomljencev (do 2cm). 

 

 
Slika 11: Južni profil sonde 8 (foto: S. Hvalec) 
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NAJDBE 

 
• Med pregledom je bilo obravnavanih 71 najdb (pobrane so bile vse odkrite najdbe, brez 

selekcije) (tabeli 3 in 4).  

 

• Najde so bile oprane, pregledane ter razdeljene glede na material (glej tabeli 1 in 2): 

 

 

  
lončenina k.g.m. kost železo steklo skupaj 

  
sonde 9 5 0 1 0 15 

procenti 60% 33% 0% 7% 0%   
jame 30 14 3 8 1 56 

procenti 53% 26% 5% 14% 2%   
skupaj 39 19 3 9 1 71 

procenti 55% 27% 4% 13% 1%   
 

Tabela 1: evidentirane najdbe glede na material in kontekst (jama ali sonda). 

 

Iz tabele 1 je  razvidno, da je struktura zastopanosti najdb pri dveh različnih principih 

vzorčenja površinske plasti zelo podobna oziroma ni opaziti večjih odstopanj. 

 

Glede časovne opredelitve najdb splošno velja, da je najlažje opredeljiva lončenina. V 

primeru obravnavanega sklopa najdb je bilo zaradi časovno prepoznavnega materiala in oblik 

mogoče z zagotovostjo opredeliti tudi nekatere fragmente k.g.m. (odlomki opek in strešnikov 

ter železnih predmetov). 

 

 

 Datacija 
skupaj 

 Antika Novi vek Recentno Neopredeljeno 
sonde 5 6 0 4 15 

procenti 33% 40% 0% 27%   
jame 1 36 11 8 56 

procenti 2% 64% 20% 14%   
skupaj 6 42 11 12 71 

procenti  8%  59% 14%  19%    
 

Tabela 2: evidentirane najdbe glede na časovno opredelitev in kontekst (jama ali sonda). 
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Nedvomno je bilo mogoče opredeliti 59 najdb: 

- novi vek -  42 kosov (59%) - lončenina, k.g.m, kovina (železni predmeti) 

- 20. ali 21. stoletje (recentno) -  11 kosov (14%) - lončenina, k.g.m., kovina (železni 

predmeti), steklo. 

- antika – 6 kosov (8%) - lončenina, k.g.m. 

- časovno nedoločljivih je bilo 12 najdb (19%) - k.g.m. kovine in kosti 

 

Iz tabele 2 je razvidno, da podobno kot sama struktura zastopanosti najdb pri dveh različnih 

principih vzorčenja površinske plasti, tudi v strukturi zastopanosti najdb glede na časovno 

pripadnost pri dveh različnih principih vzorčenja ni opaziti večjih odstopanj. Izjemo 

predstavlja le večje število antičnih najdb iz sond. 

Pri tej primerjavi je potrebno poudariti, da najdbe iz jam v celoti izhajajo iz prve 

podpovršinske plasti (plast pod travnato rušo), ki je v posameznih sondah označena kot SE 2.    

 

Med najdbami so se najbolj pogosto pojavljali fragmenti novoveške lončenine, ki 

predstavljajo največji delež v obravnavanem sklopu najdb. Drugi največji sklop predstavlja 

recentna lončenina, kateri sledita recenten in novoveški k.g.m. Temu sledijo železni predmeti 

in antična lončenina. Najmanjši delež predstavljajo kosti in steklo. 

Vse najdbe, z izjemo enega kosa novoveške lončenine iz S4, izhajajo iz spodnjega 

ravninskega dela raziskanega območja. Velika večina najdb (vse razen petih kosov) izhaja iz 

prve podpovršinske plasti (SE 2).   

Med najdenim gradivom izstopajo zgoraj omenjeni štirje kosi antične lončenine ter kos 

antičnega k.g.m., ki izhajajo iz S6 iz stratigrafske enote 5. Tako sama sestava plasti, pri kateri 

gre za aluvialni nanos, kot sama obraba fragmentov lončenine, z očitnimi sledovi izrazitega 

vodnega delovanja, kažeta da gre za fragmente, ki jih je potok Bela v eni izmed svojih poplav 

prinesel iz danes še neznane arheološke lokacije in jo odložil na tem mestu.  

Podobne sledove obrabe kaže tudi kos antične lončenine najden v jami (C/3) podpovršinskega 

intenzivnega terenskega pregleda. 

Večina najdb je bila močno fragmentirana, kar je v veliki meri posledica pretekle rabe 

območja v poljedelske namene. 
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INTERPRETACIJA REZULTATA RAZISKAV 

 
Geološko podlago tal območja sestavljajo plasti dolomitov. V zgornjem (južnem in deloma 

zahodnem delu) predelu območja, ki predstavlja relativno strmo pobočje,  so tla zelo plitva 

(najnižje 70cm pod površino). Geološka podlaga je prekrita z koluvialnimi sedimenti (plasti 

meljaste gline) ter pleistocensko glino (t.i. kraška tla), ponekod pa sega do samega površja. V 

spodnjem (severnem in deloma vzhodnem delu), ravninskem predelu območja geološko 

podlago prekrivajo vsaj 1,5m ( S 8) debeli aluvialni nanosi potoka Bele.  

V enem izmed teh aluvialnih nanosov so bili odkriti štirje kosi antične lončenine ter kos 

antičnega k.g.m., katerih obrabljenost zaradi delovanja vode kot že sam depozit, v katerem so 

bili odkriti, kažejo, da jih je na tem mestu odložil potok Bela. 

Območje samo, zaradi naravnih danosti - poplavni ravninski del in relativno strmo pobočje - v 

preteklosti ni bilo zelo privlačno za poselitev oz. gradnjo, je pa bilo kljub temu zanimivo za 

druge dejavnosti. 

Medtem ko na zgornjem, relativno strmem predelu območja antropogenih sledi uporabe 

območja ni zaslediti, lahko, na podlagi stratigrafske slike plasti pridobljene v presekih sond in 

ortofoto posnetkov6, na katerih so še jasno vidni sledovi poljedelstva, za spodnji, ravninski 

predel ugotovimo, da se pretekle antropogene dejavnosti kažejo v obliki poljedelske izrabe 

raziskanega območja. To potrjujeta tudi franciscejski kataster za Kranjsko (1823-1869) in 

reambulančni  kataster za Kranjsko (1867-1882), ki prav tako kažeta že takratno poljedelsko 

rabo raziskanega območja (slika 12). 

                                                 
6 (http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp). 
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Slika 12: Lega območja predhodnih arheoloških raziskav z označeno lokacijo 

na franciscejskem katastru za Kranjsko iz let 1823-1869 in reambulančnem katastru za Kranjsko 1867-1882  
(http://sigov3.sigov.si/cgi-bin/htqlcgi/arhiv/) 

 

 

Na podlagi franciscejskega katastra za Kranjsko (1823-1869) in reambulančnega  katastra za 

Kranjsko (1867-1882) ter časovnega razpona odkritih najdb, lahko ugotovimo da se je 

pretekla antropogena raba raziskanega območja, v obliki poljedelstva, pričela v novem veku 

in je kot taka ostala nespremenjena vse do pred nekaj leti, ko se poljedelska raba raziskanega 

območja opusti.  
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SKLEP 

Na podlagi rezultatov pridobljenih s predhodnimi arheološkimi raziskavami: 

- intenzivnega terenskega pregleda v mreži 10x10m, 

- podpovršinskega pregleda (testne sonde), 

lahko sklenemo, da gre v primeru pregledanega dela območja Vrhnika – Mrle (parc. št.: 

1024/4, 1024/6, 1026, 1025/3, 2866/1, 2890/1 k. o. Vrhnika) za arheološko najdišče (ZVKD-1, 

člen 1, alinea 2, člen 3, alinea 2, 3, 4, 15, Uradni list RS 16/2008). 

Gre za arheološko najdišče s šibkim arheološkim potencialom oz. najdišče ekstenzivnega tipa 

(novoveška kulturna oz. poljedelska krajina). 

 

Da pri gradbenih posegih izključimo možnost morebitnega uničenja neugotovljenih 

arheoloških ostalin, ki jih ni bilo mogoče prepoznati z izvedenimi pregledi, predlagamo, da se 

le-ta izvajajo pod arheološkim nadzorom. 

 

Ta sklep velja le za pregledane dele območja Vrhnika – Mrle (parc. št.: 1024/4, 1024/6, 1026, 

1025/3, 2866/1, 2890/1 k. o. Vrhnika) in ne izključuje možnosti obstoja arheološkega najdišča 

drugačnega tipa v neposredni bližini. 
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