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UVOD
Na lokaciji Ljubljana, Prule 15 (sl. 1), je med obnovo objekta prišlo do nearheološkega
posega v tla (izkop štirih gradbenih jam okoli objekta za izolacijo temeljev, ter poseg v štirih
kletnih prostorih), med katerim so bili delno uničeni, delno pa poškodovani intaktni
arheološki depoziti.
Investitor obnove objekta je sicer predhodno dobil preliminarne kulturno varstvene pogoje iz
strani ZVKDS OE Ljubljana, št. 543/2008 iz dne 12.6. 2008, v katerih je v četrti alineji
navedeno, da : » je v primeru posegov v zemeljske plasti treba izvesti arheološki pregled s
testnimi sondami. Lokacijo testnih sond na terenu lahko določi le arheolog–konservator
ZVKDS, OE Ljubljana«, vendar le-teh investitor ni upošteval.
Po ugotovitvi nedovoljenega posega je posredovala pristojna konservatorska služba (ZVKDS
OE Ljubljana oz. njihov pristojni konservator univ. dipl. arheol. Mitja Pergar), ki si je nastalo
stanje ogledala, in predpisal dokumentacijo uničenja ter nadzor pri izkopu za kanalizacijo, ki
jo je za ZVKDS OE Ljubljana izvedla družba Arhej d.o.o..
DOKUMENTIRANJE UNIČENJA
Dne, 16.6. 2009, v času 7.30 do 17.00, je ekipa dveh arheologov in treh tehnikov
dokumentirala dejansko stanje posega na terenu Prule 15. Pri delu so sodelovali še štirje
delavci izvajalca gradbenih del.
Tako smo prvi dan očistili tlorisa v sobi 2 in 3 ter ju opisno in fotografsko dokumentirali.
Očistili smo tudi JV profil (profil 1), ki je nastal s posegom izkopa na JV strani objekta za
izolacijo temeljev. Profil smo nato opisno dokumentirali, ga fotografirali (FS 1000), foto
točke pa pobrali s totalno postajo. Sočasno pa je bil narejen tudi nadzor pri odstranjevanju
deponije (SE 1000) v sobi 1 (soba je bila namreč v nekem trenutku do vrha zasuta z zemljo
izkopano nekje v bližini in je vsebovala arheološke depozite).
Drugi dan, 17.6. 2009, v času 7.00 do 17.00, je ista ekipa nadaljevala z delom dokumentacije
uničenja. Tokrat smo očistili SZ profil (profil 2), ki je nastal prav tako s posegom izkopa na
SZ strani objekta. Tudi ta profil smo opisno dokumentirali, ga fotografirali (FS 1001), foto
točke pa pobrali s totalno postajo. Sočasno pa smo tudi drugi dan nadzirali odstranjevanje
deponije (SE 1000) iz sobe 1.
Tretji dan, 18.6.2009, v času 7.00 do 17.00, je ista ekipa nadaljevala z delom. Ekipa je
sočasno delala v sobi 1 in 4 (v sobi 4 so odstranjevali betonski tlak), v sobi 1 pa smo po
končanju odvažanja deponije (SE 1000) končno lahko očistili tloris, ga opisno dokumentirali
in fotografirali.

Četrti dan, 19.6. 2009, v času 7.00 do 17.00, je ista ekipa končala z deli v sobi 4. Tloris smo
namreč očistili, ga dokumentirali in fotografirali. Sočasno pa je zunaj potekal nadzor pri
kopanju jarkov za kanalizacijo. Pri tem so bili dokumentirani in fotografirani trije profili
(profil 3, 4 in 5).
Peti dan, 10.9.2009, v času 7.00 d0 13.00, pa se je ekipa, arheologa, treh tehnikov ter štirih
delavcev vrnila in dokončala delo na omenjeni lokaciji. Očistili smo še SV profil (profil 6), ki
je nastal s posegom izkopa na SV strani objekta za izolacijo temeljev. Profil smo nato opisno
dokumentirali, ga fotografirali (FS 1002), foto točke pa pobrali s totalno postajo. Sočasno pa
smo očistili tudi JV profil (profil 7). Pravzaprav gre za profil 1, ki pa ga zaradi predčasne
postavitve gradbenega odra nismo mogli dokumentirati v juniju 2009. Tudi ta profil smo
opisno dokumentirali, ga fotografirali (FS 1003), foto točke pa pobrali s totalno postajo. Med
tri mesečno pavzo pa so delavci oz. podjetje rima d.o.o. ponovno posegli v zemeljske plasti na
zavarovanem območju. Tokrat so izkopali jarek za vodo JZ od hiše, ekipa pa je istega dne
očistila in dokumentirala tudi ta profil (profil 8).

UGOTOVITVE
Profil 1 (sl. 2, 3)
orientacija: jugovzhod
dolžina: 9,20 m
max. višina: 0,70 m
širina: 0,90 m
V profilu 1 smo dokumentirali:
SE 1008/09 (recenten vkop in polnilo)
SE 1007 (30 cm debelo plast ruše in humozne plasti)
SE 1006 (10 cm debele leče prodnikov)
SE 1005 (20 cm debele plasti peščenega melja, interpretirali kot nasutje oz. izravnava)
SE 1004 (25 cm debela plast peščenega melja z večjo vsebnostjo peščenjakovih lomljencev.
Plast je vsebovala večjo količino prazgodovinske keramike. Glede na sestavo in prisotnost
prazgodovinske keramike pa smo plast ovrednotili kot nasutje narejeno v času prazgodovine)
SE 1003 (plast glinenega melja – geološka osnova)
Profil 2 (sl. 2, 4)
orientacija: severozahod
dolžina: 14,10 m
max. višina: 1,40 m
širina: 1, 00 m
V profilu 2 smo dokumentirali:
SE 1012/13, 1014/15, 1016/17 (recentne vkope in polnila)
SE 1007 (30 cm debelo plast ruše in humozne plasti)
SE 1011=1005 (30 cm debelo plast peščenega melja, interpretirali kot nasutje oz. izravnava.
Plast SE 1011 je izredno podobna plasti SE 1005, dokumentirani v profilu 1, na vzhodni
strani objekta)
SE 1018=1019=1020 (od 20 do 30 cm debele leče prodnikov)
SE 1004 (25 cm debela plast peščenega melja z večjo vsebnostjo peščenjakovih lomljencev.
Plast je vsebovala večjo količino prazgodovinske keramike. Glede na sestavo in prisotnost
prazgodovinske keramike pa smo plast ovrednotili kot nasutje narejeno v času prazgodovine)

SE 1003 (plast glinenega melja – geološka osnova)
Profil 3 (sl. 2, 5a in b)
orientacija: jugozahod
dolžina: 4,5 m
V profilu 3 so bile dokumentirane popolnoma enake plasti, kot v profilu 2 (torej SE 1007,
1024=1018=1019=1020, 1011=1005, 1004 in 1003, le da smo tu dokumentirali še dva druga
recentna vkopa s polnili (SE 1025/26 in 1027/28), viden pa je bil tudi vkop SE 1012/13.
Profil 4 (sl. 2, 5c)
orientiranost: severozahod
dolžina: 2,5 m
Enake plasti pa smo dokumentirali tudi v profilu 4 (SE 1007, 1011=1005, 1004 in 1003, ter
recentni vkop SE 1012/13).
Profil 5 (sl. 2, 5d)
orientacija: jugozahod
dolžina: 1,5 m
V tem profilu dokumentirali le recentni vkop SE 1014/15 in geološko osnovo SE 1003.
Profil 6 (sl. 2, 6)
orientacija: severovzhod
dolžina: 5,5 m
max. višina: 2,5 m
širina: 2 m
V profilu 6 smo dokumentirali:
SE 10035/36 (recenten vkop in polnilo)
SE 1007 (30 cm debelo plast ruše in humozne plasti)
SE 1005 (20 cm debele plasti peščenega melja, interpretirali kot nasutje oz. izravnava)
SE 1004 (25 cm debela plast peščenega melja z večjo vsebnostjo peščenjakovih lomljencev.
Plast je vsebovala večjo količino prazgodovinske keramike. Glede na sestavo in prisotnost
prazgodovinske keramike pa smo plast ovrednotili kot nasutje narejeno v času prazgodovine)
SE 1003 (plast glinenega melja – geološka osnova)
Profil 7 (sl. 2, 7)
orientacija: jugovzhod
dolžina: 7,5 m
max. višina: 1,3 m
širina: 1 m
V profilu 7 smo dokumentirali:
SE 1031 (današnje nasutje skupaj z betonskim robnikom oz. pločnikom)
SE 1032 (nasuje za betonski robnik oz. pločnik)
SE 1007 (30 cm debelo plast ruše in humozne plasti)
SE 1030 (15 cm debele leče prodnikov)

SE 1029 (15 cm debela plast premešane glinene plasti)
SE 1006 (10 cm debele leče prodnikov)
SE 1005 (20 cm debele plasti peščenega melja, interpretirali kot nasutje oz. izravnava)
SE 1004 (25 cm debela plast peščenega melja z večjo vsebnostjo peščenjakovih lomljencev.
Plast je vsebovala večjo količino prazgodovinske keramike. Glede na sestavo in prisotnost
prazgodovinske keramike pa smo plast ovrednotili kot nasutje narejeno v času prazgodovine)
SE 1003 (plast glinenega melja – geološka osnova)
Profil 8 (sl. 2, 8)
orientacija: jugozahod
dolžina: 2,5 m
max. višina: 0,5 m
širina: 0,4 m
V profilu 8 smo dokumentirali:
SE 1033 (današnje nasutje)
SE 1007 (30 cm debelo plast ruše in humozne plasti)
SE 1034 (20 cm debele premešane humusne plasti)
Soba 1, 2, 3 in 4 (sl. 2, 9)
Poseg pri izgradnji objekta je bil že tako velik, da smo na tem območju lahko dokumentirali le
geološko osnovo in novodobne posege. Dejstvo pa je, da so ti kletni prostori oz. temelji
objekta postavljeni caa. 1 m nižje od pričetka geološke osnove. Tako da predvidevamo, da
tudi če so na tem območju bili arheološki ostanki, so morali biti uničeni že ob izgradnji tega
objekta. Prisotnost arheoloških artefaktov pa smo znotraj objekta zasledili le v sobi 1, ki je
bila tekom uporabe zasuta z materialom izkopanim nekje v bližini. V tej premešani plasti SE
1000, ki je vsebovala tako ostanke geološke osnove, peščenega melja sive barve ter rjavo
sivega melja, pa smo pri nadzoru odstranjevanja pobrali kar nekaj kosov prazgodovinske
keramike.
Analiza keramičnega gradiva
Med dokumentacijo uničenja in nadzorom na območju Prule 15, je bilo pridobljenih 88
odlomkov keramike, 12 odlomkov gradbenega materiala ter 16 odlomkov živalskih kosti (tab.
1). Po analizi keramičnega gradiva se je izkazalo, da lahko vseh 88 odlomkov datiramo v
prazgodovinski čas. Čeprav med tem gradivom ni interpretativnih kosov, ki nam bi pomagali
ožje datirati plasti, lahko glede na fakturo keramike, ki je primerljiva s fakturo keramike na
arheološkem najdišču Ljubljana – Tribuna, dokumentirane plasti časovno umestimo v čas
pozne bronaste dobe in prehoda v starejšo železno dobo, torej v čas, ko je na Tribuni
vzcvetela in živela naselbina. Med keramičnim gradivom pa izstopajo tudi nekateri fragmenti,
ki pa bi po fakturi sodeč, lahko pripadali celo času srednje bronaste dobe. Največ keramike,
kar 60 odlomkov (68%) je bilo pridobljene v intaktni plasti SE 1004 (plast peščenega melja z
večjo vsebnostjo peščenjakovih lomljencev). Ostalih 28 odlomkov (32%) pa v premešani
plasti SE 1000 (27 odlomkov) in pri čiščenju celotnega profila 2 (1 odlomek). 12 odlomkov
gradbenega materiala, ki je bil pobran med čiščenjem celotnega profila 2, lahko datiramo v
čas novega veka, živalske kosti, najdene tako v plasti SE 1004, 1000 in pri čiščenju profila 2,
pa časovno ne moremo opredeliti.

V keramično analizo smo vključili tudi keramično gradivo, ki je bilo pobrano oz. najdeno ob
prihodu konservatorske službe na to območje. Pobranih je bilo 10 odlomkov keramike (9
prazgodovinskih ter 1 srednjeveška keramika) ter 7 kamnov, od katerih še posebej izstopa
peščenjakov lomljenec, ki ima ohranjeno eno od površin, na njej pa se nahajajo tri izklesane
linije. Lomljenec bi lahko služil kot utež, saj ima na eni strani ohranjeno zaobljeno manjšo
stranico, ki nam bi lahko nakazovala sredinsko luknjo v kamnu. Še bolj smiselna pa se nam
zdi teorija, če jo povežemo s številnimi podobno oblikovanimi kamni, ki smo jih našli na
najdišču Tribuna in smo jih interpretirali kot kamnite uteži za ribiške mreže. Vsi našteti
odlomki so bili najdeni v zasutju oz. deponiji (SE 1000) v sobi 1.
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1000
1004
čišč. prof. 2
Σ
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Št. k. keramike
Št. k. gradb. materiala
27
/
60
/
1
12
88
12

Kosti
4
8
4
16

Tab. 1: Tabelarni prikaz števila pridobljenega gradiva po posameznih stratigrafskih enotah.
HISTORIČNA OPREDELJITEV
Med dokumentacijo uničenja na lokaciji Ljubljana - Prule 15 nismo zasledili naselbinskih
ostankov, v smislu organizirane naselbine s pravilnim rastrom ulic in hiš postavljenih med letemi, ki smo jih morda pričakovali zaradi neposredne bližine arheološkega najdišča Ljubljana
– Tribuna (EŠD 329). Vendar zaradi nasutja oz. izravnave SE 1004 (zgrajenega iz pečenega
melja in večjo količino peščenjakovih lomljence), ki vsebuje večje količine prazgodovinske
keramike, lahko trdimo, da je plast antropogenega nastanka in je morala nastati v
prazgodovinskem času (natančnejše časovno ovrednotenje ni možno zaradi netipičnih kosov
keramike, nam pa keramična faktura priča o nekje sočasnem nastanku naselbine na lokaciji
Tribuna in nasutja na območju Prule 15 oz. nam nekateri odlomki pričajo še o zgodnejši
poselitvi na tem območju). Nasutje SE 1004 je najverjetneje nastalo v prazgodovinskem času
kot posledica zamočvirjenih tal na tem območju.

SKLEP
Glede na navedeno lahko sklenemo, da v neposredni bližini gradbenega posega ležijo intaktne
arheološke plasti. Pri vseh nadaljnjih posegih v tla bo potrebno izvesti arheološke raziskave.

Petra Vojaković, univ. dipl. arheol.

Ljubljana, 18.10. 2009

Slika 1: Pogled na del Ljubljane z lociranim posegom (vir. Gerk).

Slika 2: Tloris objekta z vrisanimi posegi (pripravil: Mate Božinović).

Slika 3: Profil 1 (foto: David Badovinac, sestavil: Mate Božinović).

Slika 4: Profil 2 (foto: David Badovinac, sestavil: Mate Božinović).

Slika 5: Pogled na profil 3, 4 in 5 (foto: David Badovinac).

Slika 6: Profil 6 (foto: Srečko Firšt, sestavil: Mate Božinović).

Slika 7: Profil 7 (foto: Srečko Firšt, sestavil: Mate Božinović).

Slika 8: Pogled na profil 8 (foto: Srečko Firšt).

Slika 9: Tlorisi v posameznih sobah (soba 1,2,3 in 4) (foto: David Badovinac).

