
 

©Arhej d.o.o.    

 
NAROČNIK: 

 Factor nepremičnine d.0.0. 
 

 

POROČILO O PREDHODNIH ARHEOLOŠKIH 
RAZISKAVAH  

NA LOKACIJI  

KAMNA GORICA - DOLNICE 

(EŠD 10671) 
(12.7. 2012) 

 

 

 

KULTURNOVARSTVENO SOGLASJE ŠT.: 
MK RS 62240-75/2012/2 

 

IZDELALI: 
Samo Hvalec 

Iris Bekljanov Zidanšek 

Petra Vojaković 

Dr. Tomaž Verbič 

 

Ljubljana 2012 



 

©Arhej d.o.o.    

 
NAROČNIK: 

Factor nepremičnine d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana 

IZVAJALEC: 
Arhej d.o.o., Drožanjska 23, 8290 Sevnica 

 

ODGOVORNI VODJA DEL: 
mag. Matjaž Novšak, univ.dipl.arheol. 

 

SODELAVCI: 
Samo Hvalec, univ.dipl.arheol. 

David Badovinac, absolv. Arheol. 

 
 

STROKOVNI NADZOR: 
Boris Vičič, univ. dipl. arheol., konservatorski svetovalec; Zavod za varstvo kulturne dediščine 

Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana 

 



KAZALO 

 

 

1. UVOD ................................................................................................................................ 2 

2. GEOLOŠKI ORIS PROSTORA....................................................................................... 4 

3. ZGODOVINSKI ORIS PROSTORA ............................................................................... 8 

4. OPIS OBMOČJA IN DELOVNI POGOJI ....................................................................... 10 

5. INTENZIVNI PODPOVRŠINSKI TERENSKI PREGLED ........................................... 11 

6. STROJNE TESTNE SONDE ............................................................................................ 16 

SKLEP ..................................................................................................................................... 39 

LITERATURA ........................................................................................................................ 41 

Tabela 3 

Tabela 4 

Priloga 1 

Priloga 2 

Priloga 3 

Priloga 4 

Priloga 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poročilo o opravljenih predhodnih arheoloških raziskavah na lokaciji Kamna gorica - Dolnice 

 

 2 

1. UVOD 

 
Območje med Cesto Andreja Bitenca na severni, Pilonovo ulico na jugozahodni strani 

in predvidenim podaljškom ceste Pod Kamno gorico na vzhodni strani je v obravnavi 

v zadevi načrtovanja občinskega podrobnega prostorskega načrta 191 

Podutik Kamna Gorica zahod in cesta Andreja Bitenca - Podutiška (del) 

za enoto urejanja prostora DR-492 in DR-494. 

Večji del obravnavanega zemljišča, parc. št. 547/4, 547/11, 547/2, 544/15, 544/22, 

544/2, 544/32, 544/28, 544/9, 544/12, 544/21, 542/3, 542/9, 542/10, 542/8, 542/5, 

543/1, 513/4, 513/15, 512/3, 543 512/14, 508/2, 508/1, 507, 454/1, 509/5, 1429/5, 

1432/3, 1429/1, 618/3, 619/3, 619/5, 601/4, 614/3, 1505/6, vse k.o. Glince, površine  

34,788,94 m2, se nahaja znotraj evidentirane enote nepremične kulturne dediščine: 

Ljubljana - Arheološko najdišče Kamna Gorica (EŠD 10671).1 

Na podlagi tega je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v smernicah 

(št. 35012-39/2012/4), za katere je podlage pripravil ZVKDS - OE Ljubljana, 

pripravljavcu OPPN, Mestni občini Ljubljana, predlagalo, da se na obravnavanem 

zemljišču, pred sprejetjem prostorskega akta, opravijo sledeče predhodne arheološke 

raziskave: 

• analiza prostora (kabinetni del, pregled arhivskih virov); 

• intenzivni podpovršinski pregled; 

• izkop strojnih testnih sond z arheološkim in geološkim ovrednotenjem.  

Izvedbo predhodnih arheoloških raziskav je pobudnik/investitor Factor 

nepremičnine, d.o.o. naročil pri podjetju Arhej d.o.o. (št. naročilnice 01/12), izvedbo 

pa odobrilo Ministrstvo za kulturo RS z izdajo kulturnovarstvenega soglasja za 

raziskavo in odstranitev arheološke dediščine št. 62240 - 75/2012/ 2, z dne 

04.06.2012. 

Terenska dela na površini, 26. 6. in 9.7. 2012 realizirala 12-članska strokovna ekipa 

pod vodstvom Sama Hvalca in Matjaža Novšaka.  

 

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 

                                                 
1 http://giskd.situla.org/ 
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tudi drugi normativi arheološke stroke3 (Novaković et al. 2007; ter t.i. »primeri 

dobre prakse«). 

 

 
 

Slika 1: Položaj najdišča na ortoposnetku (http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
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. 
 

http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp
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2. GEOLOŠKI ORIS PROSTORA 
 
Lokacija arheološkega sondiranja se v geomorfološkem smislu nahaja na aluvialni 

ravnini, na katero so se v preteklosti stekali manjši vodotoki (vsi so pritoki Glinščice) 

z južnega pobočja Črnega vrha, Velike ter Male Trate. Povirno območje omenjenih 

vodotokov je sestavljeno iz permskih in karbonskih siliciklastičnih kamnin (kremenov 

peščenjak in konglomerat, skrilavi muljevec in glinavec), ki so vse za vodo 

neprepustne (sl. 2). 

 

 
 

Slika 2: Izsek iz Osnovne geološke karte SFRJ, list Kranj (Grad et al., 1971). Lokacija sondiranja je 
označena z zeleno elipso. Vzhodno od lokacije sondiranja je vzpetina iz triasnega apnenca in dolomita, 
zahodno iz jurskega apnenca. Na območje sondiranja so potoki nanašali sedimentni material iz severa. 
 
Aluvialna ravnina med Dolnicami in Kamno gorico, kjer je potekalo arheološko 

sondiranje, danes nima aktivnega vodotoka. Prekrita je z naplavinskim materialom: 

prevladuje mulj, manj je peščene frakcije, vmes se pojavlja nezaobljen do slabo 

zaobljen drobnozrnat peščeno muljast prod. Prod se na različnih lokacijah pojavlja v 

različnih stratigrafskih višinah: nakazuje na pogosto bočno migracijo potočnih korit, 

v katerih se je prod odlagal (sl. 3). 
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Slika 3: Leča nezaobljenega nekarbonatnega muljasto peščenega proda v tlorisu sonde 17. Prodnate 
leče so ostanki nekdanjih potočnih korit. Bočno, izven korit se je usedal večinoma mulj in peščen mulj, 

ki ju v pedološke smislu lahko opisujemo kot ilovnata tla. 
 

Vzhodno (triasni dolomit in apnenec) kot tudi zahodno (jurski apnenec, t.i. 

»gliničan«) od lokacije sondiranja na dveh vzpetinah izdanjajo karbonatne kamnine. 

Na karbonatno podlago med obema vzpetinama, pod naplavinami na lokaciji 

raziskave, opozarjajo tudi ponori, ki smo jih odkrili med sondiranjem (sl. 4).  

Karbonatne skalne osnove sicer pri sondiranju nikjer nismo dosegli, vendar zgornjo 

trditev podpirajo sedimenti (njihova geometrija ter struktura), s katerimi so ponori 

danes zasuti. 

 

 
 

Slika 4: Usločene naplavinske plasti nad ponorom  v sondi 7. Usločenost nakazuje na odnašanje 
materiala v kraško podzemlje. 

 

Glede na značilnosti sedimentov, ki smo jih opazovali med sondiranjem lahko 

zaključimo, da se je na tem območju v preteklosti dogajala pestra aluvialna aktivnost, 

predvsem akumulacija naplavinskega materiala v potočnih koritih kot tudi na 
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poplavni ravnini, ter seveda ponikanje vodotokov na različnih lokacijah skozi te 

naplavine v kraško podzemlje. 

 

 
 

Slika 5: Slabo razvita obrečna tla v sondi 17. Prevladuje peščeno muljasta tekstura. Prekoreninjen A 
horizont ima mrvičasto strukturo, sicer je v globljih horizontih ta grudičasta. 

 

 
 

Slika 6: Tla v delu sonde 17, slabo razvita obrečna tla. Horizont A je po strukturi peščeno muljast prod, 
ostanek enega izmed najmlajših potočnih korit na tem delu, saj so njegovi prodnati sedimenti 

praktično na površini. Pod njim praktično ne opazujemo geološke oziroma pedološke stratifikacije, gre 
za ilovnata tla na peščeno muljastih sedimentih. 
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Slika 7: Profil tal v sondi 18. Slabo razvita obrečna tla. Horizont Ab bi lahko opozarjal na nekoliko dalj 
časa izpostavljeno hodno površino na aluvialni ravnini. 
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3. ZGODOVINSKI ORIS PROSTORA 
 
Obravnavano območje je danes del mestnega območja Ljubljane in leži na njenem 

severozahodnem delu. Nahaja se ob vznožju Polhograjskega hribovja, na območju 

Ljubljanske kotline oz. natančneje Ljubljanskega polja. Ljubljanska kotlina, ena 

največjih sklenjenih ravnin v Sloveniji je bila v preteklosti kot tudi danes izjemno 

privlačna za človekovo poselitev. K temu veliko prispeva predvsem njena strateška 

lega. Kotlina povezuje Apeninski polotok in severovzhodno Evropo do Baltika na eni 

strani ter Balkanom na drugi strani, kar je ključno usmerjalo materialne in kulturne 

tokove (Plesničar-Gec 1999, 8). 

Območje leži na območju nepremične kulturne dediščine, kjer se domneva potek 

antičnega vodovoda, ki ga že ob koncu 19. stoletja, v povezavi z ledinskim imenom 

Dolnice, omenja Ciperle (Ciperle 1899, 42). ter rimske stavbne ostaline.4 Ugotovljena 

trasa rimskega vodovoda poteka na območju od Vodnikove ceste, mimo šišenske 

Stare cerkve, pod hotelom Bellevue in naprej mimo Cekinovega gradu skozi Tivoli, ter 

mimo zdajšnje Opere v rimsko mesto. V neposredni povezavi z vodovodom se omenja 

izvir Zlati studenec (tudi Slatek in Rimski vrelec), eden od virov severozahodnega 

emonskega vodovoda, ki je rimsko mesto oskrboval s svežo vodo (Klemenc 1955, 

349). Slednji se nahaja le dobrih 200 metrov jugozahodneje od območja raziskav. 

V neposredni bližini minulih raziskav se nahaja še nekaj arheoloških najdišč. 

Najstarejše so omembe kamnoloma pri Kamni gorici, ki naj bi ga izkoriščali že v 

rimskem obdobju (Ciperle 1899, 42). Poleg kamnoloma v Kamni gorici je znan še 

večji kamnolom v Podutiku ter manjša v griču med Kamno gorico in Dolnicami ter v 

hribu Strnica (Ramovš 1990, 9). 

Na vzhodnem robu Kamne gorice leži arheološko najdišče Brecenkova njiva (EŠD 

15571), z ostalinami paleolitske postaje na prostem (kamnita orodja in odbitki), 

bronastodobne nižinske naselbine z ostanki stavb in shranjevalnih jam ter skromne 

rimskodobne najdbe (Turk, Svetličič 2006). Nekoliko severneje leži arheološko 

najdišče Pržanj pri Ljubljani kjer so bile odkrite ostaline zgodnjesrednjeveške in 

morda celo pozno rimske naselbine. Nad slednjim leži že dalj časa znano gradišče na 

Pržanom, ki ga časovno umeščamo v prazgodovinsko in pozno rimsko obdobje 

(Gaspari 2006, 80).  

                                                 
4 Register nepremične kulturne dediščine (http://giskds.situla.org/giskd/) 
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Jugozahodno od območja raziskav se domneva še eno prazgodovinsko gradišče z 

imeno Strmica.  

Severovzhodno se nahaja arheološko najdišče Glinica, kjer se prav tako omenjajo 

rimske ostaline (Šašel 1975, 199). 

 
 

Slika 8: Položaj najdišča na karti Registra nepremične dediščine (http://giskds.situla.org/giskd/). 
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4. OPIS OBMOČJA IN DELOVNI POGOJI 
 
Obravnavano območje je v tlorisu trikotne oblike in meri 34,788,94 m2. Geografsko 

se nahaja tik ob jugovzhodnem zaključku Polhograjskega hribovja, kjer razgibano 

hribovje preide v ravninske predele Ljubljanske kotline. Severno, vzhodno in deloma 

zahodno stran območja neposredno zapira vznožje hribovja, severna stran pa se 

odpira proti ravninskemu delu Ljubljanskega polja.  

Površina območja ni zelo razgibana. Teren v južni smeri konstantno pada, od višje 

ležečega naselja Dolnice na južni strani, proti nižje ležečem naselju Kamna Gorica na 

jugu. Razgiban je tudi relief v smeri vzhod zahod. Površina terena se iz nižjega 

zahodnega roba proti vzhodu sprva dviguje nekje na polovice območja, nato začne 

padati proti manjšem lokalnem potočku in se znova, zelo blago, dviguje proti 

vzhodnemu robu. 

Večji del površine območja je bil v času izvajanja pregledov prekrit z vzdrževanim 

travnikom, z izjemo ožjega pasu v osrednjem delu zemljišča (zahodni del parc. št. 

543/1), ki je predstavljal njivsko površino z meter visoko izraslo koruzo.  

Skozi srednji del območja poteka vkopan visokonapetostni vod, na zahodnem robu  

telekomunikacijski vod, na vzhodnem delu pa vodovod. 

 
Slika 9: Pogled na območje raziskav iz vzhoda. 

 

V času izvedbe del je bilo vreme jasno s temperaturo do 35ºC. Zgoraj navedena 

dejstva niso ovirala korektne izvedbe in vplivala na veljavnost rezultatov raziskav. 

Za izvedbo raziskav so bile na voljo vse predvidene parcele z izjemo parc. št. 512/4 in 

513/5, za katere naročnik ni uspel pridobiti soglasja za izvedbo arheoloških raziskav 

ter parc. št. 542/8, 542/9, 542/10, 542/3, kjer so ob gradnji tamkajšnjih objektov 

teren z nasutji dvignili za več kot dva metra in parcele ogradili. 
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5. INTENZIVNI PODPOVRŠINSKI TERENSKI    
    PREGLED 
 
Metodologija  
 
Intenzivni podpovršinski pregled smo izvedli z ročnim kopanjem jam velikosti 40 x 

40, ki so bile izkopane do dna površinske plasti. Tudi na njivski površini (Z - del parc. 

št. 543/1), smo se zaradi visokega posevka in izjemno trde in izsušene površine, 

odločili za izvedbo jam.  

Jame so locirane na stičiščih prečnic in dolžinskih segmentih (10m): 

• 27 prečnic (označenih od Aa do XY), orientirane sever - jug vzporedno z daljšo osjo 

obravnavanega območja, dolžina posameznih segmentov prečnic 10m (kvadranti, 

označeni od 1 do 28); 

• ročni izkop 313 jam, makroskopski pregled izkopane zemlje (zbiranje in 

shranjevanje vseh najdb iz jam po zbiralnih enotah - ZE); 

• razporejene sistematsko po celi površini območja, izpuščeni samo nedostopni 

predeli. 

 
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. A/1).  

Vse faze dela so bile fotografsko dokumentirane, izkopane jame pa so bile kasneje 

zasute.  

.  
Slika 10: Pogled na potek raziskav. 
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GRADIVO 
Iris Bekljanov Zidanšek 
 
Med primarnim procesiranjem gradiva z najdišča smo vso gradivo oprali, sortirali po 

materialih (keramika, steklo, kovine, kosti, oglje, kamen) in časovnih obdobjih 

(prazgodovina, rimski čas, srednji vek, novi vek). Pri procesiranju smo sledili 

razdelitvi po raziskanih jamah oz. znotraj stratigrafskih enot določenih v sondah. Na 

splošno lahko povemo da je vso odkrito gradivo močno fragmentirano, posamezni 

kosi imajo sekundarno preoblikovane robove, kar priča o drugotni legi najdb. 

 
V jamah so med procesiranim gradivom močno prevladovale novoveške najdbe, med 

katerimi po količini in po teži prevladuje keramičen gradbeni material, kateremu 

sledijo kuhinjski lonci in pokrovi, tem pa namizna glazirana lončenina (tab. 1 ). Glede 

na fakturne lastnosti keramične mase omenjenih loncev (večinoma gre za manjše 

odlomke ostenij le-teh) smo določili časovni okvir med 16.-18. stol. (Predovnik 2006, 

182-208). Gre za srednje do grobo zrnato keramično maso, večinoma z vključki 

kremena, žganje je v glavnem kombinirano: zaporedno menjavanje redukcijskih in 

oksidacijskih pogojev, ob ohlajanju vzpostavljena redukcijska atmosfera, le redko 

oksidacijska, keramika je zelo trda in površina groba ali hrapava, lončenina je 

izdelana na hitrem lončarskem vretenu. Vso novoveško gradivo ima ostre lome, oz. ni 

sekundarno preoblikovano premikanjem znotraj sedimentov. Lahko domnevamo da 

predstavlja smetenje površine ob rabi poljedelskih površin. 

Nasprotno smo pri vseh najdbah, ki smo jih določili kot rimske  (v ZE E4, F11, J23, 

P10), lahko opazili močno sekundarno preoblikovanost robov. Razen odlomka ročaja 

amfore (v ZE E4), gre pri ostalih za manjše odlomke keramičnega gradbenega 

materiala. Ročaj amfore je izdelan v keramični masi oranžne barve, z zelo redkimi 

vključki, oksidacijsko žgani. Po obliki sodeč gre verjetno za odlomek dvopaličastega 

ročaja amfore tipa Dressel 2-4, ki so jih proizvajali od sredine 1. stol. pr. n. št. do 

vključno z 2. stol. n. št. (Pesavento Mattioli 2000, 110). Po obrabljenosti 

rimskodobnega gradiva sklepamo da je odkrito v drugotni legi, oz. je v nekem 

trenutku bilo premeščeno iz originalne lege. 

Posamezne odlomke loncev smo glede na fakturne lastnosti pripisali (srednji) 

bronasti dobi. Keramična masa je grobo zrnata, nepopolno redukcijsko žgana, posoda 

je bila izdelana prostoročno, površina je hrapava, in keramika mehka (v ZE  B13, 

I12; sl. 11). Medtem ko je ob prazgodovinski lončenini v jami B13 bila odkrita tudi 
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novoveška lončenina, je jama I12 vsebovala le prazgodovinsko lončenino. Vsi odlomki 

omenjene lončenine imajo ostre prelome na robovih, kar nakazuje da so bili odkriti v 

svoji primarni legi.  

 
Slika 11: Odlomek prazgodovinske (srednje-bronastodobne) lončenine iz ZE I 12. 

 

V ZE S17 smo naleteli na kamnito orodje. Gre za majhno praskalo z delovno retušo na 

proksimalnem delu (sl. 12).  

 

 
Slika 12: Kamnit artefakt iz ZE S 17. 

 

Le s posamičnimi kosi se pojavijo steklo in železne najdbe (sicer časovno 

nedoločljive), med katerimi gre večinoma za žeblje ali nedoločljive odlomke. Pri 

steklu gre za novoveško namizno steklo. Prav tako je bilo odkritih le nekaj 

posameznih odlomkov živalskih kosti, en kos oglja.  
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Čas Gradivo 
 Št. kosov Teža v g 

Prazgodovina 
(B13, I12) Lončenina 3 (0.69%)  13 (0.46%) 
Rim (E4) Lončenina 1 (0.23%) 15 (0.54%) 
Rim (F11, J23, 
P10) Gradbeni material 3 (0.69%) 16 (0.57%) 
Novi vek 
(večina jam, 
razen E4, F11, 
J23, I12) Gradbeni material 

229 
(52.88%) 

1839 
(66.46%) 

Novi vek(večina 
jam, razen E4, 
F11, J23, I12) Lončenina 

174 
(40.18%) 792 (28.62%) 

Nedoloč. Kamen 1 (0.23%) 8 (0.28%) 
Nedoloč. Kosti 2 (0.46%) 13 (0.46%) 
Nedoloč. Železo 17 (3.92%) 68 (2.45%) 
Nedoloč. Oglje 1 (0.23%) 1 (0.03%) 
Nedoloč. Steklo 2 (0.46%) 2 (0.07%) 
Skupna vsota vseh najdb 440 2854 

 
tabela 1 : Razpredelnica odkritega gradiva v jamah. 

 
Za celotno pregledano območje je izdelana grafična analiza arheološkega gradiva 

(priloga 4; tabela 3).  
 

Ugotovljene arheološke sledi: 
 

1. ZE B 13 - Odlomek lončenine nakazuje na potencialno arheološko najdišče iz 

prazgodovinskega obdobja.  

2. ZE I 12 - Odlomek lončenine nakazuje na potencialno arheološko najdišče iz 

prazgodovinskega obdobja.  

3. ZE  S 17 - Kamnito orodje nakazuje na potencialno arheološko najdišče iz 

prazgodovinskega obdobja.   

 

UGOTOVITVE 
 

Na pregledanem območju so bili odkriti 3 kosi prazgodovinske lončenine in kamnit 

artefakt. Odlomke lončenine smo na podlagi fakturnih lastnosti pripisali (srednji) 

bronasti dobi. Slednje kaže na možnosti potencialnega arheološko najdišče, v 

osrednjem delu območja (ZE: I 12), v osrednjem delu vzhodnega roba območja (ZE: 

B 13) ter osrednjem delu severnega roba obravnavanega območja (ZE: S 17).  
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Pri rimskodobnih najdbah (ZE: E4, F11, J23, P10) gre v veliki meri za manjše 

odlomke keramičnega gradbenega materiala ter odlomek ročaja amfore (ZE: E4). Na 

podlagi sekundarne preoblikovanosti robov gradiva sklepamo, da je odkrito v 

drugotni legi, oz. je bilo v nekem trenutku premeščeno iz originalne lege na mesto 

odkritja.  

Novoveška lončenina in gradbeni material se pojavljata dokaj enakomerno razpršena 

po celotni pregledani površini, z rahlo povečano koncentracijo na samih robovih 

območja. Tovrstne najdbe lahko razumemo kot posledico starih tehnik izboljšave 

obdelovalne zemlje ali kot smetenje pokrajine.  
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6. STROJNE TESTNE SONDE 
 

Metodologija  
 
Za potrebe preučevanja stratigrafije območja in arheološkega vrednotenja terena, 

smo izvedli strojni izkop osemnajstih (18) sond (S) v skupni površini 405,4m2. 

• velikosti sond so deloma variirale: v dolžino so merile v dolžino med 10 in 25m , v 

širino 1,6m, z izjemo S 16 in so segale do geološke osnove oz. so bile v njo poglobljene. 

• makroskopski pregled izkopane zemlje (zbiranje in sistematizacija vseh najdb iz 

sond po prepoznanih stratigrafskih enotah); 

• čiščenje in dokumentiranje ugotovljene stratigrafije na dveh profilih (opisna, 

fotografska in metrična dokumentacija - vsak testni jarek smo vpeli v relativno 

koordinatno mrežo); 

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

različnih predelih območja. 

 

Potek dela 

Po izvedenem podpovršinskem terenskem pregledu smo izvedli izkop strojnih sond. 

Izkop sond je potekal s t.i. planirno žlico, pod  stalnim arheološkim nadzorom. Izkop 

je segal do geološke podlage oz. je v le-to poglobljen.  

Izkopane sonde so bile po končanem procesu dokumentiranja zasute, faze dela pa 

fotografsko dokumentirane.  

 

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  

(10m x 1,6m x 1,3m; na Z-delu, v dolžini 1,8m poglobljena do 2m);  

• dokumentiranih 7 stratigrafskih enot:  

SE 1 - travna ruša (0 - 0,15m); plast rahlega temno sivkasto rjavega (10YR 4/2) humoznega 

peščenega melja z drobci peščenjakovih lomljencev (do 4cm; 2%). 
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SE 2 - stara ornica (0,15 - 0,27m); plast srednje trdega temno siv temno sivkasto rjavega 

(10YR 4/2) peščenega melja s peščenjakovimi lomljenci velikosti do 1cm (3%) ter velikosti do 

4cm (1%).  

SE 3 - aluvialni nanos (0,27 - 0,47m); plast trdega rjavega (10YR 4/3) peščenega melja s 

peščenjakovimi lomljenci (do 3cm; 2%) ter peščenjakovim peskom (3%).  

SE 4 - aluvialni nanos (0,47 - 0,58m); plast trdnega rumenkasto rjavega (10YR 5/4) glineno, 

peščenega melja z lomljenci skrilavca in peščenjaka (do 2cm; 3%); (nahaja se le v zahodnem 

delu profila in se po 6m izklini). 

SE 5 - aluvialni nanos (0,58 - 88m); plast trdnega, temno rjavega (10Y 3/3) glinenega melja s 

peščenjakovimi lomljenci velikosti do 1cm (3%) ter velikosti do 4cm (1%) ter drobci oglja in 

k.g.m. (1%). 

SE - aluvialni nanos (med 5,10m in 6,9m, na sredini debeline 0,19m); plast trdne temno rjave 

(10YR 3/3), meljaste gline z drobci oglja (3%). Plast predstavlja zapolnitev manjše naravne 

kotanje. 

SE 7 - aluvialni nanos; geološka podlaga tal (0,88-›); plast zbite svetlo rumeno rjave (10YR 

6/4), meljaste gline s peščenjakovih lomljenci (do 2cm; 1%) in posameznimi lečami peska 

peščenjaka in skrilavca (5%).  

 

 
Slika 13 : Severni profil sonde 1. 

 
Sonda 2  

(10m x 1,6m x 1,2m; na J-delu, v dolžini 2,8m poglobljena do 0,8m na južnem delu; na 

S - delu poglobljena na 1,5m);  

• dokumentiranih 5 stratigrafskih enot:  

SE 1 - travna ruša (0 - 0,15m); plast rahlega temno sivkasto rjavega (10YR 4/2) humoznega 

peščenega melja z drobci peščenjakovih lomljencev (do 4cm; 2%). 

SE 2 - stara ornica (0,15 - 0,24m); plast srednje trdega temno siv temno sivkasto rjavega 

(10YR 4/2) peščenega melja s peščenjakovimi lomljenci velikosti do 1cm (3%) ter velikosti do 

4cm (1%).  
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SE 3 - recenten izkop za kanalizacijski vod; med 3,8 in 10,8m v severnem delu sonde.  

SE 4 - aluvialni nanos (0,27 - 0,38m); plast trdega rjavega (10YR 4/3) peščenega melja s 

peščenjakovimi lomljenci (do 3cm; 2%) ter peščenjakovim peskom (3%).  

SE 5 - aluvialni nanos; geološka podlaga tal (0,38-›); plast zbite svetlo rdečkasto - rumene 

meljaste gline s peščenjakovih lomljenci (do 2cm; 1%) in posameznimi lečami peska 

peščenjaka (3%).  

 
Slika 14: Vzhodni profil sonde 2. 

 
Sonda 3  

(26m x 1,75m x 1,3m; na Z-delu, v dolžini 1,8m poglobljena do 2m; razširjena na 20m 

proti severu za 3m x 1,7m);  

• dokumentiranih 7 stratigrafskih enot:  

SE 1 - travna ruša (0 - 0,15m); plast rahlega temno sivkasto rjavega (10YR 4/2) humoznega 

peščenega melja z drobci peščenjakovih lomljencev (do 4cm; 2%). 

SE 2 - stara ornica (0,15 - 0,32m); plast srednje trdega temno siv temno sivkasto rjavega 

(10YR 4/2) peščenega melja s peščenjakovimi lomljenci velikosti do 1cm (3%) ter velikosti do 

4cm (1%).  

SE 3 - polnilo ponora (SE 4); srednje trda, temno rjava (10YR 3/3) glineno - meljastega peska 

z apnenčevimi lomljenci (od 2-8cm; 1%), peščenjakovimi lomljenci (do 3cm; 1%) ter 

lomljenci kremena (do 1cm; 1%) 

SE 4 - erozija ponora; leži v vzhodnem delu sonde  

SE 5 - aluvialni nanos (0,32 - 0,49m); plast trdega rjavega (10YR 4/3) peščenega melja s 

peščenjakovimi lomljenci (do 3cm; 2%) ter peščenjakovim peskom (3%).  

SE 6 - aluvialni nanosi; posamezne leče lomljencev peščenjaka in skrilavca (med 1cm in 3cm) 

odložene na plast SE 7. Nahajajo se med 10,2 in 13, 5m ter 15,5 do 18m od zahodnega roba 

sonde. 
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SE 7 - aluvialni nanos (0,49 - 92m); plast trdnega, rumenkasto rjavega (10YR 5/6) glinenega 

melja s peščenjakovim peskom (3%), peščenjakovimi lomljenci (do 4cm; 2%) ter 

posameznimi železovimi oksidi. 

SE 8 - aluvialni nanos; geološka podlaga tal (0,88-›); plast zbite svetlo rumeno rjave (10YR 

6/4), meljaste gline s peščenjakovih lomljenci (do 2cm; 1%) in posameznimi lečami peska 

peščenjaka in skrilavca (3%).  

 

 
Slika 15: Severni profil sonde 3. 

 
Slika 16: Ponor SE 4 v sondi 3. 

 
Sonda 4  

(11m x 1,7m x 1,3m);  

• dokumentiranih 5 stratigrafskih enot:  

SE 1 - travna ruša (0 - 0,15m); plast rahlega temno sivkasto rjavega (10YR 4/2) humoznega 

peščenega melja z drobci peščenjakovih lomljencev (do 4cm; 2%). 

SE 2 - stara ornica (0,15 - 0,30m); plast srednje trdega temno siv temno sivkasto rjavega 

(10YR 4/2) peščenega melja s peščenjakovimi lomljenci velikosti do 1cm (3%) ter velikosti do 

4cm (1%).  

SE 3 - aluvialni nanos (0,30 - 0,54m); plast trdega rjavega (10YR 4/3) peščenega melja s 

peščenjakovimi lomljenci (do 3cm; 2%) ter peščenjakovim peskom (3%).  

SE 4 - aluvialni nanos (0,54 - 0,65m); plast trdnega rumenkasto rjavega (10YR 5/4) glineno, 

peščenega melja z lomljenci skrilavca in peščenjaka (do 2cm; 15%). 

SE 5 - geološka podlaga tal (0,65-›); plast zbite svetlo rumeno rjave (10YR 6/4), meljaste 

gline s peščenjakovih lomljenci (do 2cm; 1%) in posameznimi lečami peska peščenjaka in 

skrilavca (2%) ter peščenjakovimi lomljenci (do 4cm; 1%).  
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Slika 17 : Južni profil sonde 4. 

 

Sonda 5  

(11m x 1,6m x 1,1m)  

• dokumentiranih 5 stratigrafskih enot:  

SE 1 - travna ruša (0 - 0,15m); plast rahlega temno sivkasto rjavega (10YR 4/2) humoznega 

peščenega melja z drobci peščenjakovih lomljencev (do 4cm; 2%). 

SE 2 - stara ornica (0,15 - 0,24m); plast srednje trdega temno siv temno sivkasto rjavega 

(10YR 4/2) peščenega melja s peščenjakovimi lomljenci velikosti do 1cm (3%) ter velikosti do 

4cm (1%).  

SE 3 - aluvialni nanos (0,24 - 0,34m); plast trdega rjavega (10YR 4/3) peščenega melja s 

peščenjakovimi lomljenci (do 3cm; 2%) ter peščenjakovim peskom (3%).  

SE 4 - aluvialni nanos (0,34 - 0,37m oz. 73m); plast trdnega rumenkasto rjavega (10YR 5/4) 

glineno, peščenega melja z lomljenci skrilavca in peščenjaka (do 2cm; 4%). 

SE 5 - aluvialni nanos; geološka podlaga tal (v osrednjem delu 0,37 v zahodnem robu 0,73m; 

plast zbite svetlo rumeno rjave (10YR 6/4), meljaste gline s peščenjakovih lomljenci (do 2cm; 

1%) in posameznimi lečami peska peščenjaka in skrilavca (15%) ter peščenjakovimi lomljenci 

(do 4cm; 1%). V osrednjem delu se na višino 0,37m dvigne izrazit peska sestavljenega iz 

peščenjaka in skrilavca (15%) in peščenjakovih lomljencev (do 3cm). 

 
Slika 18: Severni profil sonde 5. 
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Sonda 6 

(15m x 1,7m x 1,1m)  

Sonda je bila prestavljena iz prvotne lokacije 3m proti zahodu, v izogib 

telekomunikacijskemu kablu, ki poteka prečno na sondo. 

• dokumentiranih 5 stratigrafskih enot:  

SE 1 - travna ruša (0 - 0,15m); plast rahlega temno sivkasto rjavega (10YR 4/2) humoznega 

peščenega melja z drobci peščenjakovih lomljencev (do 4cm; 2%). 

SE 2 - stara ornica (0,15 - 0,28m - v zahodnem delu sonde); plast srednje trdega temno siv 

temno sivkasto rjavega (10YR 4/2) peščenega melja s peščenjakovimi lomljenci velikosti do 

1cm (3%) ter velikosti do 4cm (1%).  

SE 3 - aluvialni nanos (0,28 - 0,84m); plast trdnega rumenkasto rjavega (10YR 5/4) glineno, 

peščenega melja z lomljenci skrilavca in peščenjaka (do 2cm; 15%). 

SE 4 - aluvialni nanos; geološka podlaga tal (0,84-›); plast zbite svetlo rumeno rjave (10YR 

6/4), meljaste gline s peščenjakovih lomljenci (do 2cm; 1%) in posameznimi lečami peska 

peščenjaka in skrilavca (2%) ter peščenjakovimi lomljenci (do 4cm; 1%).  

 

 
Slika 19: Južni profil sonde 6. 

 

Sonda 7 

(10m x 1,6m x  3,12m);  

• dokumentiranih 11 stratigrafskih enot:  

SE 1 - travna ruša (0 - 0,15m); plast rahlega temno sivkasto rjavega (10YR 4/2) humoznega 

peščenega melja z drobci peščenjakovih lomljencev (do 4cm; 2%). 

SE 2 - stara ornica (0,15 - 0,28m); plast srednje trdega temno siv temno sivkasto rjavega 

(10YR 4/2) peščenega melja s peščenjakovimi lomljenci velikosti do 1cm (3%) ter velikosti do 

4cm (1%).  

SE 3 - 1. polnilo ponora (db. 0,48m); plast srednje trdnega, rjavega (10YR 4/3), glineno - 

peščenega melja s peščenjakovimi lomljenci (do 4cm; 3%) in peščenjakovim peskom (5%). 
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SE 4 - 2. polnilo ponora (db. 0,2m); plast srednje trdnega, rjavega (10YR 4/3), glineno – 

peščenega melja s peščenjakovimi lomljenci (do 4cm; 3%) in peščenjakovim peskom (5%). 

SE 5 - 3. polnilo ponora (db. 0,56m); plast srednje trdnega, temno rjavega (10YR 3/3) 

glinenega melja s peščenjakovimi lomljenci (do 2cm; 2%). 

SE 6 - 4. polnilo ponora (db. 1,1m); plast srednje trdne, temno rjave (10YR 3/3) meljaste 

gline s peščenjakovimi lomljenci (do 2cm; 2%) ter kremenovimi lomljenci (do 2cm; 1%). 

SE 7 - 5. polnilo ponora (db. 0,15m); plast kompaktne, zelo temno sivkasto rjave (10YR 3/2) 

meljaste gline s peščenjakovimi lomljenci (do 3cm; 7%), peščenjakovim peskom (13%). 

SE 8 - 6. polnilo ponora (db. 0,47m); plast kompaktne, temno rjave (10YR 3/3) meljaste gline 

s peščenjakovimi lomljenci (do 5cm; 4%) in drobci oglja (2%). 

SE 9 - 7. polnilo ponora (db. 0,26m); plast kompaktne in mazave, temno rjave (10YR 3/3) 

meljaste gline s peščenjakovimi lomljenci (do 2cm; 2%) in drobci oglja (30%). 

SE 10 - erozija ponora; ponor sega skorajda čez celotno sondo, njegov rob smo deloma odkrili 

le v severnem robu sonde. 

SE 11 - aluvialni nanos; geološka podlaga tal  (vidna le v severnem robu sonde pod erozijo SE 

10); plast zbite svetlo rumeno rjave (10YR 6/4), meljaste gline s peščenjakovimi lomljenci (do 

2cm; 1%) in posameznimi lečami peska peščenjaka in skrilavca (1%) ter peščenjakovimi 

lomljenci (do 4cm; 1%). 

 

 
Slika 20: Vzhodni profil sonde 7. 

 

 

Sonda 8 

(20m x 1,6m x 1,2m)  

Sonda je bila izvedena s prelomom iz smeri S-J (10m) proti smeri SV-JZ (10m) 

• dokumentiranih 6 stratigrafskih enot:  

SE 1 - travna ruša (0 - 0,15m); plast rahlega temno sivkasto rjavega (10YR 4/2) humoznega 

peščenega melja z drobci peščenjakovih lomljencev (do 4cm; 2%). 
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SE 2 - stara ornica (0,15 - 0,28m); plast srednje trdega temno siv temno sivkasto rjavega 

(10YR 4/2) peščenega melja s peščenjakovimi lomljenci velikosti do 1cm (3%) ter velikosti do 

4cm (1%).  

SE 3 - aluvialni nanos (0,27 - 0,47m); plast trdega rjavega (10YR 4/3) peščenega melja s 

peščenjakovimi lomljenci (do 3cm; 2%) ter peščenjakovim peskom (3%).  

SE 4 - aluvialen sediment (0,43 - 0,77m); plast dokaj mazave, temno sivkasto rjave (10YR 

4/2) meljaste gline s peščenjakovimi lomljenci (do 2cm; 1%); Plast se pojavlja samo v 

osrednjem delu sonde (ob prelomu sonde). 

SE 5 - aluvialni nanos (0,47 - 1,1m oz. 0,77 v sredini sonde); plast trdnega rumenkasto 

rjavega (10YR 5/4) glineno - peščenega melja z lomljenci skrilavca in peščenjaka (do 2cm; 

5%). 

SE 6 - aluvialni nanos; geološka podlaga tal (1,1m-›); plast zbite svetlo rumeno rjave (10YR 

6/4), meljaste gline s peščenjakovih lomljenci (do 2cm; 1%) in posameznimi lečami peska 

peščenjaka in skrilavca (2%) ter peščenjakovimi lomljenci (do 4cm; 1%). 

 

 
Slika 21: Vzhodni in severni profil sonde 8. 

 

 Sonda 9 

(12m x 1,6m x 1,1m)  

• dokumentiranih 6 stratigrafskih enot:  

SE 1 - travna ruša (0 - 0,15m); plast rahlega temno sivkasto rjavega (10YR 4/2) humoznega 

peščenega melja z drobci peščenjakovih lomljencev (do 4cm; 2%). 

SE 2 - stara ornica (0,15 - 0,28m); plast srednje trdega temno siv temno sivkasto rjavega 

(10YR 4/2) peščenega melja s peščenjakovimi lomljenci velikosti do 1cm (3%) ter velikosti do 

4cm (1%).  

SE 3 - aluvialni nanos (0,27 - 0,47m); plast trdega rjavega (10YR 4/3) peščenega melja s 

peščenjakovimi lomljenci (do 3cm; 2%) ter peščenjakovim peskom (3%).  

SE 4 - aluvialen sediment (do globine 0,7m; plast se pojavlja samo v JV-delu sonde - 2,9m od 

JV- roba); plast dokaj mazave, temno sivkasto rjave (10YR 4/2) meljaste gline s 

peščenjakovimi lomljenci (do 2cm; 1%); Očitno gre za sediment znotraj naravne kotanje.  

SE 5 - aluvialni nanos (0,28 - 0,41m; plast je vidna le v SZ-delu sonde - 3,5m od SZ - roba); 
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plast trdnega rumenkasto rjavega (10YR 5/4) glineno - peščenega melja z lomljenci skrilavca 

in peščenjaka (do 2cm; 4%). 

SE 6 - aluvialni nanos; geološka podlaga tal (od 0,47m na SZ in 0,7m na JV robu-›); plast 

zbite svetlo rumeno rjave (10YR 6/4), meljaste gline s peščenjakovih lomljenci (do 2cm; 1%) 

in posameznimi lečami peska peščenjaka in skrilavca (8%) ter peščenjakovimi lomljenci (do 

4cm; 1%). 

 
Slika 22: Vzhodni profil sonde 9. 

 

Sonda 10 

(11m x 1,6m x 1m)  

• dokumentiranih 5 stratigrafskih enot:  

SE 1 - travna ruša (0 - 0,15m); plast rahlega temno sivkasto rjavega (10YR 4/2) humoznega 

peščenega melja z drobci peščenjakovih lomljencev (do 4cm; 2%). 

SE 2 - stara ornica (0,15 - 0,29m); plast srednje trdega temno siv temno sivkasto rjavega 

(10YR 4/2) peščenega melja s peščenjakovimi lomljenci velikosti do 1cm (3%) ter velikosti do 

4cm (1%).  

SE 3 - aluvialni nanos (0,29 - 0,47m); plast trdega rjavega (10YR 4/3) peščenega melja s 

peščenjakovimi lomljenci (do 3cm; 2%) ter peščenjakovim peskom (3%).  

SE 4 - aluvialni nanos (0,47do največ 0,61m; plast se pojavlja v S robu se nato na 2,1m izklini 

in se znova pojavi v osrednjem delu sonde na 3,7m in se zaključi na 8,1m od J roba); plast 

dokaj mazave, temno sivkasto rjave (10YR 4/2) meljaste gline s peščenjakovimi lomljenci (do 

2cm; 5%); Očitno gre za sediment znotraj dveh naravnih kotanj.  

SE 5 - aluvialni nanos; geološka podlaga tal (od 0,47m na SZ in 0,61m na JV robu-›); plast 

zbite svetlo rumeno rjave (10YR 6/4), meljaste gline s peščenjakovih lomljenci (do 2cm; 1%) 

in posameznimi lečami peska peščenjaka in skrilavca (8%) ter peščenjakovimi lomljenci (do 

4cm; 3%). 
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Slika 23: Vzhodni profil sonde 10. 

 

Sonda 11 

(10m x 1,6m x 1m)  

• dokumentiranih 5 stratigrafskih enot:  

SE 1 - travna ruša (0 - 0,15m); plast rahlega temno sivkasto rjavega (10YR 4/2) humoznega 

peščenega melja z drobci peščenjakovih lomljencev (do 4cm; 2%). 

SE 2 - stara ornica (0,15 - 0,26m); plast srednje trdega temno siv temno sivkasto rjavega 

(10YR 4/2) peščenega melja s peščenjakovimi lomljenci velikosti do 1cm (3%) ter velikosti do 

4cm (1%).  

SE 3 - aluvialni nanos (0,26 - 0,55m); plast trdega rjavega (10YR 4/3) peščenega melja s 

peščenjakovimi lomljenci (do 3cm; 2%) ter peščenjakovim peskom (3%); Plast se 5m od 

južnega roba sonde počasi izklini. 

SE 4 - aluvialni nanos (0,49 - 68cm); plast trdnega rumenkasto rjavega (10YR 5/4) glineno - 

peščenega melja z lomljenci skrilavca in peščenjaka (do 3cm; 2%) in peščenjakovim peskom 

(2%). 

SE 5 - aluvialni nanos; geološka podlaga tal (0,68m-›); plast zbite svetlo rumeno rjave (10YR 

6/4), meljaste gline s peščenjakovih lomljenci (do 2cm; 1%) in posameznimi lečami peska 

peščenjaka in skrilavca (2%) ter peščenjakovimi lomljenci (do 4cm; 1%). 

 
Slika 24: Vzhodni profil sonde 11. 
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Sonda 12 

(15m x 1,6m x 1,3m)  

• dokumentiranih 5 stratigrafskih enot:  

SE 1 - travna ruša (0 - 0,15m); plast rahlega temno sivkasto rjavega (10YR 4/2) humoznega 

peščenega melja z drobci peščenjakovih lomljencev (do 4cm; 2%). 

SE 2 - stara ornica (0,15 - 0,26m); plast srednje trdega temno siv temno sivkasto rjavega 

(10YR 4/2) peščenega melja s peščenjakovimi lomljenci velikosti do 1cm (3%) ter velikosti do 

4cm (1%).  

SE 3 - aluvialni nanos (0,26 - 0,43m); plast trdega rjavega (10YR 4/3) peščenega melja s 

peščenjakovimi lomljenci (do 3cm; 2%), peščenjakovim peskom (3%) in drobci oglja (1%); 

Plast se v osrednjem delu močno stanjša zaradi dviga SE 5. 

SE 4 - aluvialni nanos (0,43 - največ 1,04cm (SZ rob); plast trdnega rumenkasto rjavega 

(10YR 5/4) glineno - peščenega melja z lomljenci skrilavca in peščenjaka (do 3cm; 5%) ter 

peščenjakovim peskom (2%) Plast je vidna le na SZ delu sonde in se na 9,4m od severnega 

roba izklini na SE 5. 

SE 5 - aluvialni nanos; geološka podlaga tal (v osrednjem delu sonde od 0,37m, v SZ robu od 

1,04m-›); plast zbite svetlo rumeno rjave (10YR 6/4), meljaste gline in bledo rumene gline 

(2,5Y 7/3), s peščenjakovimi lomljenci (do 2cm; 1%) in posameznimi lečami peska peščenjaka 

in skrilavca (2%) ter peščenjakovimi lomljenci (do 4cm; 1%). 

 

 
Slika 25: Severovzhodni profil sonde 12. 

 

Sonda 13 

(20m x 1,6m x 1,4m z poglobitvijo v osrednjem delu do 1,8m )  

• dokumentiranih 7 stratigrafskih enot:  

SE 1 - travna ruša (0 - 0,15m); plast rahlega temno sivkasto rjavega (10YR 4/2) humoznega 

peščenega melja z drobci peščenjakovih lomljencev (do 4cm; 2%). 
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SE 2 - stara ornica (0,15 - 0,28m); plast srednje trdega temno siv temno sivkasto rjavega 

(10YR 4/2) peščenega melja s peščenjakovimi lomljenci velikosti do 1cm (3%) ter velikosti do 

4cm (1%).  

SE 3 - recenten vkop za vodovod (med 1,8 in 4,2m od V roba sonde). 

SE 4 - aluvialni nanos (0,26 - 0,45m); plast trdega rjavega (10YR 4/3) peščenega melja s 

peščenjakovimi lomljenci (do 3cm; 2%), peščenjakovim peskom (3%) in drobci oglja (1%); 

Plast se v osrednjem delu močno stanjša zaradi dviga SE 5. 

SE 5 - aluvialni nanos (0,45 - 0,85m); plast trdnega temno sivkasto rjavega (10YR 4/4) 

glinenega melja z grobozrnatim peščenjakovim peskom (3%). 

SE 6 - aluvialen sediment (pojavi se na 13, 8m od Z roba sonde je presekan na V delu z 

recentnim vkopom; na 5,7m od V roba je debeline 0,3m); plast mazavega zelo temno rjavega 

(10YR 2/2 meljastega peska z grobozrnatim peščenjakovim peskom (3%) in drobci oglja 

(10%).  

SE 7 - aluvialni nanos; geološka podlaga tal (od 0,85m-›); plast zbite svetlo rumeno rjave 

(10YR 6/4), meljaste gline in bledo rumene gline (2,5Y 7/3), s peščenjakovimi lomljenci (do 

2cm; 1%) in posameznimi lečami peska peščenjaka in skrilavca (2%) ter peščenjakovimi 

lomljenci (do 4cm; 1%). 

 
Slika 26: Severni profil sonde 13. 

 
Sonda 14 

(11m x 1,6m x 1,1m)  

• dokumentiranih 5 stratigrafskih enot:  

SE 1 - travna ruša (0 - 0,15m); plast rahlega temno sivkasto rjavega (10YR 4/2) humoznega 

peščenega melja z drobci peščenjakovih lomljencev (do 4cm; 2%). 

SE 2 - stara ornica (0,15 - 0,29m); plast srednje trdega temno siv temno sivkasto rjavega 

(10YR 4/2) peščenega melja s peščenjakovimi lomljenci velikosti do 1cm (3%) ter velikosti do 

4cm (1%).  

SE 3 - aluvialni nanos (0,29 - 0,49m; v osrednjem delu sonde se plast skorajda v celoti 

izklini); plast trdega rjavega (10YR 4/3) peščenega melja s peščenjakovimi lomljenci (do 3cm; 

2%), peščenjakovim peskom (3%) in drobci oglja (1%);  

SE 4 - aluvialni nanos (0,49 - 0,71m); plast trdnega rumenkasto rjavega (10YR 5/4) glineno - 

peščenega melja z lomljenci peščenjaka (do 3cm; 3%) ter peščenjakovim peskom (2%).   

SE 5 - aluvialni nanos; geološka podlaga tal (0,71m-›); plast zbite svetlo rumeno rjave (10YR 

6/4), meljaste gline in bledo rumene gline (2,5Y 7/3), s peščenjakovimi lomljenci (do 2cm; 
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1%) in posameznimi lečami peska peščenjaka in skrilavca (2%) ter peščenjakovimi lomljenci 

(do 4cm; 1%). Med 5,1m in 7,1m od Z roba se plast dvigne na 0,49m. 

 
Slika 27: Severni profil sonde 14. 

 

Sonda 15 

(10m x 1,6m x 1,1m)  

• dokumentiranih 7 stratigrafskih enot:  

SE 1 - travna ruša (0 - 0,13m); plast rahlega temno sivkasto rjavega (10YR 4/2) humoznega 

peščenega melja z drobci peščenjakovih lomljencev (do 4cm; 2%). 

SE 2 - stara ornica (0,13 - 0,29m); plast srednje trdega temno siv temno sivkasto rjavega 

(10YR 4/2) peščenega melja s peščenjakovimi lomljenci velikosti do 1cm (3%) ter velikosti do 

4cm (1%).  

SE 3 - aluvialni nanos (0,29 - 0,41m); plast trdega rjavega (10YR 4/3) peščenega melja s 

peščenjakovimi lomljenci (do 3cm; 2%), peščenjakovim peskom (3%) in drobci oglja (1%);  

SE 4 - aluvialni nanos (0,41 - 0,51m); plast trdnega temno rjavega (10YR 3/3) glinenega 

melja z lomljenci peščenjaka (do 2cm; 1%), peščenjakovim peskom (2%) ter primesjo 

železovih oksidov.    

SE 5 - aluvialni nanos (0,51 - 0,63m); plast trdnega rumenkasto rjavega (10YR 5/4) glineno - 

peščenega melja z lomljenci peščenjaka (do 3cm; 3%) ter peščenjakovim peskom (2%).   

SE 6 - aluvialni nanos (0,63 - 0,69m); tanka leča peska peščenjaka in skrilavca ter 

peščenjakovih lomljencev (do 2cm; 10%). 

SE 7 - aluvialni nanos; geološka podlaga tal (0,69m-›); plast zbite svetlo rumeno rjave (10YR 

6/4), meljaste gline in bledo rumene gline (2,5Y 7/3), s peščenjakovimi lomljenci (do 2cm; 

1%) in posameznimi lečami peska peščenjaka in skrilavca (2%) ter peščenjakovimi lomljenci 

(do 4cm; 1%).  
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Slika 28: Severozahodni profil sonde 15. 

 

 

Sonda 16 

(11m x 1,6m x 1m; sonda je v zahodni polovici razširjena na 5,8m)  

• dokumentiranih 17 stratigrafskih enot:  

SE 1 - travna ruša (0 - 0,12m); plast rahlega temno sivkasto rjavega (10YR 4/2) humoznega 

peščenega melja z drobci peščenjakovih lomljencev (do 4cm; 2%). 

SE 2 - stara ornica (0,12 - 0,29m); plast srednje trdega temno siv temno sivkasto rjavega 

(10YR 4/2) peščenega melja s peščenjakovimi lomljenci velikosti do 1cm (3%) ter velikosti do 

4cm (1%).  

SE 3 - aluvialni nanos (0,29 - 0,46m); plast trdega rjavega (10YR 4/3) peščenega melja s 

peščenjakovimi lomljenci (do 3cm; 2%), peščenjakovim peskom (3%) in drobci oglja (1%);  

SE 7 - aluvialni nanos (0,46 - 0,66m); plast trdnega rumenkasto rjavega (10YR 5/4) glineno - 

peščenega melja z lomljenci peščenjaka (do 3cm; 3%) ter peščenjakovim peskom (2%).   

SE 8 - polnilo stojke (pr. 0,28m); trden, rjav (10YR 4/3) glinen melj z drobci in večjimi kosi 

oglja (do 1cm; 15%), kosi ožgane gline (do 3cm; 3%) ter peščenjakovimi lomljenci (do 3cm; 

2%). 

SE 9 - vkop stojke (pr. 0,28m, gl. 0,25m); okrogle oblike v tlorisu in presekom v obliki črke U. 

Stojka vkopana z nivoja SE 7. 

SE 11 - polnilo jame (d. 1,45m, š. 0,84); trden, zelo temno sivkasto rjav (10YR 3/2) glinen 

melj z lomljenci peščenjaka in skrilavca (do 3cm; 1%) ter odlomkom prazgodovinske 

lončenine. 

SE 12 - vkop jame (d. 1,45m, š. 0,84, gl. 0,2m); ovalne oblike v tlorisu in banjastim. Jama 

vkopana z nivoja SE 7. 

 SE 13 - polnilo jame (d. 0,77m, š. 0,68); trden, zelo temno sivkasto rjav (10YR 3/2) glinen 

melj z lomljenci peščenjaka in skrilavca (do 3cm; 1%). 
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SE 14 - vkop jame (d. 0,77m, š. 0,68, gl. 0,22m); ovalne oblike v tlorisu in presekom v obliki 

črke U. Jama vkopana z nivoja SE 7. 

SE 10 - aluvialni nanos (0,66 - 0,85cm); plast trdnega rumenkasto rjavega (10YR 5/4) 

glineno - peščenega melja z lomljenci peščenjaka (do 3cm; 3%) ter peščenjakovim peskom 

(2%). V njej najden odlomek prazgodovinske lončenine. 

SE 15 - polnilo stojke (pr. 0,23m); trden, rjav (10YR 4/3) glinen melj z drobci in večjimi kosi 

oglja (do 1cm; 15%) ter peščenjakovimi lomljenci (do 2cm; 1%). 

SE 16 - vkop stojke (pr. 0,23m); Stojka ni bila izpraznjena. 

SE 4 -  1. polnilo ponora (db. do ..m in se še nadaljuje); trden, temno rumenkasto rjav (10YR 

6/4) glinen melj s peščenjakovimi (do 3cm; 4%) in apnenčevimi lomljenci (do 1cm; 1%).  

SE 5 - 2. polnilo ponora (na robu db. do ..m vendar se proti dnu debeli); trden, temno 

rumenkasto rjav (10YR 6/4) glinen melj s peščenjakovimi lomljenci (do 2cm; 10%) ter drobci 

oglja (do 1cm; 7%), kosi ožgane gline (do 1cm; 1%) ter odlomki prazgodovinske lončenine. 

SE 6 - erozija ponora (s sondo odkrit le njen vzhodni rob);  

SE 17 - aluvialni nanos; geološka podlaga tal (0,85m-›); plast zbite svetlo rumeno rjave (10YR 

6/4), meljaste gline in bledo rumene gline (2,5Y 7/3), s peščenjakovimi lomljenci (do 2cm; 

1%) in posameznimi lečami peska peščenjaka in skrilavca (2%) ter peščenjakovimi lomljenci 

(do 4cm; 1%).  

 

 
Slika 29: Zahodni profil sonde 16. 
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Sonda 17 

(9m x 1,6m x 0,9m na V robu in 0,5 na Z robu; sonda ima razširitev na vzhodnem robu 

4 x 1,6 x 0,5m)  

• dokumentiranih 5 stratigrafskih enot:  

SE 1 - travna ruša (0 - 0,15m); plast rahlega temno sivkasto rjavega (10YR 4/2) humoznega 

peščenega melja z drobci peščenjakovih lomljencev (do 4cm; 2%). 

SE 2 - stara ornica (0,13 - 0,28m); plast srednje trdega temno siv temno sivkasto rjavega 

(10YR 4/2) peščenega melja s peščenjakovimi lomljenci velikosti do 1cm (3%) ter velikosti do 

4cm (1%).  

SE 3 - aluvialni nanos (0,28 - 0,41m); plast trdega rjavega (10YR 4/3) peščenega melja s 

peščenjakovimi lomljenci (do 3cm; 2%), peščenjakovim peskom (3%) in drobci oglja (1%);  

SE 4 - aluvialni nanos (0,41 - 0,74m); plast trdnega rumenkasto rjavega (10YR 5/4) glineno - 

peščenega melja z lomljenci peščenjaka (do 3cm; 3%) ter peščenjakovim peskom (2%).   

SE 5 - aluvialni nanos; geološka podlaga tal (0,74m-›); plast zbite svetlo rumeno rjave (10YR 

6/4), meljaste gline in bledo rumene gline (2,5Y 7/3), s peščenjakovimi lomljenci (do 2cm; 

1%) in posameznimi lečami peska peščenjaka in skrilavca (2%) ter peščenjakovimi lomljenci 

(do 4cm; 1%).  

 
Slika 30: Severni profil sonde 17. 

 
Sonda 18 

(10m x 1,6m x 1,1m; sonda je v osrednjem delu poglobljena na 2,15m) 

• dokumentiranih 6 stratigrafskih enot:  

SE 1 - travna ruša (0 - 0,10m); plast rahlega temno sivkasto rjavega (10YR 4/2) humoznega 

peščenega melja z drobci peščenjakovih lomljencev (do 4cm; 2%). 

SE 2 - recenten vkop (na V delu - od V roba do 3,2m)  

SE 3 - stara ornica (0,10 - 0,30m); plast srednje trdega temno siv temno sivkasto rjavega 

(10YR 4/2) peščenega melja s peščenjakovimi lomljenci velikosti do 1cm (3%) ter velikosti do 

4cm (1%).  
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SE 4 - aluvialni nanos (0,30 - 0,56m); plast trdega rjavega (10YR 4/3) peščenega melja s 

peščenjakovimi lomljenci (do 3cm; 2%), peščenjakovim peskom (3%) in drobci oglja (1%);  

SE 5 - aluvialni nanos (0,56 - 1m); plast trdnega rumenkasto rjavega (10YR 5/4) glineno - 

peščenega melja z lomljenci peščenjaka (do 2cm; 3%) ter peščenjakovim peskom (2%).   

SE 6 - aluvialni nanos; geološka podlaga tal (1m-›); plast zbite svetlo rumeno rjave (10YR 

6/4), meljaste gline in bledo rumene gline (2,5Y 7/3), s peščenjakovimi lomljenci (do 2cm; 

1%) in posameznimi lečami peska peščenjaka in skrilavca (2%) ter peščenjakovimi lomljenci 

(do 4cm; 1%).  

 
Slika 31: Južni profil sonde 12. 

 
GRADIVO 
Iris Bekljanov Zidanšek 
 
V sondah so med procesiranim gradivom, podobno kot smo to opazili pri jamah, 

močno prevladovale novoveške najdbe. Med njimi po količini in teži prevladuje 

keramičen gradbeni material, kateremu sledijo kuhinjski lonci in pokrovi, tem pa 

namizna glazirana lončenina (tab. 1). Glede na fakturne lastnosti keramične mase 

omenjenih loncev (večinoma gre za manjše odlomke ostenij le-teh) smo določili 

časovni okvir med 16.-18. stol. (Predovnik 2006, 182-208). Gre za srednje do grobo 

zrnato keramično maso, večinoma z vključki kremena, žganje je v glavnem 

kombinirano: zaporedno menjavanje redukcijskih in oksidacijskih pogojev, ob 

ohlajanju vzpostavljena redukcijska atmosfera, le redko oksidacijska, keramika je zelo 

trda in površina groba ali hrapava, lončenina je izdelana na hitrem lončarskem 

vretenu. Vso novoveško gradivo ima ostre lome, oz. ni sekundarno preoblikovano. 

Lahko domnevamo da predstavlja smetenje površine ob rabi poljedelskih površin. 

En odlomek ostenja lonca (sonda 7, SE 3) smo prepoznali kot del 

visokosrednjeveškega kuhinjskega lonca. Sicer je v notranjosti videti sledove izdelave 
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na hitrem lončarskem kolesu, a lastnosti keramične mase nas prepričujejo v zgodnejši 

nastanek posode. Posoda je bila žgana nepopolno redukcijsko, ima neenakomerno 

razporejene vključke, površina na obeh straneh je porozna, keramika je mehka, na 

zunanji površini so prismojeni ostanki (hrane?), notranja površina je svetleča 

(razlago svetleče površine glej pri Pleterski 2010, 21-27).  

Nasprotno smo pri vseh najdbah, ki smo jih določili kot rimske  (v sondi 1- SE 3, v 

sondi 3- SE 2 in 3), lahko opazili močno sekundarno preoblikovanost robov. Enako 

kot pri jamah, gre pri vseh odlomkih rimske keramike iz sond večinoma za manjše 

odlomke keramičnega gradbenega materiala, ki kažejo močno sekundarno 

preoblikovanost robov, kar razumemo kot indic premeščenosti iz primarne lege. 

Posamezne odlomke dna in ostenja loncev smo po fakturnih lastnostih pripisali 

(srednji) bronasti dobi (S 16: SE 4 in 5). Keramična masa je grobo zrnata, 

nepopolno redukcijsko žgana, posoda je bila izdelana prostoročno, površina je 

hrapava in keramika mehka. Po opisanih lastnostih se odlomki iz sonde 16 ujemajo z 

prazgodovinskimi odlomki iz jam B13 in I12. Glede na ostre prelome na robovih 

odlomkov in njihovo primarno lego, morda lahko na obravnavanem prostoru 

pričakujemo odkritje sledov človeške prisotnosti iz bronaste dobe. 

 
Slika 32: pogled na odlomke prazgodovinske (srednje-bronastodobne) lončenine iz SE 5 v S 6. 

 

V sondah se le s posamičnimi kosi pojavijo kamen, kosti, železo, oglje, steklo. Pri 

železu gre v glavnem za žeblje (novoveške), nekaj posameznih amorfnih kosov ni 

možno določiti. Pri sicer majhnih odlomkih stekla smo večinoma prepoznali 

novoveško namizno steklo. Prav tako je bilo odkritih le nekaj posameznih odlomkov 

živalskih kosti.  
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Čas Gradivo 
 Št. kosov Teža v g 

Prazgodovina  Lončenina 5 (2.07%)  22 (1.25%) 
Rim  Lončenina 1 (0.41%) 6 (0.34%) 
Rim  Gradbeni material 5 (2.07%) 51 (2.9%) 
Srednji vek Lončenina 1 (0.41%) 5 (0.28%) 
Novi vek 

Gradbeni material 
82 
(34.02%) 831 (47.29%) 

Novi vek 
Lončenina 

129 
(53.52%) 647 (36.82%) 

Nedoloč. Kamen 1 (0.41%) 1 (0.05%) 
Nedoloč. Kosti 1 (0.41%) 6 (0.34%) 
Nedoloč. Železo 6 (2.48%) 156 (8.87%) 
Nedoloč. Oglje 1 (0.41%) 1 (0.05%) 
Nedoloč. Steklo 4 (1.65%) 17 (0.96%) 
Nedoloč. Lončenina 5 (2.07%) 14 (0.79%) 
Skupna vsota vseh najdb 225 1670 

 
Tabela 2: Razpredelnica odkritega gradiva v sondah. 
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UGOTOVITVE 
 
Rezultati raziskav so pokazali, da je stratigrafski razvoj na celotnem obravnavanem 

območju potekal dokaj enotno. Območje se nahaja na aluvialni ravnini, ob samem 

vznožju jugovzhodnega zaključka Polhograjskega hribovja. Ravnino sta izoblikovala 

pestra aktivnost bližnjih vodotokov ter kraški pojavi (ponori), ki so se odvijali na 

nivoju geološke podlage terena.  

Na ravnino so se v preteklosti iz južnega pobočja Črnega vrha, Velike ter Male Trate 

stekali manjši vodotoki (vsi so pritoki Glinščice) in jo postopoma prekrili z  

naplavinskim materialom. Sedimenti, ki smo jih opazovali v posameznih sondah 

jasno kažejo, da se je na tem območju v preteklosti dogajala izjemno pestra aluvialna 

aktivnost, predvsem akumulacija naplavinskega materiala v manjših potočnih koritih, 

ki  so prepredala večji del območja. 

Pojavljanje proda na različnih lokacijah v različnih stratigrafskih višinah, v najnižjih, 

s sondiranji doseženih plasteh, nakazuje na sprva zelo aktivno hidrološko delovanje. 

S tem dogajanjem povezujemo plasti SE 5 v S 2, 4, 5, 10, 11, 12, 14 in 17, SE 6 v S 8, 9 

in 18, SE 7 v S 1, 13 in 15, SE 8 v S 3, SE 4 v S 6, SE 11 v S 7 ter SE 17 v S 16.  

V naslednji fazi se hidrološko delovanje umiri. Na to kažejo mlajši, muljasti nanosi, ki 

pričajo o bolj umirjenem sedimentiranju posameznih nanosov. Površine slednjih so 

bile krajši ali daljši čas odprte, s potekajočo pedogenezo pa so se ustvarjala t.i. slabo 

razvita obrečna tla. V to fazo uvrščamo plasti SE 4 v S 4, 5, 10, 11, 12, 14 in 17, SE 5 v S 

8, 15, 18, SE 4 in 5 v S 1 in 9, SE 6 in 7 v S 3, SE 3 v S 6, SE 5 in 6 v S 13 in SE 7 in 10 v 

S 16. Že v najzgodnejši fazi tega procesa pa del obravnavanega območja poseli človek. 

Sledove tega smo našli v osrednjem delu vzhodnega roba območja, kjer smo odkrili 

posamezne arheološke strukture ter arheološko kulturne plasti.  

Ob izkopu sonde 16 smo na nivoju aluvialnega sedimenta SE 10, ki je prekrival 

arheološko sterilno plast SE 17, odkrili vzhodni rob enega izmed zgoraj omenjenih 

ponorov (SE 6). Bok in rob ponora, je prekrivala tanka plast glinenega melja, ki je 

vsebovala odlomke (srednje) bronasto-dobne lončenine ter precejšnjo koncentracijo 

ožgane gline in oglja (SE 5). Nad njo je ležala precej podobna plast, ki je v celoti 

zapolnila ponor in je prav tako vsebovala odlomke (srednje) bronasto-dobne 

lončenine (SE 4). S sondiranjem nismo odkrili celotne površine ponorja. Prav tako 

ga, zaradi globin in odkritih arheološke strukture v neposredni okolic, nismo 

izpraznili v celoti.  
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Slika 33: Severni profil ponora SE 6. 

 

Na samem robu ponorja, na v SV-robu sonde smo na nivoju SE 10 opazili stojko SE 

16, ki je v toku raziskav nismo odstranili.  

 

 
Slika 34: Pogled na neizpraznjeno stojko SE 16.  

 

Površini plasti SE 10 in SE 4 je nato prekril zelo podoben aluvialen nanos SE 7. Na 

površini slednjega smo prav tako odkrili posamezne arheološke strukture. Na severo-

vzhodnem robu osrednjega dela stojka SE 9, ki smo jo v toku raziskav odstranili. V 

polnilu slednje je ležala večja koncentracija ožgane gline in oglja.  

 

 
Slika 35: Pogled na izpraznjeno stojko SE 9.  
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V osrednjem delu sonde, nad središčem ponorja, sta ležali jami SE 14 in SE 12. Obe 

jami smo izpraznili le polovično (J  polovico). V polnilih izkopanih struktur, z izjemo 

jame SE 12, v kateri je ležal odlomek rimskega gradbenega materila, nismo odkrili 

arheološkega gradiva. Na podlagi odkritega odlomka torej menimo, da moramo 

strukture datirati najkasneje v rimsko dobo, lahko pa so tudi mlajše. 

Obstoj arheološkega najdišča na tem mestu dodatno potrjuje odlomek (srednje) 

bronasto-dobne lončenine, ki smo ga v jami B 13 odkrili ob intenzivnem 

podpovršinskem terenskem pregledu. 

Površino plasti SE 7 v S 16 je nato prekril še en aluvialen sediment SE 3. Sediment na 

podlagi stratigrafske slike povezujemo s SE 3 v sondah 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14 in 15, 

SE 4 v sondah 2, 13 in 18 ter SE 5 v sondi 3. Arheološko gradivo odkrito v teh plasteh 

izhaja skoraj izključno iz novoveškega obdobja, ki jih razumemo kot posledico starih 

tehnik izboljšave obdelovalne zemlje ali kot smetenje pokrajine. Izjemo predstavljata 

le odlomek rimskega kuhinjskega posodja v S 1 ter odlomek rimskega keramičnega 

gradbenega materiala v S3. Oba odlomka, podobno kot vsi preostali odkriti odlomki 

rimske lončenine ob raziskavi, kažeta močno sekundarno preoblikovanost robov. Kot 

že rečeno to razumemo kot indic premeščenosti iz primarne lege z aluvialnim 

nanašanjem sedimenta.  

V zgoraj opisan razvoj prostora se je nato s poljedelstvom in posledičnim 

obdelovanjem zemlje zapisal človek. Vrhnji sloj zemljine (povp. debeline o,3m) 

predstavlja ornica (SE 2; v vseh sondah), ki jo na danes travniških površinah 

prekriva travna ruša (SE 1).  

 

V sklopu arheološkega vrednotenja obravnavanega zemljišča s strojnimi sondami 

smo na območju (delno) parc št. 544/2, 544/22, 544/21, 544/15 in 547/2 vse k.o. 

Glince, odkrili območje (območje I), ki predstavlja novo arheološki najdišče z 

arheološkimi ostalinami iz (srednje) bronaste dobe ter strukturami, ter strukturami iz 

rimskega ali mlajših arheoloških obdobij. 

Pod rušo, debeline 0,12 m, se nahaja premešana plast ornice debeline 0,17m, ki 

prekriva sediment oz. t.i. slabo razvita obrečna tla debeline 0,17m z odlomki 

novoveškega gradiva. Pod njo se nahaja kulturna plast, ki smo jo podlagi odkritih 

arheoloških struktur (stojki, jami) razdelili na dva nivoja. Zgornjega predstavlja 

sediment debeline 0,2m, na nivoju katerega ležijo arheološke strukture, ki smo jih 

časovno opredelili v rimsko ali mlajša obdobja. Pod njim leži 0,19m debel sediment, 
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na površini katerega smo prav tako zasledili manjšo stojko. Stojka leži na robu 

ponora, ki je zapolnjena s plastmi, ki vsebujejo odlomke prazgodovinske lončenine, v 

najnižji plasti pa beležimo tudi veliko količino oglja in ožgane gline. Debelina 

kulturnih plasti znaša 56cm. Ležijo na prodnati geološki osnovi, v katero 

predvidevamo na površini 3% vkopane stojke in jame različnih velikosti in funkcij, 

povprečne globine 0,3m.  

Površino arheološkega najdišča smo omejili na podlagi arheološko negativnih sond 

13-15 in 17-18 (priloga 5).  
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SKLEP 
 

Na novo odkritih arheoloških najdiščih je treba pred pričetkom gradbenih del izvesti 

naslednje predhodne arheološke raziskave: 

 

• OBMOČJE Ia in Ib 

Območje na parcelah št. 544/2, 544/22, 544/21, 544/15 in 547/2 vse k.o. Glince, 

je območje prazgodovinskega arheološkega najdišča.  

Zaradi tega je potrebno pred pričetkom morebitnih gradbenih del zgoraj 

omenjeno območje sistematično arheološko izkopavati. V skladu z 

uveljavljeno arheološko metodologijo je mogoče na tem najdišču pri 

odstranjevanju travniške ruše, ornice in recentnih ter nekaterih 

aluvijalnih plasti odstraniti strojno. 

Skupna površina zamejenega najdišča znaša 3108m2 - v celoti gre za 

travniške površine. 

 

▫ Območje Ia: ožji del najdišča (970m2) smatramo kot območje zmernega 

arheološkega potenciala z arheološkimi strukturami. Na tem območju je 

predvidoma ohranjenih 0,39m kulturne plasti, od tega jih je 0,3m 

mogoče odstraniti z finim strojnim odrivom ob arheološki spremljavi kar 

volumensko znaša (970m2x0,29m) 281,3m3. Ob finem strojnem 

odstranjevanju je potrebno ročno odstranjevanje in čiščenje površine 

posameznih nivojev (definirali smo tri različne nivoje) skupne debeline 

0,09m kar sodi v 2. razred po ceniku SAAS. Poleg tega na 5% tega 

območja (48,5m2) predvidevamo vkope do globine 0,3m, kar sodi v 2. 

razred po ceniku SAAS. Volumen depozitov, katerih ročni izkop in 

čiščenje sodi v 2. cenovni razred po aktualnem ceniku SAAS-a znaša 

(970m2 x 0,09m + 48,5m2x0,3m) 101,8m3. 

Količina strojno odstranljive zemljine, ki se zaradi potencialnih najdb 

izvaja pod arheološkim nadzorom, znaša (970m2 x0,46m) 446 m3. 

▫ Območje Ib: obrobni pas najdišča (2138m2) smatramo kot območje 

šibkega arheološkega potenciala 

Na tem območju je predvidoma ohranjenih 0,39m kulturne plasti, od 

tega jih je 0,29m mogoče odstraniti z finim strojnim odrivom ob 
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arheološki spremljavi kar volumensko znaša (2138m2x0,29m) 620m3. Ob 

finem strojnem odstranjevanju je potrebno ročno odstranjevanje 

depozitov in čiščenje površin skupne debeline 0,1m kar sodi v 3. razred 

po ceniku SAAS. Volumen depozitov znaša (2138m2 x 0,1) 213,8m3. 

Količina strojno odstranljive zemljine, ki se zaradi potencialnih najdb 

izvaja pod arheološkim nadzorom, znaša (2138m2 x0,46m) 983 m3. 

 

• OBMOČJE II 

Območje na parceli št. 509/1 k.o. Glince (ZE S 17), je območje potencialnega 

prazgodovinskega arheološkega najdišča.  

Zaradi tega je potrebno pred pričetkom morebitnih gradbenih del zgoraj 

omenjeno območje sistematično arheološko izkopavati. V skladu z 

uveljavljeno arheološko metodologijo je mogoče na tem najdišču pri 

odstranjevanju travniške ruše, ornice in recentnih ter nekaterih 

aluvijalnih plasti odstraniti strojno. 

Skupna površina zamejenega najdišča znaša 46m2 - v celoti gre za 

travniške površine. 

Na tem območju je predvidoma ohranjenih 0,23m kulturne plasti, od 

tega jih je 0,13m mogoče odstraniti z finim strojnim odrivom ob 

arheološki spremljavi kar volumensko znaša (46m2x0,13m) 6m3. Ob 

finem strojnem odstranjevanju je potrebno ročno odstranjevanje 

depozitov in čiščenje površine posameznih nivojev (definirali smo tri 

različne nivoje) skupne debeline 0,1m kar sodi v 3. razred po ceniku 

SAAS. Volumen depozitov znaša (46m2 x 0,1) 4,6m3. 

Količina strojno odstranljive zemljine, ki se zaradi potencialnih najdb 

izvaja pod arheološkim nadzorom, znaša (46m2 x0,47m) 21,5 m3. 

 

• Na arealu (12866 m2), med območjema I in II je potrebno z ustreznim 

vzorčenjem strojnih testnih sond preveriti možnost obstoja arheoloških 

ostalin na katere nakazujejo prazgodovinske in rimske arheološke najdbe 

odkrite v ZE 12, F 11 in E 4 ter sondah 1 in 3. Ta areal zajema tudi parcele 

512/4 in 513/5, za katere v toku obravnavanih raziskav niso bile dostopne. 

 

 



41 

Poročilo o opravljenih predhodnih arheoloških raziskavah na lokaciji Kamna gorica - Dolnice 

 

 

LITERATURA 
 
 
CIPERLE, J. 1899, Kranjska dežela. - Ljubljana. 
 
GASPARI, A 2006, Ljubljana - Gradišče nad Pržanom. - Varstvo spomenikov 42, 80.     
 
KLEMENC, J. 1955, Zgodovina Ljubljane I. - Ljubljana. 
 
PESAVENTO MATTIOLI, S. 2000, Anfore: problemi e prospettive di ricerca.-
Brogiolo, Olcese (ur.) 2000, Produzione ceramica in area Padana tra il II secolo a.C. e 
il VII secolo d.C.: nuovi dati e prospettive di ricerca.-Documenti di Archeologia 21, 
Mantova. 
 

PLESNIČAR-GEC, L. 1999, Urbanizem Emone. Ljubljana. 

PLETERSKI, A. 2010, Zgodnjesrednjeveška naselbina na Blejski pristavi. Tafonomija, 
predmeti in čas. Frühmittelalterliche siedlung Pristava in Bled. Taphonomie, 
fundgegestänge und zeitliche einordnung.- Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 
19, Ljubljana. 
 

PREDOVNIK, K. K. 2006, Srednjeveška in novoveška lončenina s planin v Kamniško-
Savinjskih Alpah (Mittelalterliche und neuzeitliche Keramik der Almen in den 
Kamniker Alpen).- Cevc Tone (ur.) 2006, Človek v Alpah. Desetletje (1996-2006) 
raziskav o navzočnosti človeka v slovenskih Alpah. / Der Mensch in den Alpen. Zehn 
Jahre (1996-2006) Forschungen über die Anwesenheit des Menschen in den 
Slowenischen Alpen.- Zbirka Linguistica et philologica 15, Ljubljana, ZRC SAZU.  

RAMOVŠ, A. 1990, Gliničan od Emone do danes, Geološki zbornik 9. 

ŠAŠEL, J. 1975 1975, Glinica. - Ansl, str 199. 
 

TURK, P., SVETLIČIČ, V. 2006a, Kamna Gorica pri Ljubljani. - Varstvo spomenikov 42, 56-

59.     

TURK, P. in SVETLIČIČ, V. 2006b, Pržanj pri Ljubljani. - Varstvo spomenikov 42, 120-122.     

 



19 20 21 23
22

18
17

11 12 13 15
14

109 16

3 4 5 7621

8 24 26
25 28
27

A
a

B
A

D
C

F
E

I

L
K

G
H

J

M
R

P
O

N

Y
X

Q
V

T
S

U
Z

X
Y

S
8

S
7

S
6

S
9

S
11

S
10S

2
S

1
S

18

S
17

S
3

S
15

S
16

S
14

S
4

S
13 S

12

S
5

Izris:
A

nže N
ovšak

M
erilo:

1:1250
D

atum
:

06.07.2012

A
R

H
EJ d.o.o.

Ljubljana - A
rheološko najdišče K

am
na

G
orica (E

ŠD
 10671).

P
redhodne arheološke raziskave.

 Vrsta del:

 Lokacija:

Priloga 1 - načrt opravljenih raziskav

obm
očje arheološke
obravnave

nedostopne parcele

m
reža (10x10m

) intenzivnega
podpovršinskega pregleda z

lociranim
i jam

am
i

lega sond (S1-S18)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


19 20 21 23
22

18
17

11 12 13 15
14

109 16

3 4 5 7621

8 24 26
25 28
27

A
a

B
A

D
C

F
E

I

L
K

G
H

J

M
R

P
O

N

Y
X

Q
V

T
S

U
Z

X
Y

S
8

S
7

S
6

S
9

S
11

S
10S

2
S

1
S

18

S
17

S
3

S
15

S
16

S
14

S
4

S
13 S

12

S
5

Izris:
A

nže N
ovšak

M
erilo:

1:1250
D

atum
:

06.07.2012

A
R

H
EJ d.o.o.

Ljubljana - A
rheološko najdišče K

am
na

G
orica (E

ŠD
 10671).

P
redhodne arheološke raziskave.

 Vrsta del:

 Lokacija:

Priloga 2 - načrt opravljenih raziskav
(podlaga TTN

)

obm
očje arheološke
obravnave

nedostopne parcele

m
reža (10x10m

) intenzivnega
podpovršinskega pregleda z

lociranim
i jam

am
i

lega sond (S1-S18)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


19 20 21 23
22

18
17

11 12 13 15
14

109 16

3 4 5 7621

8 24 26
25 28
27

A
a

B
A

D
C

F
E

I

L
K

G
H

J

M
R

P
O

N

Y
X

Q
V

T
S

U
Z

X
Y

1

2

6 2

2 3 1 4 7 3 10 8 5

2

2

11

4 1 2 1

7 7 3

1

2 4 11

1 1

2 1 2 3 3

2 1

1 3 1

2

2 1 4

3

1

1

1 2 7

1

3 1 5 15 1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1

1

1

1

1
1

1

1 1 1 1

1

1
1

2

2

2

2

2

2

2

11

11

2

2

2

2

2

11

5

2

2

2

2

2

3

1

3 3

3

3

3

3

4

4

4

4

5
5

5

12

10

6

1

8

10

7

12

3

21

61
42

71

91

9
13

2

17

Izris:
A

nže N
ovšak

M
erilo:

1:1250
D

atum
:

12.07.2012

A
R

H
EJ d.o.o.

Ljubljana - A
rheološko najdišče K

am
na

G
orica (E

ŠD
 10671).

P
redhodne arheološke raziskave.

 Vrsta del:

 Lokacija:

Priloga 3 - razpostranjenost odkritih najdb pri
intenzivnem

 podpovršinskem
 terenskem

 pregledu

obm
očje arheološke
obravnave

število najdb v
posam

eznem
 kvadrantu

m
reža (10x10m

) intenzivnega
podpovršinskega pregleda

N
ovi vek

neopredeljeno

R
im

P
razgodovina

1-17

nedostopne parcele

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


S
8

S
7

S
6

S
9

S
11

S
10S

2S
1

S
18

S
17

S
3

S
15

S
16

S
14

S
4

S
13 S

12

S
5

S
E

1
S

E
3

2
9

1
1

S
E

2
S

E
3

1
2

1

S
E

2
2

S
E

2
27

1

S
E

2
26

S
E

2
S

E
3

12
1

11

S
E

2
S

E
3

185
2

S
E

1
S

E
2

6 1

S
E

2
S

E
3

24

S
E

2
1

S
E

1
S

E
2

9
2

6
1

S
E

2
9

S
E

2
3

S
E

2
S

E
3

1
3S

E
1

S
E

2
30

1
1

S
E

4
S

E
5

4 1
1

S
E

1
S

E
2

2 1

S
E

2
S

E
7

2
12

Izris:
A

nže N
ovšak

M
erilo:

1:1250
D

atum
:

12.07.2012

A
R

H
EJ d.o.o.

Ljubljana - A
rheološko najdišče K

am
na

G
orica (E

ŠD
 10671).

P
redhodne arheološke raziskave.

 Vrsta del:

 Lokacija:

Priloga 4 - razpostranjenost odkritih arheoloških
najdb pri izkopu strojnih testnih jarkov

obm
očje arheološke
obravnave

S
tratigrafska enota

m
reža (10x10m

) intenzivnega
podpovršinskega pregleda

N
ovi vek

neopredeljeno

R
im

P
razgodovina

S
E1

nedostopne parcele

S
onde (S

1 - S18)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


19 20 21 23
22

18
17

11 12 13 15
14

109 16

3 4 5 7621

8 24 26
25 28
27

A
a

B
A

D
C

F
E

I

L
K

G
H

J

M
R

P
O

N

Y
X

Q
V

T
S

U
Z

X
Y

S
8

S
7

S
6

S
9

S
11

S
10S

2
S

1
S

18

S
17

S
3

S
15

S
16

S
14

S
4

S
13 S

12

S
5

Izris:
A

nže N
ovšak

M
erilo:

1:1250
D

atum
:

12.07.2012

A
R

H
EJ d.o.o.

Ljubljana - A
rheološko najdišče K

am
na

G
orica (E

ŠD
 10671).

P
redhodne arheološke raziskave.

 Vrsta del:

 Lokacija:

Priloga 5 - načrt obm
očji z arheološkim

potencialom

obm
očje arheološke
obravnave

O
B

M
 II - obm

očje šibkega
arheološkega potenciala

m
reža (10x10m

) intenzivnega
podpovršinskega pregleda

O
B

M
 Ia - obm

očje zm
ernega

arheološkega potenciala
O

B
M

 Ib - obm
očje šibkega

arheološkega potenciala

areal strojnih testnih sond

lega sond (S
1 - S18)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com

	Poročilo_Kamna-Gorica-naslovna
	Naročnik:
	POROČILO O PREDHODNIH ARHEOLOŠKIH RAZISKAVAH
	NA LOKACIJI
	Kamna Gorica - Dolnice
	(EŠD 10671)
	Kulturnovarstveno soglasje št.:
	Izdelali:
	Naročnik:
	Izvajalec:
	Odgovorni vodja del:
	Sodelavci:
	Strokovni nadzor:


	Poročilo Kamna_Gorica_12
	1. UVOD
	2. GEOLOŠKI ORIS PROSTORA
	3. ZGODOVINSKI ORIS PROSTORA
	4. OPIS OBMOČJA IN DELOVNI POGOJI
	5. INTENZIVNI PODPOVRŠINSKI TERENSKI
	PREGLED
	6. STROJNE TESTNE SONDE
	SKLEP
	LITERATURA

	lj_kamn_situacija_koncno priloga1 Arhej (1)
	lj_kamn_situacija_koncno priloga2 Arhej (1)
	lj_kamn_situacija_koncno priloga3 Arhej (1)
	lj_kamn_situacija_koncno priloga4 Arhej (1)
	lj_kamn_situacija_koncno priloga5 Arhej (1)

