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Čiščenje vojaških položajev in testno sondiran-
je na hribu Tičnica na Vrhniki, ki ju je maja 
2017 izvedel Oddelek za arheologijo ljubljan-
ske Filozofske fakultete v okviru praktičnega 
pouka za študentke in študente prve in druge 
stopnje v sodelovanju z Muzejem in galerijami 
mesta Ljubljane / Moja Ljubljanica in Skupino 
Stik, pomenita nadaljevanje sistematičnega 
terenskega vrednotenja ostalin utrjene praz-
godovinske naselbine, ki je bila odkrita aprila 
2009 ob naključnem sprehodu na prej ne-
dostopnem območju zložnega hrbta med Sv. 
Trojico na vzhodu, Kačjo vasjo na jugu in Sta-
ro Vrhniko na severu. Na prostoru nekdanjega 
vadbenega poligona nekdanje vojašnice Ivana 
Cankarja (med letoma 1991 in 2011 Vojašnica 
26. oktober) z več kot 150 strelskimi položaji 
ter večjimi, deloma obzidanimi vkopi za bojna 
vozila in betonskimi temelji raznih objektov, ki 
so zelo močno poškodovali prepoznavne os-
tanke gradišča, so bili še istega leta opravljeni 
tudi terenski pregledi izpostavljenih površin ter 
predhodni strukturni pregled najdišča. Takrat-
ni pregled je pokazal, da gradišče sestavljajo 
nepravilno eliptično oblikovan osrednji del z več 
nivoji teras in vršnim platojem ter dva večja 
predprostora v skupni izmeri skoraj 5 hektar-
jev. Ostanki obrambnega sistema osrednjega 
dela gradišča so na močno zaraslem terenu 
večinoma vidni kot oster prelom obodne terase 
v pobočja pod naselbino, ki je v pomembnem 
deležu poškodovan s prvo obrambno črto vo-
jaških položajev. V ostenjih vojaških vkopov je 
bilo takrat najdenih nekaj odlomkov keramike, 
ki so omogočali okvirno datiranje naselbine 
v bronasto in starejšo železno dobo. Dodatna 
izhodišča za nadaljevanje raziskav na Tičnici so 
zagotovile strukturna analiza naselbine z ne-
posredno okolico, ki je bila izdelana leta 2013 

29. septembra 2017 sta Občina Vrhnika in Muzej in galerije mesta Ljubljane pod-
pisala nov Sporazum o partnerstvu za izvedbo projekta Vzpostavitev upravljanja 
razstavišča v Kulturnem centru Vrhnika in razstave Moja Ljubljanica. Obratovanje 
razstavišča, odpiralni čas in program za leto 2017 ostajajo nespremenjeni. In-
formacije o dogodkih in prireditvah lahko še naprej spremljate na spletni strani 
www.mojaljubljanica.si.

Projekt Navis je v sodelovanju s Ka-
jakaško zvezo Slovenije in Kajak kanu 
klubom Ljubljana 21. septembra orga-
niziral zaključno plovbo deblaka, zgra-
jenega v tem letu na Špici. Dogodek je 
potekal vzporedno z 11. mednarodnim ka-
jakaškim maratonom. Deblak je svojo pot 
proti Ljubljani začel v središču Vrhnike, 
na lokaciji dviga originalnega deblaka leta 
2015, plovbo pa zaključil na Špici v Lju-
bljani. Pri izvedbi dogodka so sodelovali 
še: razstavišče Moja Ljubljanica, Ladjica 
d.o.o. in Kaval Group - Špica Caffe. 

Tudi letošnjo jesen so mamice iz skupine 
Sončnice organizirale izmenjavo sezon-
skih oblačil za otroke in odrasle, knjig, 
otroške opreme in igrač, uporabnih in 
okrasnih predmetov. Tokrat v sodelo-
vanju z razstaviščem Moja Ljubljanica 
in Cankarjevo knjižnico Vrhnika. Iskrene 
čestitke organizatorkam za izvedbo in 
hvala vsem, ki ste se nam pridružili. 
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Foto: Skupina mamic Sončnice

Tičnica na lidarskem posnetku, vizualiziranem z 
metodo Skyview factor (SVF) © ARSO;
pripravil: L. Škerjanec; interpretiral: A. Gaspari

Arheološke raziskave prazgodovinske naselbine na hribu Tičnica
EŠD: 844, Vrhnika - Arheološko najdišče Nauportus 

Projekt Doživljajsko razstavišče Ljubljanica je delno financiran s strani Finančnega mehanizma EGP 2009-2014.
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na podlagi arheološke interpretacije podat-
kov visokoločljivostnega laserskega snemanja 
površja iz zraka s tehnologijo LiDAR, ter anal-
ize vidnosti. Prva faza nadaljevalnih raziskav v 
letu 2017, ki so potekale med 10. 5. in 26. 5. 
2017 na podlagi kulturnovarstvenega soglasja 
za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline 
Ministrstva za kulturo št. 62240-87/2017/3, 
je bila v skladu z delovnim načrtom usmer-
jena v ugotovitev arheološkega potenciala na-
jdišča, kronološke dinamike poselitve ter nači-
na gradnje in strukture domnevanih utrdbenih 
naprav. Upoštevajoč kadrovske, finančne in 
časovne omejitve praktičnega pouka ter na-
mero za maksimiziranje rezultatov s kar naj-
manj novimi poškodbami ohranjene originalne 
substance najdišča in nepotrebnega uničevanja 
koreninskih spletov dreves, sta bila v ta namen 
izbrana dva večja vojaška položaja na sever-
nem delu gradišča (parc. št. 2450, k. o. 2002 
- Vrhnika). Položaja sta vkopana v zunanji rob 
terasaste izravnave, tik zahodno in vzhodno 
od enega od domnevanih prvotnih dostopov 
v osrednji del naselbine, delno presekanega s 
kolesarsko progo. 
Preliminarni pregled oblik in okrasa odkritega 
prazgodovinskega gradiva kaže na precej do-
bro oprijemljiv horizont poselitve v mlajši bro-
nasti dobi (Bd D), ki ga dokazujejo prepoznavne 
oblike posod (bikonične sklede, trebušasta 
skodela z okrasom aplicirane bradavice, ob-
dane s kaneluro, dokaj masivni pokrožni ročaji 
loncev in/ali skodel, apliciran okras navpičnih in 
vodoravnih reber z vtisi prstov) iz najstarejše 
kulturne plasti. Ostale najdbe vključujejo oblike 
in odlomke posod, katerih lončarska masa se 
po večji zrnavosti in vključkih apnenca jasno 
loči od posod starejše skupine in nakazuje 
mlajši horizont poselitve, preliminarno datiran 
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v pozno bronasto dobo (Ha A2/Ha B) in na 
začetek železne dobe. Zbir kostnih ostankov 
živali (Bos taurus, Sus sp., Ovis s. Capra) in 
prisotnost odbitka s sledovi uporabe ne od-
stopata od podobe okvirno sočasnih naselbin 
iz širšega območja Ljubljanske kotline. 
V mlajši bronasti dobi prevladujejo naselja na 
rečnih terasah, obrobju Ljubljanskega barja in 
drugih odprtih legah, ki očitno niso bile pose-
bej utrjene. Tičnica in denimo Žlebič sta v tem 
smislu izjemi, saj se poselitev tega časa prak-
tično ne veže na (višinske) lokacije poznejših 
gradišč, in obratno, mlajšebronastodobnih faz 
utrjene naselbine iz pozne bronaste dobe in 
železne dobe praktično ne poznajo. Količina in 
velikost kamnitega materiala v območju vkopa 
2 skoraj ne dopuščajo dvoma v obstoj kam-
nitega obzidja po celotnem obodu naselbine, 
pri čemer za sklepanje o morebitnem pred-
hodniku, zgrajenem iz lesa in zemlje, tokratna 
izkopavanja niso dala nobenih opor. V okviru 
obrambnih sistemov naselbin v obdobju pozne 
bronaste dobe in na samem začetku železne 
dobe (pred sredino 9. stoletja pr. n. št.) na 
širšem območju obravnave sicer prevladujejo 
utrdbe z zemljeni nasipi in lesenimi palisadami, 
obzidja iz kamna in lesa pa prevladajo šele v 
razviti železni dobi.
Med izkopanim gradivom ni zanesljivo pre-
poznanih najdb iz mlajših obdobij prazgodovine, 
presenetljiva pa je tudi popolna odsotnost an-
tične lončenine. Precejšnje število novoveških 
najdb (lončenina, pečnice, žeblji za podkve itd.), 
lahko povežemo z agrarno rabo Tičnice, raz-
vidno tudi iz vrisov njivskih površin na kartah 
in katastrih iz 19. stoletja.

dr. Andrej Gaspari, Filozofska fakulteta Univer-
ze v Ljubljani

Foto: Projekt Navis


