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Slika na naslovnici: Pogled na obravnavano območje proti severovzhodu (foto: S. Porenta).
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UVOD
Območje gradnje tehnološkega parka v severnem delu območja urejanja VP 3/2 Brdo: Objekt
F1/1 in uvoz v podzemno garažo v funkcionalni enoti F1 in F2, leži na območju registrirane
enote kulturne dediščine (EŠD), ki je v Registru nepremične kulturne dediščine vpisana kot
Ljubljana - Arheološko najdišče Brdo - Vrhovci (EŠD 22732) in je varovana z varstvenim
režimom za arheološko dediščino.
V skladu s kulturnovarstvenim soglasjem, ki jih je investitorju Tehnološki park Ljubljana
d.o.o. izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Ljubljana (št.: 539/2001-MT),
je za predvideni poseg na območju gradnje potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave v
obliki arheološkega dokumentiranja ob gradnji.
Izvedbo predhodnih arheoloških raziskav je investitor naročil (naročilnica Leka d.o.o. št.
32/11) pri podjetju Arhej d.o.o. na podlagi Ponudbe za izvedbo predhodnih arheoloških
raziskav za "gradnjo tehnološkega parka v severnem delu območja urejanja VP 3/2 Brdo:
Objekt F1/1 in uvoz v podzemno garažo v funkcionalni enoti F1 in F2" (št. 065/2011).
Terenska dela je v dveh dneh (20.7. in 21.7.2011) opravil Sašo Porenta pod vodstvom
Matjaža Novšaka. Uporabljena delovna metodologija je bila smiselno izpeljana iz
metodologije, ki jo je za projekt izgradnje avtocest oblikoval in sprejel SAAS 1 (Grosman,
Novaković 1994), pri čemer so bili upoštevani tudi drugi normativi arheološke stroke
(Novaković et al. 2007; Zakon o varstvu kulturne dediščine - Uradni list RS 16/2008) ter t.i.
"primeri dobre prakse".

1

Skupina za arheologijo na avtocestah Slovenije.
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GEOGRAFSKI IN ZGODOVINSKI ORIS OKOLICE LJUBLJANA - BRDO

Ljubljana - Brdo je del mesta Ljubljana ter se nahaja na njenem zahodnem delu. Brdo leži
vzhodno od zahodne ljubljanske obvoznice. Na severni strani je manjša dolina vodotoka
Glinščica ter malo severneje hrib Rožnik in Šišenski hrib, na južni strani ter vzhodni strani pa
se nahajajo urbanizirana območja mesta Ljubljane (slika 1).

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

Območje Brda je znano po arheoloških najdbah iz prazgodovine in rimske dobe (Slika 2). Na
tem območju so bile najdene slučajne najdbe iz obdobja prazgodovine, med drugim sekira iz
jelenovega roga. Leta 1966 je bil odkrit rimskodobni vodnjak, v bližini pa naj bi bila uničena
še dva podobna vodnjaka.

3

Iz zgoraj navedenih podatkov lahko razberemo, da se v okolici Brda nahajajo dokumentirani
arheološki ostanki od obdobja prazgodovine do antike. Bližina vodnih virov (Glinščica),
pomembnih cestnih komunikacij, ki so znane iz obdobja antike (predvsem glavna cesta
Emona - Aquileia nekoliko južneje od obravnavanega območja - današnja Tržaška cesta) ter
odkriti antični vodnjaki dopuščajo domnevo, da je bilo območje poseljeno že vsaj v antiki.

Slika 2: Zračni posnetek z vrisanimi območji dediščine in z vrisano lego obravnavanega območja (rumen
kvadrat) (vir: http://giskds.situla.org/giskd/).
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METODOLOGIJA DELA IN NJEGOV POTEK
Opis območja in delovni pogoji
Obravnavano območje leži na t.i. Viški terasi. Leži na rahlo privzdignjeni terasi, tik nad
dolino Glinščice.
Obravnavano območje (Priloga 1) ima kvadratno obliko, z daljšo osjo v smeri severovzhod jugozahod.
V času izvedbe del je bilo vreme sončno. Temperatura je bila okoli 27oC. Tla so bila suha.
Na območju raziskav so potekala gradbena dela.
Zgoraj navedena dejstva niso ovirala korektne izvedbe oziroma vplivala na veljavnost
rezultatov pregledov.

Delovni postopki
1. Preučevanje stratigrafije območja:
- strojni izkop na območju obravnave je bil izveden že pred našim prihodom tako, da smo
lahko dokumentirali le zatečeno stanje znotraj gradbene jame. Za vpogled v stratigrafijo
območja nam je bil dostopen le skrajni del jugovzhodnega profila gradbene jame v skupni
dolžini 17 m in višini 3,1 m.

Potek dela
Omenjeni profil smo temeljito očistili. Dokumentirali smo ga opisno, mersko in fotografsko.
Dokumentirali smo tudi potek del.
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OPIS PROFILA

Jugovzhodni profil gradbene jame
Lega: Profil se nahaja na skrajnem jugovzhodnem delu območja.
Mere: dolžina 17 m, višina 3,1 m.
V profilu sta bili dokumentirani 2 stratigrafski enoti:
SE 1 - recentno nasutje (0 - 0,5 m); peščenjakovi prodniki, keramični gradbeni material,
gradbeni material, pesek, beton, zemlja; drobljive konsistence
SE 2 - geološka podlaga (0,5 - 3,1 m); plasti se menjavajo v pasovih; od peščene gline do
meljaste gline, vmes leče meljastega peska; zbite konsistence
Opombe: Ruša že odstranjena. Vse morebitne arheološke plasti so bile odstranjene pri izkopu
gradbene jame, čez pa je bil nasut različen material. Teren rahlo pada od vzhoda proti zahodu
in juga proti severu.

Slika 3: Pogled na jugovzhodni profil gradbene jame (foto: S. Porenta).
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NAJDBE

Med arheološkim vrednotenjem ni bila v primarno obdelavo zajeta nobena najdba. Na
celotnem območju vrednotenja ni bilo odkritih niti arheoloških plasti niti najdb.
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INTERPRETACIJA REZULTATOV ARHEOLOŠKIH RAZISKAV
dr. T. Verbič

Lokacija se nahaja na t.i. Viški terasi. Ta je poznana po številnih danes opuščenih glinokopih.
Največji glinokop je bil aktiven do sedemdesetih let prejšnjega stoletja na območju danes še
nedograjene stanovanjske soseske Brdo in ga je upravljalo podjetje Ljubljanske opekarne.
Tam je Rakovec (1954) našel in opisal ostanke srednjepleistocenskega losa.
Stratigrafsko zaporedje na Viški terasi je sledeče:
-

psevdooglejena tla in oksidirana glina
siva laminirana glina
oksidirana rjavkasta glina
peščen savski prod in/ali slabo sprijet konglomerat (srednjepleistocenski savski zasip)
karbonski muljevci in peščenjaki.

Omenjeni členi v tem zaporedju so srednjepleistocenski (starost 150.000 do 700.000 let), le
karbonski meljevci so iz paleozoika.
Na sami preiskani lokaciji je prišlo do znatnih sprememb na površini te terase. Profil na
vzhodnem robu izkopa nima ohranjenih tal na glini, pač pa siva glina sega praktično do
površine, ki je sicer prekrita s nasutim prodnatim humusom (slika 4). Tla, ki so bila
odstranjena (psevdoglej) so bila na drugih mestih na tej terasi povsod debela več kot en meter.
Tega psevdogleja tu ni, neposredno pod nasutjem je siva le malo oksidirana glina. Že barva te
gline nakazuje, da so bila zgornja tla tud nedvomno odstranjena.

Slika 4: Profil v jugovzhodnem delu izkopa (foto S. Porenta).
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Pod sivo glino se nahaja oksidirana rjava glina. Oksidacija te gline je posledica velike
poroznosti spodaj ležečega peščenega proda in njegove nezasičenosti s podtalnico (leži nad
nivojem podtalnice). Zato je omogočen dostop zraka in posledično oksidacija, ki je zajela tudi
spodnji del gline. Železo v glini pri oksidaciji prehaja iz oblike Fe2+ v obliko Fe3+ in s tem
sediment obarva rjavkasto, rumenkasto ali rdečkasto.

Slika 5: Rjavkasta oksidirana glina leži na peščenem produ, in navzgor prehaja v sivkasto neoksidirano glino.
Plast »svežega« rastlinskega materiala v tej glini (veje, listje, …; rdeče puščice) je v tem zaporedju tujek,
posledica antropogene dejavnosti. Nakazujejo najprej na izkop gline in kasneje na zasutje, najprej z rastlinskim
odpadom, nato pa z glino (foto S. Porenta).

Iz zgoraj navedenega je razvidno, da morebitnih antropogenih sledi iz arheoloških obdobij na
obravnavanem območju ni, saj so bile z izkopom gradbene jame odstranjene.
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SKLEP
Območje gradnje tehnološkega parka v severnem delu območja urejanja VP 3/2 Brdo: Objekt
F1/1 in uvoz v podzemno garažo v funkcionalni enoti F1 in F2 leži znotraj območja enote
kulturne dediščine, ki je varovano z varstvenim režimom za arheološko dediščino, a na njej z
opravljenim arheološkim nadzorom ob gradnji (Priloga 1) nismo ugotovili arheološkega
potenciala.
Glede na stratigrafijo na obravnavani parceli ni pričakovati nepremičnih arheoloških ostalin.
V kolikor so tam obstajale, so bile odstranjene že v preteklosti, zato na obravnavani parceli ni
potrebe po sistematičnih arheoloških raziskavah. Celotno območje danes leži na matični
geološki osnovi oziroma je delno poglobljeno v njo.
Ta sklep ne izključuje možnosti obstoja arheološkega najdišča v neposredni bližini
obravnavane parcele. O tem pričajo najdbe iz samega Brda in njegove bližnje okolice.
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PRILOGA 1

