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zgodovinskih in turističnih razlogov na primeren način, ob upoštevanju navodil
arheološke in konservatorske stroke, nujno in situ vključiti v park. Območja
načrtovanega parka, na katerih je po predvidevanjih arheologov pod nivojem
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1

UVOD

Diplomsko delo obravnava ureditev novega ptujskega mestnega parka na drugem
mestnem griču, imenovanem Panorama, z vključitvijo rimskih izkopanin in situ. To
območje je na podlagi preteklih arheoloških izkopavanj, sondiranj in predvidevanj
arheologov namreč bogato z ostalinami iz rimskega obdobja poselitve Ptuja, ki sem jih iz
zgodovinskih, kulturnih in turističnih razlogov umestila v načrtovani mestni park.
V prostorih dosedanjega arheološkega muzeja v dominikanskem samostanu bodo za
potrebe Evropske prestolnice kulture 2012 (EPK 2012) uredili koncertno dvorano. Sedanjo
bogato arheološko zbirko bodo zato preselili-izključno z namenom deponiranja-v za ta
namen skrajno neprimerno sosednjo stavbo Kmetijskega kombinata Ptuj. Zato sem v
načrtovani mestni park umestila tudi arheološki muzej, in sicer v jugovzhodni del parka,
kjer je konfiguracija terena najprimernejša za mojo načrtovalsko zamisel.

1.1

OPREDELITEV PROBLEMA

Drugi mestni grič, imenovan Panorama, nekoč pa Ferberšek, je v naravi opuščeni
plantaţni sadovnjak, ki ga spontano zarašča divja vegetacija. Na vzhodu prehaja v grajski
grič, oba pa se zajedata v samo mestno jedro. Panoramski grič je arheološko zaščiteno
območje, ki je le deloma arheološko raziskano.
Sedanja raba tega prostora, ki je arheološko zaščiteno območje, in je ostalo na srečo
nepozidano, zaradi svoje lege, lokacije in konfiguracije terena brez dvoma predstavlja
neponovljivo priloţnost, da se preuredi v dovolj obseţen in razgiban mestni park.
Takšnega parka Ptuj danes ne premore, saj so v nedavni preteklosti edini večji mestni
park zaradi nujne izgradnje cestne infrastrukture dejansko prepolovili in ga s tem povsem
razvrednotili in osiromašili.
Po drugi strani pa se na obravnavanem območju, ki je bilo v rimskem obdobju Ptuja
intenzivno poseljeno in je zato arheološko zaščiteno, nahaja veliko arhitekturnih in drugih
arheoloških ostalin iz tistega obdobja. Nekatere najpomembnejše in najbolj ohranjene je iz
zgodovinskih, kulturnih in turističnih razlogov, ob upoštevanju pravil arheološke stroke,
konservatorskih navodil ter na podlagi primernega načrtovalskega pristopa, ki se nanaša
na njihovo vključitev v park, smiselno in situ tudi vključiti v načrtovani park.
Takšno rešitev predvideva tudi zakonodaja o arheološki zaščiti arheološkega najdišča
Ptuj, ki je opredeljeno kot spomenik lokalnega pomena. Znotraj tega območja je
panoramski grič namenjen rekreativni dejavnosti s sprehajalnimi potmi ter razgledom, na
katerem pa mora biti vedno prostor za prezentacijo arheoloških ostalin.
Zaradi neposredne bliţine starega mestnega jedra bi preureditev tega območja v mestni
park z vključitvijo arheoloških ostalin in situ predstavljala dopolnitev turistične ponudbe
Ptuja. Pomembno vlogo pa bi načrtovani mestni park in arheološki muzej na prostem
odigrala tudi za prebivalce Ptuja, predvsem za prebivalce bliţnjih stanovanjskih naselij, ki
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zaradi pomanjkanja javnih zelenih površin v Ptuju sedaj nimajo prostora za sprostitev in
rekreacijo.
Zaradi vse večjega zavedanja o pomembnosti arheoloških muzejev na prostem je zato
smiselno, da se na obravnavanem območju, ob vseh arheoloških danostih, uredi tudi
arheološki muzej na prostem. Arheološki muzeji na prostem namreč vzpodbujajo
varovanje kulturne dediščine in varovanje okolja ter s tem tudi trajnostne oblike razvoja.
So sestavni del turistične ponudbe, zraven naštetega pa se uveljavljajo tudi kot kraji za
oddih in razvedrilo.
Z vzpostavitvijo arheološkega muzeja na prostem se bi okrepila zavest javnosti o pomenu
varstva stavbne in kulturne dediščine, kar pa bi posredno vplivalo tudi na krepitev
nacionalne in lokalne zavesti ter pripadnosti.
Na podlagi predpisov o arheološki zaščiti, ki so bili v preteklosti sprejeti za obravnavano
območje, sem to območje namenila rekreativni dejavnosti, sprehajalnim potem,
predstavitvi arheoloških ostalin in situ, zraven tega pa sem v obravnavano območje
umestila tudi arheološki muzej, ki ga predpisi o arheološki zaščiti sicer posebej ne
omenjajo, vendar pa ga predvideva arheološka stroka. Arheologi sicer predvidevajo
postavitev arheološkega muzeja na vrhu panoramskega griča, kar pa je po moji oceni
skrajno neprimerno.
V načrtovani park je zaradi ukinitve dosedanjega arheološkega muzeja v dominikanskem
samostanu, ko so bogate arheološke zbirke, spravljene v improviziranih depojih,
dobesedno poniknile izpred oči javnosti, torej smiselno vključiti tudi sodobni arheološki
muzej z vsemi spremljajočimi konservatorskimi delavnicami, depoji in drugimi potrebnimi
prostori. Ob upoštevanju zakonske zaščite, konfiguracije terena in obstoječe pozidave
prostora v neposredni okolici načrtovanega parka ter njegove dostopnosti je
najprimernejša lokacija arheološkega muzeja v jugovzhodnem delu parka ob Vičavski
cesti.
Tako lokacijo arheološkega muzeja na nek način predvideva tudi arhitekturna stroka, ki je
muzej umestila v prostor na drugi strani Vičavske ceste, ki je v lasti Ministrstva za kulturo
RS in je sedaj namenjen kulturnim dejavnostim, kljub vsemu pa menim, da je primernejša
lokacija za arheološki muzej v samem parku, zlasti še, ker umestitev v park pomeni večjo
neposredno povezanost arheološkega muzeja s predstavitvijo arheoloških izkopanin in
situ.
1.2

DELOVNA HIPOTEZA

Obravnavano območje se nahaja neposredno ob mestnem jedru in je prostorsko dovolj
obseţno za osnovanje in ureditev osrednjega mestnega parka z raznoliko hortikulturno
zasaditvijo, razvejanimi sprehajalnimi potmi, osrednjo prireditveno ploščadjo, otroškim
igriščem, hkrati pa polno še ne povsem raziskanih arheoloških ostalin iz rimskega obdobja
Ptuja. Te je mogoče ob arheoloških odkopavanjih ţe raziskanih ostalin in morebitnih
hkratnih izkopavanjih posameznih še neraziskanih ostalin in situ vključiti v park. Območja
načrtovanega parka, kjer se po predvidevanjih arheologov nahajajo neraziskane rimske
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ostaline, ki ne bodo predmet izkopavanj, je ob osnovanju potrebno zasaditi z nizkim
grmičevjem in trajnicami plitkih korenin, in sicer z rastlinskimi vrstami, ki so krasile vrtove
tedanjega časa, npr. sivka, lovorikovci, pušpan.
Zaradi dostopnosti obravnavanega prostora, njegove lokacije, potreb mesta Ptuj po
razstavnih prostorih za obseţne arheološke zbirke, spravljene po neustreznih depojih, ter
zasledovanega cilja, da istovrstne stvari razstavimo na enem mestu, je smiselno v
jugovzhodni del parka ob Vičavski cesti, v del, kjer je konfiguracija terena najprimernejša,
umestiti tudi arheološki muzej na tak način, da le-ta s parkovne strani ne bo viden, hkrati
pa bo povezoval Vičavsko cesto s parkom in bo predstavljal tudi eno od vstopnih točk v
park.
Uresničitev teh ciljev pa bo predstavljala priloţnost meščanom Ptuja za aktivno
preţivljanje prostega časa, istočasno pa bo pomenila tudi priloţnost za hitrejši in
intenzivnejši turistični razvoj najstarejšega mesta v Sloveniji, ki ga zaradi bogate
zgodovinske dediščine radi poimenujemo kar »mesto muzej«.
1.3

NAMEN IN CILJI NALOGE

Namen diplomske naloge je izdelati predlog ureditve območja panoramskega griča in
njegova vključitev v mesto Ptuj.
Cilji diplomske naloge so:
-

1.4

parkovna ureditev obravnavanega območja, ki bo sluţilo prebivalcem Ptuja za
preţivljanje njihovega prostega časa,
ureditev arheološkega muzeja na prostem kot del turistične ponudbe Ptuja, na
način, ki bo kar se da avtentično predstavljal obdobje starega Rima,
umestitev arheološkega muzeja v mestni park zaradi pomanjkanja razstavnih
prostorov za arheološke zbirke.
METODE DELA

Delovne metode uporabljene v diplomskem delu so:
-

-

pregled obstoječe literature, ki obravnava področje arheoloških muzejev na
prostem,
prostorske analize območja obdelave z inventarizacijo, arheološka karta z
vrisanimi arheološkimi izkopaninami in geofiziko ter vzporedno določitev meje
območja obdelave,
pregled pisnih in slikovnih virov,
pregled primerov arheoloških muzejev na prostem v Evropi in Sloveniji,
fotografiranje na terenu.

Na podlagi naštetega je bila izdelana zasnova mestnega parka in arheološkega muzeja
na prostem s predstavitvijo večjih arheoloških ostalin in situ.
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2

2.1

DEFINICIJE S PODROČJA ARHEOLOŠKIH MUZEJEV NA PROSTEM

KAJ JE ARHEOLOŠKI MUZEJ NA PROSTEM

Muzej na prostem je kot posebna oblika muzeja poznana in uveljavljena širom po svetu, v
stoletnem razvoju pa so se njihove najrazličnejše oblike še posebej uveljavile v deţelah
Evrope. Prav zaradi raznolikosti vsebin in zasnov so za njihova poimenovanja do sedaj
uporabljali različne sopomenke oziroma različne termine. V posameznih deţelah poznajo
muzeje na prostem, na primer, tudi kot etnoparke, ekomuzeje, etnografske parke,
arheološke muzeje in seveda kot skansne, vendar ne brez razloga, saj skansen velja za
prvi tovrstni muzej v svetu, je pravzaprav sinonim za muzeje na prostem. Mnogi tudi
neupravičeno in stereotipno povezujejo muzeje na prostem s prestavljanjem
(translokacijo) objektov, vendar ima tako povezovanje le navidez logično ozadje. Kmalu
za muzeji na prostem, kjer so objekte prestavljali iz prvotne lokacije na novo, so se začeli
pojavljati tudi taki, ki so jih formirali tako, da so vsebovali tudi in situ ohranjene muzejske
stavbe. Termini kot so na primer »muzejska vas«, »muzej ljudske arhitekture« (na
prostem), »arheološki muzej na prostem«, pa so največkrat rabljeni tako, da ţe
označujejo tudi posebno zvrst oz. posebno vsebino muzeja na prostem (Lah, 2002).
Arheološki muzej na prostem kot ga definira Ahrens, je »ponovno zgrajena preteklost«.
Ahrens torej izhaja iz predpostavke, da arheološki muzej na prostem mora vsebovati
rekonstrukcije ostalin (Ahrens, 1990, cit. po Breznik, 2003). Njegovi definiciji se ne
pridruţujem, temveč menim, da je praviloma primernejša predstavitev nerekonstruiranih
ostalin, ker je verodostojnost oz. avtentičnost vsake rekonstrukcije vprašljiva in lahko
izkopanino predstavi v izkrivljeni podobi. Zato je bolje, da si vsak posameznik ustvari
svojo podobo o ostalini na podlagi lastnega dojemanja prezentirane izkopanine in
obdobja, iz katerega izhaja.
Za prezentacijo ostalin na prostem se uporabljata pojma arheološki park in arheološki
muzej na prostem. V glavnem gre za izobraţevalno funkcijo, vendar arheološki muzej na
prostem ni le izobraţevalno-informativnega značaja, ampak nudi tudi prijeten sprehod, kar
pomeni, da vključuje zraven historičnih elementov tudi elemente krajinske arhitekture.
Posebnost arheoloških parkov in muzejev na prostem je zato zraven izobraţevalne
funkcije tudi sprostitev, razvedrilo, zabava, kultura in turizem. Namen arheološkega
muzeja na prostem je varovanje in ohranjanje dediščine, izobraţevanje in povečanje
zavedanja o pomenu dediščine. Arheološki muzej na prostem v osnovi definira ohranitev
in prezentacijo spomenika in situ. Posebne vrednosti za arheologe in posebej zanimive za
obiskovalce arheološkega muzeja na prostem so izkopanine in situ zaradi zavedanja, da
so pred več stoletji prav na tem mestu ţiveli ljudje in da je bil prostor prav na tem mestu
nekoč poseljen. Pri izkopaninah in situ gre za ohranitev izkopanine na mestu odkritja in
za prikaz v originalnem naravnem okolju, kar je za obiskovalce privlačnejše (Ahrens,
1990, cit. po Breznik, 2003).
Za čim boljšo predstavo o obdobju, ki ga predstavljamo v arheološkem muzeju na
prostem, lahko uporabimo historične delavnice kot eno izmed oblik rekonstruiranja
preteklosti, ki so naletele na izjemno pozitivne kritike. Historične delavnice so zelo
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razširjene na Danskem. Njihov glavni cilj je, da se obiskovalca čimbolj aktivno seznani z
oblikami starodavnih veščin, kar omogoča laţje razumevanje preteklosti. Historične
delavnice pomenijo oţivitev preteklosti, na njih pa se prakticirajo različne dejavnosti naših
prednikov, npr. izdelava orodja, pridelava in priprava hrane, izdelava keramičnih loncev
(Ahrens, 1990, cit. po Breznik, 2003).
Vsaka arheološka ostalina je del prostora, na katerem je bila izkopana. Za njeno ustrezno
ohranitev in zavarovanje je odgovorna arheološka stroka, za predstavitev v prostoru pa je
potrebno sodelovanje arheološke stroke z krajinsko arhitekturno stroko. Naloga krajinske
arhitekture je, da oblikuje prostor izkopanine tako, da izkopanino čimbolj pribliţa
obiskovalcu in da prostor ob izkopanini z izborom materialov in uporabo rastlin oblikuje
čimbolj avtentično prezentiranemu obdobju.

Slika 1:Shematski prikaz arheološkega muzeja na prostem (Breznik, 2003:6)
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VRSTE ARHEOLOŠKIH MUZEJEV NA PROSTEM

2.2

Potrebno se je zavedati, da so arheološki muzeji na prostem prilagojeni okolju, v katerem
delujejo, in so pogosto odsev moţnosti in potreb okolja. Zato se je po svetu razvilo veliko
po vsebini in namenu raznovrstnih muzejev na prostem s prepletanjem premične in
nepremične kulturne dediščine (Sketelj, 2008).
V nadaljevanju bom predstavila arheološke muzeje na prostem po izviru in načinu
varovanja, kot jih opisuje Sketelj (2008).
Po načinu varovanja kulturne dediščine so arheološki muzeji na prostem treh vrst, in sicer
tisti, ki:
-

varujejo dediščino in situ, torej v njenem izvirnem okolju,
varujejo stavbno dediščino z njeno premestitvijo iz izvirnega okolja na novo
lokacijo,
so kombinacija-k ţe obstoječim objektom, ki jih varujejo in situ, prenesejo za
muzejske potrebe izbrane stavbe od drugod.

Slika 2: Povodnov muzej, nagrobniki na severni strani Mestnega stolpa na Ptuju-primer prezentacije
arheoloških izkopanin premeščenih iz izvirnega okolja (Ciglenečki, 2008:46)

Arheološki muzeji na prostem so glede na izvir kulturnih spomenikov:
-

muzeji na prostem s spomeniki iz ruralnega okolja,
muzeji na prostem s spomeniki iz urbanega okolja,
kombinirani muzeji s spomeniki iz urbanega in ruralnega okolja.
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POMEN PREZENTACIJE ARHEOLOŠKIH SPOMENIKOV IN DEDIŠČINE

2.3

Pomen arheoloških muzejev na prostem je mogoče najbolj konkretno razlagati na podlagi
ciljev in namena njihove prezentacije. Pomeni muzejev na prostem (arheoloških,
etnoloških, itd.), kot jih navaja Lah (2002):
-

za ohranitev nepremičnin in premičnin, ki pripadajo kulturam in kulturnim
območjem, ki izginjajo ali se podrejajo tranziciji,
za znanstvena raziskovanja in dokumentacijo tovrstnih kultur in območij,
za spoznavanje razvoja kultur različnih narodov in etničnih skupin ter za potrebe
edukacije,
za identifikacijo narodov in etničnih skupin z njihovo lastno tradicijo.

Vendar se konkretne interpretacije izpolnjevanja opredeljenih nalog od muzeja do muzeja
razlikujejo glede na okoliščine in samo zasnovo muzeja na prostem.
Izraz prezentacija ţe sam po sebi definira ureditev določenega spomenika ali njegovih
delov na način, da bo dostopen in razumljiv širšemu krogu ljudi. Vsi ukrepi so podrejeni
usmerjanju obiskovalcev in posredovanju informacij. Prezentacijo spomenika navadno
pogojuje ţelja po njegovi ohranitvi zanamcem in ţelja po prikazu ostankov iz določenega
časa in okolja. Pri tem se seveda pojavi vprašanje, čemu prikazovati spomenike. Pri
odgovoru na to vprašanje je potrebno pojasniti vlogo in pomen arheološkega spomenika.
Arheološki spomeniki so ostaline in predmeti iz preteklih obdobij, katerih proučevanje in
ohranjanje prispeva k odkrivanju zgodovinskega razvoja človeka in njegove povezanosti z
naravnim okoljem. Spomeniki oziroma dediščina nosijo v sebi več pomenov in vrednot,
kot so historični potencial (izpovednost, estetika oz. umetnostna kvaliteta, pedagoška
vrednost, osebna zgodovina spomenika), sedanje mesto, pomen spomenika ter
nenazadnje ekonomsko in trţno vrednost za moţnost (ponovne) izrabe (Breznik, 2003).
Pomen arheoloških parkov oz. arheoloških muzejev na prostem je mogoče razlagati iz
ciljev in nalog, ki pogojujejo njihovo ustanovitev. V prvi vrsti je to varstvo in ohranjanje
kulturnih spomenikov in dediščine. Arheološki park, ki ga definira prikaz spomenikov v
svoji prvotni legi in okolju, predstavlja pomemben doprinos k njihovemu ohranjanju in
varovanju in situ. Ohranjanje arheoloških ostalin nudi moţnost za nadaljnje raziskave, kar
daje arheološkim muzejem na prostem znanstveno-raziskovalni značaj. To vlogo dodatno
okrepi zahteva po vključevanju raziskovalnih inštitutov, laboratorijev, knjiţnic in
arheoloških muzejev v sklop arheološkega muzeja na prostem (Breznik, 2003).
Arheološki muzeji na prostem se razlikujejo od ostalih institucij po namenski prezentaciji
arheoloških spomenikov in pribliţevanju arheološke stroke širši javnosti. Ta vloga pa ima
velik pomen na različnih področjih. V prvi vrsti gre za izobraţevalno funkcijo, kar pomeni,
da se ljudi seznanja z oblikami dediščine in njeno vrednostjo; to razumevanje je nujno za
uspeh varstva dediščine. Temeljni pomen arheološkega muzeja na prostem je krepitev
zavesti javnosti o pomenu varstva stavbne dediščine. To pa posredno vpliva tudi h krepitvi
nacionalne in lokalne zavesti in pripadnosti. Arheološki muzeji na prostem delujejo kot
raziskovalna središča in kot posredovalci posebnih znanj in veščin, so promocijska in
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informacijska središča ter sestavni del turistične ponudbe, zraven naštetega pa se
uveljavljajo tudi kot kraji oddiha in razvedrila (Lah, 2002).
Arheološki muzeji na prostem so po moji oceni najprimernejša oblika predstavitve
arheoloških ostalin, ker so postavljene v naravnem okolju, po moţnosti na kraju samih
najdb, kar obiskovalcu olajša dojemanje in razumevanje prostora in obdobja, iz katerega
izhajajo. Zato je pomen tako prezentiranih ostalin toliko večji.
2.4

UREJANJE ARHEOLOŠKIH MUZEJEV NA PROSTEM

Podatkov o tem, kako urejati arheološke muzeje na prostem, je v literaturi dostopnih zelo
malo. Mogoče je zaslediti le določila o zaščiti izkopanin pred vremenskimi vplivi,
varnostne predpise (informacijske table, dostopi, prva pomoč), ne pa tudi navodil o
oblikovanju arheoloških muzejev na prostem.
Ohranjene, raziskane in za ogled urejene arheološke izkopanine lahko bistveno bogatijo
naše ţivljenjsko, stanovanjsko in delovno okolje. Arheološka dediščina namreč še zdaleč
ni le muzejski predmet (Curk in Puc, 1989).
Za ureditev arheološkega muzeja na prostem je bistveno, da ga postavimo in uredimo na
območju, kjer so prisotne arheološke ostaline in situ. Tako obiskovalcu omogočimo pogled
na izkopanine v originalnem oz. naravnem okolju, kar obiskovalcu omogoča laţjo
predstavo o prostoru in prezentiranem obdobju. Prezentirani ostalini je potrebno dati
funkcionalno vrednost, brez prave funkcije je zapisana propadu in uničenju. Njena funkcija
je predvsem kulturno-historična in turistična. Zato je pomembno, da ostalina ohrani
kulturno funkcijo in da je v okolju ne spravimo v podrejeni poloţaj. To lahko storimo s
poudarkom na estetskem videzu, ki se mora dopolnjevati z novim okoljem. Paziti je
potrebno tudi na ustrezno zaščito ostaline in na njeno ohranitev. Vzporedno se pripravi
tudi izdelava idejnega programa, ki bo izkopanino kar se da funkcionalno vključil v novo
okolje. Pomembno je, da je izkopanina postavljena v ţivo okolje. Pri postavitvi
arheološkega muzeja na prostem lahko upoštevamo določila o ureditvi arheoloških ostalin
za prezentacijo, ki so navedena v Veronski listini. Veronska listina vključuje zaščito pred
uničenjem ostalin s strani obiskovalcev. Potrebno je zagotoviti kvalitetno dostopnost ter
visoke standarde za obiskovalce, kar pomeni, da se uredijo sanitarije, informacijski center,
poti, stopnišča, prva pomoč, izhodi. Eno izmed določil Veronske listine obravnava tudi
merila o ureditvi prostora – v smislu, da se prvotna podoba najdišča čim bolj ohrani ter da
nudi obiskovalcu kvalitetno razumevanje (Breznik, 2003).
V arheoloških muzejih na prostem je preteklost prikazana na različne načine. V prvi vrsti
so to originalne arheološke ostaline, opremljene z napisi in ponazorilnimi tablami. Ker se
po mnenju večine arheologov, ki se ukvarjajo s prezentacijo, izkopanine za laičnega
obiskovalca premalo izpovedne, se veliko arheoloških parkov oz. arheoloških muzejev na
prostem za prikaz posluţuje rekonstrukcij (Lah, 2002).
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Po Sketljevi (2008) ima arheološki muzej na prostem poleg razstavljenih objektov oz.
arheoloških izkopanin tudi:
-

ustrezne prostore za muzejsko osebje (pisarne),
stavbo za opravljanje dodatne razstavne dejavnosti,
depojske prostore,
objekte za izvajanje turistične in gostinske dejavnosti (trgovino, gostišče, prostor
za informacije),
zelenice,
otroška igrala in poseben prostor za igro,
pomoţne objekte: skladišča, sanitarije,
parkirišča.

V arheoloških muzejih na prostem je skoraj nemogoče prikazati raznovrstnost bivanja in
stavbne dediščine pripadnikov različnih druţbenih skupin v nekem prostoru in času. Čim
več podatkov kot je v arheološkem muzeju na voljo, tem bolje lahko osvetlimo način
ţivljenja v preteklosti. Arheološki muzeji na prostem se v marsičem razlikujejo od
resničnosti oz. prezentiranega obdobja. Teţava je ţe v dodajanju sodobnih elementov
zaradi obiskovalcev in varnosti. Izbira in postavitev je prepuščena posameznim
znanstvenikom, s tem pa tudi njihovem osebnemu dojemanju zgodovine (Sketelj, 2008).
Pri predstavitvi arheoloških izkopanin v arheoloških muzejih na prostem je neizogibno
sodelovanje arheološke stroke s krajinsko arhitekturno stroko ter po potrebi tudi z
arhitekturno stroko. Arheološka stroka poskrbi za ustrezno avtentično podobo izkopanine
in njeno zaščito, krajinsko arhitekturna stroka pa za oblikovanje prostora na območju
izkopanine, ki mora biti načrtovan tako, da je poudarek na izkopanini. Naloga krajinske
arhitekture je tudi, da z izborom primernih materialov in rastlin ob arheološki izkopanini
ustvari avtentično okolje in s tem obiskovalcu omogoča laţje razumevanje obdobja, iz
katerega izhaja. Poleg tega mora krajinsko arhitekturna stroka poskrbeti, da z načinom
dostopa in oblikovanjem prostora izkopanino čimbolj pribliţa obiskovalcu. Naloga
arhitekturne stroke pri prezentiranju izkopanin, pa je po mojem mnenju v tem, da poskrbi
za ustrezno zaščito tistih izkopanin, ki jih ne more učinkovito zaščititi arheološka in
konservatorska stroka.
Sestavni del arheoloških muzejev na prostem so tudi spremljajoči objekti, kot so
restavracija, trgovina s spominki, knjiţnica, razstavni prostori, parkirišče, sanitarije,
dobrodošli pa so tudi prostori za historične delavnice, prireditvene ploščadi. Spremljajoči
objekti morajo biti oblikovani in umeščeni v prostor tako, da prezentirane arheološke
izkopanine dopolnjujejo in poudarjajo, ne pa zakrivajo in postavljajo v podrejeni poloţaj.
Arhitektura teh objektov mora biti torej nevsiljiva in prilagojena v prvi vrsti arheološkim
izkopaninam, predvsem pa tudi funkcionalna.
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2.5

ZAŠČITA IZKOPANIN PRED VREMENSKIMI RAZMERAMI

Zelo pomembno je, da izkopaninam zagotovimo primerno zaščito, da s prezentacijo ne
pospešimo propadanja. Potrebno je preučiti značilnosti izkopanine, razmere oz. pogoje v
okolju izkopanine in morebitne vzroke uničevanja (naravni pogoji, klima, biološki vzroki,
naravne katastrofe, človek, namerno in nenamerno uničevanje) (Breznik, 2003).
Takšen način zaščite izkopanin pred vremenskimi razmerami je postopek konservacije.
Pomeni ohranjanje spomenika v prvotno odkriti obliki, z določenimi sredstvi pa se prepreči
njegovo nadaljnje propadanje. Konservacija lahko pomeni, da izkopanine samo
»zakrpamo« in jih na tak način v največji meri ohranimo takšne, kot so bile izkopane. V
tem primeru imamo moţnost nadaljnjega raziskovanja izkopanine. Obstajajo pa tudi
korenitejši in trajnejši konservatorski posegi, ki preprečujejo razpadanje izkopanine za več
let ali desetletij, kar je v primeru izkopanin in situ izrednega pomena (Breznik, 2003).

2.6

ZGODOVINA ARHEOLOŠKIH MUZEJEV NA PROSTEM

Velika večina avtorjev navaja kot prvi znanstveno načrtovani muzej na prostem
»Skansen« v Stockholmu na Švedskem, ki ga je leta 1891 osnoval Artur Hazelius.
Osnovni cilj je bila postavitev objektov ljudskega stavbarstva in vsakdanjega ţivljenja v
njih. V to obliko predstavitve ga je silila predvsem do tedaj neustrezna običajna
muzeološka predstavitev podeţelske bivalne kulture in gospodarstva. Ta muzej običajno
označujejo kot tistega, ki je utrl pot ideji muzeja na prostem tudi v ostale dele sveta. Zato
ni slučaj, da pri nas v Sloveniji in nekaterih vzhodnih drţavah muzeje na prostem še
danes imenujemo preprosto kar »skansen« (Lah, 2002).
Arheološki muzeji na prostem imajo več kot stoletno tradicijo. Vendar je do razmaha
števila arheoloških muzejev na prostem, kot jih razumemo danes, prišlo nekje v
sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja (Ahrens, 1990, cit. po Breznik, 2003).

Slika 3: Primeri ureditve arheoloških elementov v arheološkem muzeju na prostem – Skansen (Skansen openair museum, Stockholm, 2011)
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Slika 4: Turistični zemljevid arheološkega muzeja na prostem – Skansen (Skansen open-air museum map,
2011)

Mnoge arheološke ostaline so se zaradi naravnih procesov propadanja ter človeškega
vpliva ohranile fragmentalno ali samo v obrisih. Za potrebe ţivega prikaza njihovega
avtentičnega stanja je zato smiselna ali skoraj nujna ponovna izgradnja objektov iz
preteklosti ali njihova dograditev. Tako so začetki arheoloških parkov in muzejev na
prostem v neposredni zvezi s prvimi rekonstrukcijami arheoloških objektov. Rekonstrukcije
se uporabljajo in so priljubljene še danes, predvsem za obiskovalce muzejev. V stroki pa
je rekonstrukcija izkopanin naletela na ostro kritiko, ker naj bi šlo za manipulacijo s
podobo. Potrebno se je zavedati, da tukaj ne gre za realnost, ampak le za miselni model
(Breznik, 2003).
Drugačna je zgodovina prikaza objektov iz rimske dobe. Ostanki rimske arhitekture so se
zaradi izdelave v kamnu izjemno dobro ohranili in so zaradi svoje ohranjenosti omogočili
natančnejša sklepanja o prvotni podobi, zato je pri prikazu bivalnega okolja rimske dobe
manj primerov rekonstrukcij (Breznik, 2003).
Sedemdeseta leta so zaznamovale rekonstrukcije na najrazličnejše načine: arheološki
muzeji na prostem, arheološki parki, rekonstrukcije in situ, historične delavnice in

12
Voda N. Ureditev mestnega parka in arheološkega muzeja na prostem na drugem ptujskem mestnem griču.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2011

rekonstrukcije z izključno znanstvenim značajem. Danes so zahteve po prezentaciji v
arheoloških muzejih na prostem nekoliko drugačne kot pred desetletji. Njihov glavni cilj v
današnjem času je arheologijo pribliţati ljudem na razumljiv način: aktivno, z različnimi
rekonstrukcijami, historičnimi delavnicami, s tem pa vzpodbuditi zanimanje ljudi (Breznik,
2003). Arheološki muzeji na prostem postajajo vse bolj tudi kraji za oddih, razvedrilo,
sprehode in sprostitev. Sem sodijo otroško igrišče, restavracije, številni arheološki muzeji
na prostem pa organizirajo tudi gledališke predstave, prireditve v povezavi z lokalnimi
dogodki ter druţabne dogodke (Lah, 2002).

2.7

PRIMERI UREJANJA ARHEOLOŠKIH MUZEJEV NA PROSTEM V TUJINI

Arheološki muzej na prostem mora vključevati znanost, v njem pa so zaposleni arheologi
in drugi strokovnjaki. Le tako bo muzej nudil obiskovalcu pravo predstavo o obdobju, ki ga
prezentira (Breznik, 2003).

Slika 5: Prikaz muzejev na prostem v Evropi (Lah, 2002:80)
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V nadaljevanju bom zaradi jasnejše predstave o arheoloških muzejih na prostem opisala
štiri primere dobre prakse ureditve arheoloških muzejev na prostem oz. arheoloških
parkov iz obdobja rimske poselitve.
Motiv za izbor obravnavanih arheoloških muzejev na prostem sem iskala v poudarku na
zasaditvi, dobrih primerih rekonstrukcij ter v prvi vrsti obdobju, ki ga prezentirajo, torej v
obdobju Rima, saj bodo prav ostaline iz tega obdobja prezentirane na obravnavanem
območju.
Pomemben kriterij, ki je dodatno vplival na izbor, je bil tudi obseg dosegljivih informacij,
povezan s posameznim arheološkim muzejem na prostem. Zanimala me je predvsem
oblikovna plat urejanja ter uporaba rastlin. Ocenjujem tudi, da so prav izbrani arheološki
muzeji na prostem vzorčni primeri kvalitetne predstavitve tako iz arheološkega vidika kot
tudi vidika oblikovanja prostora, v katerem so predstavljene arheološke izkopanine.
Obravnavani arheološki muzeji na prostem, med njimi zlasti Carnuntum in Xanten,
bogatijo prezentacijo arheoloških izkopanin z različnimi prireditvami na temo ţivljenja in
običajev iz obdobja starega Rima, ki se odvijajo v sklopu arheološkega muzeja na
prostem, permanentno pa tudi s historičnimi delavnicami.
Izmed številnih evropskih arheoloških parkov oz. arheoloških muzejev na prostem sem za
predstavitev v diplomskem delu izbrala dva primera s severnega dela Evrope, dva pa z
juţnega dela Evrope. Čeprav izbrani arheološki muzeji na prostem prezentirajo isto
obdobje, torej obdobje starega Rima, se predstavljena arheološka parka s severnega dela
Evrope tako po vegetaciji kot tudi pri samem načrtovalskem pristopu, zaradi klimatskih in
kulturnih razlik med severom in jugom bistveno razlikujeta od arheoloških parkov iz
juţnega dela Evrope.
Izbrala sem naslednje arheološke muzeje na prostem:
- Carnuntum,
- Xanten,
- Selinunte,
- Neapolis.
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Slika 6: Prikaz obravnavanih arheoloških muzejev na prostem na karti Evrope

Carnuntum
Arheološki park Carnuntum je dobil ime po najpomembnejšem avstrijskem antičnem
mestu province Panonije. Nahaja se med Dunajem in Bratislavo, neposredno ob reki
Donavi. Leţi na mestu, kjer je v času Rima t. i. Jantarjeva pot prečkala Donavo
(Wikipedia, Carnuntum, 2011).Carnuntum je svoje izkopanine postavil na ogled leta 1996
in od takrat je tudi največji rimski muzej v Avstriji, poln slikovitih pokrajin (Carnuntum
archaeological park, 2011).
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V arheološki park so vključene tudi rekonstrukcije rimskih stavb, da bi bilo potovanje nazaj
v preteklost še bolj impresivno. Ta učinek pa ţelijo doseči tudi z zgodbami vsakdanjega
ţivljenja Rimljanov, zgodbami razkošja, med drugim pa tudi z vrtovi po zgledu tedanjih
prebivalcev (Die garten, Carnuntum, 2011). Rekonstruirani vrtovi dajejo obiskovalcu vtis
rimske vrtne umetnosti in ustvarjajo veličastno dišečo oazo za obiskovalce. Vrtovi,
predhodniki kasnejše renesanse in baroka, so zasajeni z rastlinami, ki so jih uporabljali
Rimljani. Da bi pričarali starodavni oz. avtentičen videz, ne uporabljajo hibridnih rastlin.
Pravilo urejanja vrtov v arheološkem parku je narava v vrtu (Die garten, Carnuntum,
2011).

Slika 7: Primeri ureditve izkopanin v arheološkem parku Carnuntum (Archaeological park Carnuntum, 2011)

Xanten
Xanten je zgodovinsko mesto v severnem Porenju, po katerem se imenuje tudi arheološki
muzej na prostem, zgrajen na območju samega rimskega mesta in eden največjih na
svetu. Ustanovljen je bil leta 1975 na vzhodni polovici rimskega mesta, nato so ga razširili
še na zahodno polovico in zdaj meri okoli 73 hektarjev (Wikipedia, Xanten, 2011).Danes
je Xanten največji arheološki muzej na prostem in eden izmed najbolj obiskanih
arheoloških muzejev v Nemčiji. Je edinstvena kombinacija zaščitenih arheoloških stavb in
muzeja moderne arhitekture, ki se zgleduje po veliki vhodni avli rimske kopeli. Vertikalni
elementi stekla omogočajo zanimiv razgled znotraj in zunaj muzeja (Virtual tourist,
Xanten, 2011).
V arheološkem muzeju so nekatere stavbe delno rekonstruirane z namenom, da bi
obiskovalcu ponudile kar se da pravo predstavo o preteklosti, med drugim pa tudi zanimiv
vpogled v ţivljenje Rimljanov (Historvius, Xanten archaeological park, 2011).
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Slika 8: Primeri ureditve izkopanin v arheološkem parku Xanten (Archeological park Xanten, 2011)

Selinunte
Arheološki park Selinunte se nahaja na jugozahodni obali Sicilije s prečudovitim pogledom
na Sredozemsko morje. Obsega pribliţno 1740 kvadratnih metrov (Wikipedia, Selinunte,
2011).
Ob sprehodu mimo izkopanin je mogoče dobiti vtis, kako veliko in pomembno mesto je
bilo v svojih slavnih dneh. V parku se prepletata zgodovina in narava. Vse okrog izkopanin
se spomladi razprostirajo zelene površine trave, prekrite s travniškimi cvetlicami, kar je za
obiskovalca še posebej čarobno (The travel editor, Selinunte archaeological park, 2011).

Slika 9: Prečni prerez terena in ostalin arheološkega muzeja na prostem – Selinunte (Archeological park
Selinunte, 2011)
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Slika 10: Primeri ureditve izkopanin v arheološkem parku Selinunte (Archeological park Selinunte, 2011)

Slika 11: Turistični zemljevid arheološkega muzeja na prostem Selinunte (Archeological park Selinunte, 2011)

Neapolis
Arheološki park Neapolis, ki je bil realiziran v petdesetih letih prejšnjega stoletja, se
nahaja v bliţini obmorskega mesta Siracusa na vzhodni strani Sicilije. Park pokriva
pribliţno 240.000 kvadratnih metrov površin. V njem se nahaja nekaj najboljših grških in
rimskih spomenikov (Vagabondo-Italy, The archaeological park Neapolis, 2011).
Park je razdeljen na tri glavne dele, in sicer kamnolom, grško gledališče, ki je v uporabi še
danes, ter rimski amfiteater. Prav slednjega v poletnih mesecih obdaja rdeče cvetoči mak
na zeleni trati. Ogled parka pa zaznamujejo tudi sence pomarančevcev in palm ter
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cvetoče zasaditve ob poti (Reidsitaly, archaeological park of Neapolis, 2011). Sprehod po
parku je zelo prijeten zaradi mnogih različnih vrst vegetacije, značilne za Sicilijo. V
mesecu juniju najbolj izstopajo vijolično cvetoča drevesa palisandrovca (jakarande)
(Vagabondo-Italy, The archaeological park Neapolis, 2011).

Slika 12: Primeri ureditve izkopanin v arheološkem parku Neapolis (Archeological park Neapolis, 2011)

2.8

PREZENTIRANOST ARHEOLOŠKIH SPOMENIKOV V SLOVENIJI

Prve zamisli o muzejih na prostem so v Sloveniji kroţile ţe pred prvo svetovno vojno.
Tako torej Slovenija ni zaostajala za drugimi evropskimi drţavami. Resnejši načrti so bili
predstavljeni po drugi svetovni vojni. V šestdesetih letih 20. stoletja so v Sloveniji začeli
postavljati posamične objekte, ki so bili zametki krajevnih in regionalnih muzejev na
prostem (Sketelj, 2008).
Slovenija se ponaša z bogato arheološko dediščino iz vseh arheoloških obdobij in pozna
vse tipe arheoloških najdišč. Veliko ostankov je bilo do današnjega dne tudi prezentiranih
in spekter zajema vse tipe najdišč in najdb, ki so bili prezentirani na najrazličnejše načine.
Vendar pa so prikazi arheoloških ostankov oz. preteklega ţivljenja, razen redkih izjem,
skromni. Oblike prezentacije arheoloških spomenikov v Sloveniji pa so: parkovne ureditve
(Rimska nekropola v Šempetru, Jakopičev vrt), samostojne spomeniške enote,
spomeniški ambienti s funkcionalnim značajem, spomeniki v naravnem okolju ter
arheološke poti, ki so se začele oblikovati v začetku devetdesetih let. V Sloveniji so v
največjem številu prezentirani rimskodobni in zgodnjesrednjeveški ostanki, in sicer na
način konservacije, restavracije ali rekonstrukcije (Breznik, 2003).
Prikaz prazgodovinskih obdobij je manj številen. Tukaj gre predvsem za spomenike v
krajini, torej historično krajino. To so gomilna grobišča z urejenimi potmi (Ptujska gora,
Novine pri Šentilju, Dolenjske toplice), medtem, ko primerov prezentacije prazgodovinskih
naselbinskih ostankov na prostem v Sloveniji ţal ne beleţimo (Breznik, 2003).
Rimska nekropola v Šempetru
Šempeter v Savinjski dolini je znan po najlepše ohranjenih spomenikih rimske dobe v
Sloveniji. Grobišče je leţalo med cesto Celeia-Atrans-Emona in reko Savinjo na juţnem
delu. Postavili so ga veljaki in upravniki Celeie. V 3. stol. je bilo Šempetrsko grobišče
zaradi močne poplave uničeno. Do odkritja spomenikov je prišlo leta 1952, ko se je tudi
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porodila ideja o njihovi ponovni postavitvi. Razstavili so jih avgusta 1960 (Rimska
nekropola Šempeter, 2011).
Oblika prezentacije rimske nekropole v Šempetru je manjša parkovna ureditev.
Arheološke izkopanine so v park torej premeščene iz kraja najdb. Vse izkopanine je
moţno zaobjeti z enim pogledom, povezujejo jih poti ravnih pravokotnih linij, celotni park
je zamejen z ţivico iz cipres in deloma tudi lovorikovca, ki tudi sicer dominira v parku. V
parku so predstavljeni tudi temelji Spektacijeve grobnice, ki pri obiskovalcu vzbudijo vtis,
da gre za izkopanino in situ. Posamezne izkopanine so posrečeno označene z
informacijskimi napisi v obliki kamnitih kock v trati.

Slika 13: Parkovna ureditev rimske nekropole v Šempetru

Slika 14: Tloris razstavljenih spomenikov rimske nekropole v Šempetru (prirejeno po Kolšek, 1997:46-47)

Vzhodno, nedaleč od osrednjega dela šempetrske nekropole, je na z ţivico grajenem
prostoru prezentirana rimska cesta Emona-Celeia. Ob cesti je predstavljena vrsta grobov,
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saj je bilo v obdobju starega Rima v navadi, da so umrle pokopavali ob cesti. Nad
prezentacijo rimske ceste nisem navdušena, saj ne daje vtisa, da gre za rimsko ostalino,
temveč po izgledu predstavlja zgolj informacijo, da je na tem prostoru v času starega
Rima potekala cesta. Tudi ostanki, ki bi naj predstavljali rimske grobove, so zgolj betonski
kubusi z vgrajenimi posameznimi prodniki.

Slika 15: Prezentiranost rimske ceste z grobovi

Arheološki park Zgodnjekrščansko središče
Na Erjavčevi cesti, nasproti Cankarjevega doma, je miniaturni arheološki park
Zgodnjekrščansko središče. Tu so arheološka izkopavanja odkrila rimsko stanovanjsko
zgradbo, katere temelji so predstavljeni in situ. Kot večina emonskih hiš je bila zgrajena v
začetku prvega stoletja našega štetja. V skoraj 500 letih svojega obstoja je bila večkrat
tudi prezidana.
Del najdišča je pred vremenskimi vplivi zavarovan s konstrukcijo, ki je z estetskega vidika
skrajno neustrezna, poleg vsega pa še zapuščena in zanemarjena.
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Slika 16: Arheološki park na Erjavčevi cesti

Rimski zid
Na ljubljanskem Mirju je po načrtih Joţeta Plečnika restavrirana juţna stranica
emonskega obzidja.
Juţno stranico obzidja so izkopali na začetku 20. stoletja, v dvajsetih letih pa jo je mestni
svet v Ljubljani hotel porušiti z razlogom, da kazi izgled mesta in zavira razvoj, vendar se
to ni zgodilo po zaslugi tedanjega spomeniškega konservatorja Franceta Steleta in
priznanega arhitekta Joţeta Plečnika, ki je takoj izdelal urbanistični načrt za ta del mesta.
Obzidje je povsem nemoteče vključil med dve prometno pomembni cesti in poskrbel tudi
za park ob zidu ter zelene površine vzdolţ zidu, pa tudi za majhen lapidarij. Celotna
zamisel je bila zelo dobra in zahvaljujoč ugledu arhitekta tudi izpeljana. S stališča
arheologov pa je njegova zamisel rekonstrukcije rimskega zidu mestoma neustrezna, v
nekaterih podrobnostih pa celo zavajajoča. V zid vklopljena piramida je po mnenju
arheološke stroke zgrešena in daje opazovalcu popolnoma napačno sliko o rimskih
obzidjih (Šešel Kos, 2011).
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Slika 17: Rekonstruiran rimski zid in park z lapidarijem

Slika 18: Prikaz rekonstrukcije rimskega zidu (Dedi-Rimski zid na Mirju, 2011)

Slika 19: Arhitekt Joţe Plečnik-ureditev rimskega zidu (Arhitekturni vodnik, 2011)

Arhitekt Joţe Plečnik je leta 1926 pričel izdelovati predloge za ureditev obzidja v
arheološki park. Plečnik se je pri ureditvi drţal načela ohranjanja arheoloških elementov,
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ki jih je dopolnil le na mestih, kjer so bili manj izraziti. Z dodajanjem in interpretacijo
elementov rimske arhitekture je ţelel ustvariti vtis bogatejšega arheološkega parka.
Obzidje je tedaj predstavljalo oviro za širitev mesta na jug, zato je arhitekt Joţe Plečnik
posebej pozorno oblikoval prehode. Stare je dopolnil z arheološkimi najdbami, novim pa je
dodal elemente rimske arhitekture (Arhitekturni vodnik, 2011).
Emonska hiša (Jakopičev vrt)
Na robu današnjega centra Ljubljane - na Mirju, je bila z arheološkimi izkopavanji odkrita
rimska stanovanjska zgradba, ki je nekoč stala v mestu Emona. Danes je del
arheološkega parka Emonska hiša (prej Jakopičev vrt). V parku, ki so ga za javnost odprli
leta 1966, so na ogled ostanki hiše s konca četrtega in začetka petega stoletja. Glede na
kakovostno stavbno opremo (tlaki, mozaik, ogrevanje) je tu prebivala premoţna in
ugledna rimska druţina (Mestni muzej Ljubljana, Emonska hiša, 2011).

Slika 20: Ostanki Emonske hiše (Mestni muzej Ljubljana, Emonska hiša, 2011)

Slika 21: Ostanki Emonske hiše iz zraka (Emonska hiša (Jakopičev vrt), 2011)
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Emonska hiša predstavlja primer manjšega arheološkega muzeja na prostem, za
katerega ocenjujem, da je opremljen z neustreznimi elementi zaščite razstavljenih
izkopanin. Pogrešam tudi prezentiranemu obdobju primerno zasaditev.
Arheološki park Neviodunum (Drnovo pri Krškem)
Na območju današnjega Drnovega je od zadnjih desetletij 1.stoletja pr. n. š. pa do srede
5. stoletja. n. š. stalo rimsko mesto in pristanišče na Savi - Neviodunum. Mesto je bilo
razpotegnjeno na pribliţno 4 hektarjih (Knific in Svoljšak, 1991).
Arheološka izkopavanja obseţnega območja so odkrila ostanke savskega pristanišča,
reprezentativnih zgradb, vodnjakov, vodovoda ter značilne mestne lončarske in opekarske
dejavnosti. V arheološkem parku Neviodunum so predstavljeni ostanki nekdanjega
pristanišča s pomolom in situ ter še nekaj drugih arheoloških izkopanin, ki so del manjše
parkovne ureditve.

Slika 22: Prezentiranost arheoloških izkopanin v arheološkem parku Neviodunum (Arheološki park Drnovo,
2011)
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3

3.1

ZGODOVINA IN RAZVOJ PTUJA

PTUJ V RIMSKEM OBDOBJU

Rimska doba je bila doba mest. Mesta so bila zlasti z zornega kota proučevanja
preteklosti naše deţele nekaj, kar upravičeno zbuja pozornost. Rimski graditelji so na
naše ozemlje prinesli vrsto novosti tako tehnične kot vsebinske narave. Tehnične novosti
so bile pravokotna parcelacija, način gradnje in komunalna ureditev, vsebinske pa
razseţnost dojemanja naselbinskega prostora, oblikovanje oţjega mestnega prostora,
vloga posameznih členov mesta ter vloga mesta v drţavi (Curk, 1999).
Ţe sam zunanji videz italijanskih mest nam kaţe na to, kakšno je bilo urbanistično
načrtovanje Rimljanov. Prve naselbine so bile pravokotnih oblik, obdane z obzidjem,
skoznje pa sta potekali dve ulici, ki sta se v središču kriţali pod pravim kotom. Po takšnem
modelu so Rimljan kasneje načrtovali tudi mesta. Razdelili so jih na izseke z enako
površino, skozi mesto pa speljali dve glavni osni cesti v smeri vzhod-zahod (decumanus)
in sever-jug (cardo), ki sta se pravokotno kriţali in bili osnova za gradnjo drugih cest. Te
so potekale vzporedno ali pravokotno na glavni cesti. Na tak način so pridobivali manjše
površine, na katerih so gradili stanovanjske stavbe (Espiros, 2000).

Slika 23: Shematski prikaz modela rimskega mesta

26
Voda N. Ureditev mestnega parka in arheološkega muzeja na prostem na drugem ptujskem mestnem griču.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2011

Pri Ptuju, kjer se poplavna ravnica Drave zoţi na prostor med teraso Dravskega polja na
Zgornjem Bregu in grajskim gričem, je mogoč zelo ugoden prehod čez reko. Tako je imela
prave pogoje za izoblikovanje ena osrednjih prometnih točk na širšem obrobju vzhodnih
Alp, kjer sta se kriţali stari trgovski magistrali, t. i. jantarjeva pot, ki je povezovala severnojadransko območje s srednjim Podonavjem in Baltikom, ter plovna in obreţna pot ob
Dravi, ki je peljala iz Alp proti vzhodnemu Podonavju. Nekoč, v prazgodovinskih obdobjih,
so na širšem prostoru današnjega Ptuja leţale številne manjše naselbine.
Najpomembnejša poselitvena točka v rimskem Poetoviu je bila razgledna in dobro
branjena vzpetina tik nad prehodom reke – grajski grič. Privlačna za naselitev je bila tudi
poloţnejša vzpetina Panorama (Horvat in Dolenc-Vičič, 2010).
Poetovio se je razvil ob mostu čez Dravo in vzdolţ glavne ceste, ki je povezovala Celejo s
Savarijo. Ohranil je značilnost dolgega obcestnega mesta, sestavljenega iz več jeder, ki
sta jih oblikovala reka in razgibano zemljišče (Horvat in Dolenc-Vičič, 2010).

Slika 24: Poetovio-lega in teritorij mesta (Horvat in Dolenc- Vičič, 2010: 11)

Ptuj je enega svojih vrhov dosegel v antičnem obdobju, ko so naš prostor naselili Rimljani.
Rimljani so na tem območju najprej ustanovili legijski tabor, v katerem sta bili nameščeni
dve legiji, ki sta varovali mejo rimskega imperija. V začetku 2. stoletja je cesar Trajan
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naselju podelil status kolonije, ki se je po cesarjevem rodbinskem imenu imenovala
COLONIA ULPIA TRAIANA POETOVIO. V tem obdobju se je razvilo uspešno in cvetoče
rimsko mesto z mnogimi mestnimi četrtmi, bogato obrtniško dejavnostjo in posebnimi
verskimi kulti (Ciglenečki, 2008).
Mesto, ki se je raztezalo ob glavni cesti, lahko v grobem razdelimo v nekaj četrti. Na
zahodu, na ozemlju današnje Hajdine, je stala poslovno-trgovska četrt, od tam pa do
Drave (Zgornji Breg) je bila reprezentančna četrt. Na drugi strani reke, na današnjem
Muzejskem trgu, na začetku Vičave in na Panorami se je razprostiral forum, na grajskem
griču so bili opazovalnica in svetišča, preko Grajene na vzhodu pa se je razprostirala
obrtniška četrt. Po proglasitvi za kolonijo v drugem stoletju je Poetovio doţivel bliskovit
vzpon in postal v tistem času največje mesto na ozemlju današnje Slovenije. Obsegal je
ozemlje, ki ga je Ptuj dosegel šele v zadnjih nekaj letih. Mesto ob Dravi je zelo dobro
izkoristilo odlično prometno lego (Kronika, 1992).

Slika 25: Poetovio-shematski prikaz
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Največji obseg je mesto doseglo v 2. in 3. stoletju, ko je bilo dolgo okoli 3,5 km. Zunanji
obris mesta je bil izrazito nepravilen, navznoter pa so bile mestne četrti organizirane v
pravokotno ulično mreţo. V 4. stoletju se je Poetovio začel postopoma krčiti, tako da sta
bili na koncu stoletja poseljeni samo še vzpetini grajski grič in Panorama ter oţje območje
okoli mostu (Horvat in Dolenc-Vičič, 2010).

Slika 26: Poetovio-največji obseg rimskega mesta z grobišči (Horvat in Dolenc- Vičič, 2010: 12)

Slika 27: Rimsko mesto in njegove četrti v svojem največjem obsegu (Lubšina- Tušek in sod., 2004: 90)
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3.2

RAZVOJ PTUJA OB PANORAMSKEM GRIČU SKOZI ZGODOVINO

Območje ob panoramskem griču je bilo poseljeno v času starega Rima. Kasneje, po
propadu rimskega imperija, se je Ptuj skrčil na območje srednjeveškega jedra, ki je bilo
ograjeno z obrambnim zidom. Skozi ves srednji vek je Ptuj štel okoli 1000 prebivalcev.
Širše območje panoramskega griča je od propada starega Rima pa do začetka 20. stoletja
sluţilo kmetijski rabi in je bilo izven mestnega območja. Ponovno so to območje pričeli
poseljevati v začetku 20. stoletja, zlasti pa po 2. svetovni vojni, ko je na juţni strani
panoramskega griča zraslo naselje individualnih stanovanjskih hiš.

Slika 28: Shematski prikaz razvoja mesta Ptuj (kartografska podlaga Geopedia, 2011)

S pozidavo meščanskih vil z velikimi vrtovi v prvi polovici 20. stoletja v juţnem predelu in
pospešeno izgradnjo stanovanjskih individualnih stavb predvsem po 2. svetovni vojni se je
naselje urbaniziralo in postalo del mesta Ptuj kot mestna četrt Vičava.
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V šestdesetih letih preteklega stoletja je tudi na severni strani panoramskega griča začelo
nastajati stanovanjsko predmestje, najprej ob Maistrovi ulici neposredno ob panoramskem
griču, ki se je nato hitro širilo proti Štukom kot mestna četrt Naselje bratov Reš in v
Rabelčji vasi kot mestna četrt Rabelčja vas. Na srečo pa se je Ptuj v času pospešene
gradnje po drugi svetovni vojni izognil nepremišljenim gradbenim posegom v staro mestno
jedro in predelom neposredno ob njem, kamor sodi tudi panoramski grič.
Danes smo zadovoljni, da so tedanji načrti pozidave in prostorskega razvoja Ptuja
neuresničeni in zaprašeni obleţali v predalih povojnih občinskih funkcionarjev. Kasneje je
to območje zaščitila arheološka stroka in je tako vse do danes ostalo nepozidano, predpisi
o zaščiti obravnavanega območja pa so to območje namenili rekreaciji in sprostitvi ter
predstavitvi rimskih izkopanin in situ. Tako ţe predpisi o arheološki zaščiti območja
panoramskega griča določajo vsebino tega območja.
Glede na to, da se je novodobni Ptuj širil okoli panoramskega griča, ko so v njegovi okolici
zrasla obseţna blokovska naselja s tisoči prebivalcev, je panoramski grič kot središčna
točka novodobnega Ptuja kot nalašč za osnovanje in ureditev osrednjega mestnega
parka, ki mu dodano vrednost in vsebino daje tudi dediščina starega Rima.

4

4.1

OPIS OBRAVNAVANEGA OBMOČJA IN ARHEOLOŠKIH NAJDB

OPIS OBRAVNAVANEGA OBMOČJA

Vzpetina severno od gradu je v zgodovini dolgo sodila v sklop grajske posesti. Pred prvo
svetovno vojno je grof Herberstein ob obnovi nasadov omogočil ptujskemu muzejskemu
društvu večje izkopavanje, ki ga je tudi sam finančno podprl (Curk, 1995).
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Slika 29: Ogled izkopavanj na panoramskem griču leta 1913 (Vomer-Gojkovič in Kolar, 1993: 17)

Odkrili so del rimske mestne ulice, spodnje dele zidov uličnih stavb, nekaj lis tlakov.
Izkopavanja so opozorila na to, kako pomembno arheološko najdišče je tudi panoramski
grič. Na pobočju Panorame, ki je obrnjeno proti gradu, so v rimskem času stale stavbe,
tudi stanovanjske hiše, široke, udobne, s kopalnicami. V teh stavbah ali med njimi so bila
manjša hišna in javna svetišča, posvečena Nutricam in traškim konjenikom. Zanimivo pa
je, da so v rimskem času pokopavali vrh griča (Curk, 1995).
V rimskih časih je pogled z griča v bliţini današnjega dominikanskega samostana zajel
most, ki je preko reke Drave vodil v glavni trg – forum. To je bil predvsem velik prostor
ţivahnega utripa. Tam, kjer sedaj vidimo mogočne stene stare dominikanske cerkve, je
bilo svetišče nad trgom. Ob veliki stavbi pod panoramskim vznoţjem pa so po letu 103
morale stati mestne javne terme, ki so nepogrešljivi del javnega ţivljenja vsakega
rimskega mesta (Curk, 1995).
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Slika 30: Zračni posnetek širšega območja z označenim območjem obdelave (Aerofoto posnetek, 2011)

Hrib Panorama, nekdaj Ferberšek, predstavlja s ptujsko grajsko gorico skrajna člena
gričevja Slovenskih goric, ki se v smeri jugozahod–severovzhod dvigujeta vzdolţ levega
brega reke Drave med mestnimi predeli Krčevine, Naselja bratov Reš in Vičavo.
Panoramski grič ima na jugovzhodu poloţno, na severovzhodni strani proti Maistrovi ulici
celo izravnano pobočje, medtem ko sta jugozahodna in severozahodna stran bolj strmi.
Od krčevinskih goric ga loči ozka globel, ki na prehodu z vrha panoramskega griča na
Krčevino danes po več zemeljskih odrivih nabreţin in nasutjih ni več tako izrazita.
Panoramski grič je bil skozi srednji in novi vek kmetijska obdelovalna površina, deloma pa
sadovnjak, večinoma v lasti različnih ptujskih fevdalnih gospodov. Zadnji večinski lastnik
zemljišč na Panorami pred drugo svetovno vojno je bil grof Herberstein. Po drugi svetovni
vojni je bilo zemljišče nacionalizirano, na vrhu griča je bilo dograjeno vodno črpališče,
ostala površina, katere lastnik je postal Sklad kmetijskih zemljišč, pa je prešla v
upravljanje Kmetijskega kombinata Ptuj. Ta je postopoma, do sredine osemdesetih let 20.
stoletja vzpostavil intenzivno plantaţno sadjarstvo. Po letu 2000 upravljajo s sadovnjakom
različni najemniki, severozahodni robovi panoramskega griča pa se nekontrolirano
zaraščajo z gozdno vegetacijo (Lubšina-Tušek, 2011b).
Panoramski grič na vzhodu meji na grajski grič, oba griča pa ločuje Maistrova ulica, ki
sicer na severovzhodni strani v loku objame celotni panoramski grič. Na juţni strani
panoramski grič od naselja Vičava razmejuje Vičavska cesta, ki je tudi edina povezovalna
cesta mestne četrti Vičava s centrom Ptuja. S svojim zahodnim predelom se panoramski
grič naslanja na krčevinski grič, ki ga je mestna oblast namenila stanovanjski pozidavi in
so ga novi lastniki v zadnjem obdobju deloma ţe pozidali. Skrajni vhodni del naselja na
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krčevinskem griču z mestom povezuje makadamska cesta, ki preko panoramskega griča
v smeri vhod–zahod poteka mimo zbiralnika vode na vrhu panoramskega griča.

Slika 31: Temeljni topografski načrt širšega območja z označenim območjem obdelave (kartografska podlaga
TTN-temeljni topografski načrt, 2011)

Danes je panoramski grič opuščeni sadovnjak, ograjen z visoko ţično ograjo, ki ga ţe
zaraščajo divje trave in grmovnice. Območje Panorame je torej povsem zapuščeno in
razen predhodno omenjeni povezovalni cesti krčevinskega hriba z mestom ne sluţi
ničemur in nikomur, tudi zaradi visokih dotrajanih in rjavečih razmejitvenih ţičnih ograj, ki
onemogočajo vsako gibanje po tem območju.
Panoramski grič v smeri vzhod–zahod meri okoli 600 metrov, v smeri sever–jug pa nekje
od 300 do 370 metrov. Skupna površina tega območja znaša nekaj več kot 16,50 hektarja.
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Slika 32: Pogled na Ptuj in prostor spomeniškega območja Ptuj – arheološko najdišče Panorama, ki se nahaja
tik levo od Ptujskega gradu in starega mestnega jedra Ptuja. V ozadju se širi novi Ptuj z naselbinskimi enotami
Bratov Reš, Štuki in Rabelčja vas pod griči Mestnega vrha; za njimi so osrednje Slovenske gorice (foto I.
Tušek, 1998)

Slika 33: Višinski pogled na panoramski grič, staro strugo in kanal Drave (foto I. Tušek, 1998)
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Slika 34: Panoramski grič z delom Vičave iz severovzhoda (foto I. Tušek, 1989)

Slika 35: Panoramski in grajski grič, pogled iz zahoda (foto I. Tušek, 1998)
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4.2

ZAKONSKA ZAŠČITA ARHEOLOŠKEGA OBMOČJA PANORAMA

Arheološko najdišče Panorama z evidenčno številko dediščine EŠD 9277 v Registru
kulturne dediščine RS, je po še veljavnem Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih
spomenikov na območju občine Ptuj del kulturnega spomenika, razglašenega za kulturni
spomenik lokalnega pomena (Uradni vestnik občin Ormoţ in Ptuj, št. 35/1989, pod
številko 1.1.0.043, cit po Lubšina-Tušek, 2011b).

Slika 36: Arheološko najdišče Panorama (Lubšina-Tušek, 2011b:15)

Območje Panorame je posebej izpostavljeno kot najkvalitetnejši arheološki teren znotraj
arheološkega najdišča Ptuj, ki z naselbinskimi območji in grobišči predstavlja
neprecenljivo vrednost vseslovenskega pomena. Prostor panoramskega griča
(Arheološko najdišče Panorama) je bil znotraj ptujskega arheološkega kompleksa in
spomenika 1. kategorije ţe leta 1976 uvrščen med območja, za katere velja 1. varnostni
reţim. Varnostni reţim na obravnavanem območju določa nespremenljivost območja, pred
vsakim posegom v zemeljske plasti je potrebno arheološko sondiranje in zaščitno
izkopavanje z moţnostjo prezentacije kvalitetnih ostalin oziroma spomenika na mestu
najdbe (in situ). Ob razglasitvi arheološkega najdišča Ptuj za spomenik lokalnega pomena
se predvideva tudi uporaba in namembnost območja spomenika, kjer je območje
Panorame glede na obstoječe stanje namenjeno sadjarstvu in rekreativni dejavnosti s
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sprehajalnimi potmi ter razgledom, kjer mora biti vedno prostor za moţnost prezentacije
arheoloških ostalin. Območje zaznamujejo mnoge arheološke najdbe. Arheološke
raziskave in zgodovinski viri so bili tehten razlog, da je Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine Maribor ţe leta 1997 predlagal spremembo vpisa spomeniškega
območja Ptuj, Arheološko najdišče Panorama, v Registru kulturne dediščine RS (LubšinaTušek, 2011b).

Slika 37: Prikaz zaščitenih arheoloških izkopanin na obravnavanem območju arheološkega najdišča
Panorama (kartografska podlaga TTN-temeljni topografski načrt, 2011)

V letu 2006 je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor na
predhodni poziv Mestne občine Ptuj pripravil nove Strokovne podlage za razglasitev
kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Mestno občino Ptuj, ki so upoštevale nov
teritorialni obseg lokalne skupnosti, zakonodajo s področja varovanja nepremične kulturne
dediščine ter dopolnitve ali spremembe evidentirane nepremične kulturne dediščine na
njenem območju glede na rezultate raziskav ter ponovne preveritve evidenc kulturne
dediščine v obdobju 17 let po izdelanih strokovnih podlagah in razglasitvi nepremičnih
kulturnih spomenikov na območju občine Ptuj leta 1989. V izdelanih strokovnih podlagah
je bilo upoštevano tudi novo prostorsko in vsebinsko opredeljeno spomeniško območje
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Ptuj – Arheološko najdišče Panorama. Postopek razglasitve Mestna občina Ptuj, kljub
opravljeni javni razgrnitvi in javni razpravi februarja 2008, kjer ni bilo večjih pripomb in
zadrţkov, še ni speljala do objave v uradnem glasilu (Lubšina-Tušek, 2011b).
Vsebino in namen obravnavanega območja torej opredeljujejo veljavni predpisi
arheološki zaščiti, ki na eni strani to območje namenjajo rekreativnim dejavnostim
sprostitvi, na drugi strani pa predstavitvi arheoloških ostalin in situ. Vsem pogojem
zahtevam iz navedenih predpisov sem tudi sledila pri urejanju obravnavanega območja
sem zato posebno pozornost namenila predstavitvi raziskanih arheoloških izkopanin
situ ter zaščiti neraziskanih arheoloških ostalin s primerno zasaditvijo.

Slika 38: Geofizikalni prikaz izkopanin na vzhodnem in juţnem delu obravnavanega območja (Geofizikalna
karta, 2011)
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4.3

PRIMERNOST LOKACIJE

Na srečo je panoramski grič arheološko zaščiteno območje, kar ga je v nedavni preteklosti
obvarovalo pred nenadzorovano pozidavo, ki so jo v drugih oţjih predelih Ptuja
meščanom vsilili interesi kapitala.
O preureditvi Panoramskega griča v mestni park ţe tečejo neformalne razprave in
razgovori tudi na občinskem nivoju, zlasti še, ker tako namembnost tega območja
dovoljujejo tudi predpisi o arheološki zaščiti. Tako bi namreč obravnavani prostor, ki je
zaradi svoje lege in lokacije izjemnega pomena za samo mesto, resnično pripadal vsem
prebivalcem tega mesta, z vključitvijo arheoloških ostalin v park in situ ter zgraditvijo
arheološkega muzeja pa bi postal tudi del turistične ponudbe Ptuja, kar je za mesto in
njegove prebivalce v današnjih kriznih časih, ko v tem delu Slovenije ena za drugo
propadajo cele gospodarske panoge, z ekonomskega vidika zelo pomembno.

Slika 39: Shematski prikaz bliţine naselij in starega mestnega jedra (kartografska podlaga TTN-temeljni
topografski načrt, 2011)
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Panoramski grič se z vzhodnim robom naslanja na grajski grič, oba pa se zajedata v staro
mestno jedro, ki je v poletnih mesecih turistično ţivo. Panoramski grič je torej prostorsko
neposredno navezan na staro mestno jedro Ptuja, prav zato pa bi preureditev tega
območja v mestni park z vključitvijo arheoloških ostalin in situ ter izgradnjo arheološkega
muzeja pomenila dopolnitev turistične ponudbe Ptuja.
Severno od panoramskega griča so v preteklih desetletjih zrasla obseţna blokovska
stanovanjska naselja, zahodno in juţno od nje pa naselja individualnih stanovanjskih hiš.
Danes območje v neposredni okolici panoramskega griča poseljujejo prebivalci blokovskih
naselij, ki se v prostem času nimajo kam umakniti, in prav zato je obravnavani prostor
najprimernejši za preureditev v mestni park.
Panoramski grič je s svojim vrhom tudi razgledna točka, od koder seţe pogled preko
Drave in celega Dravskega polja vse tja do Pohorja na zahodu ter Boča, Donačke gore in
Haloz na vzhodu. Po svoji edini povezovalni makadamski cesti ţe danes marsikaterega
Ptujčana privablja na sprehod do vrha in naprej proti krčevinskemu griču, zato je
zavedanje domačinov o smotrnosti in pomembnosti preureditve tega prostora v park toliko
večje.

Slika 40: Pogledi iz območja (kartografska podlaga Aerofoto posnetek, 2011)
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4.4

OPIS ARHEOLOŠKIH NAJDB NA PANORAMI

Panoramski grič je arheološko zaščiteno območje, ki je le deloma arheološko raziskano.

Slika 41: Arheološka karta odkritih in raziskanih izkopanin na območju obdelave (Arheološka karta, 2011)

Z dosedanjimi arheološkimi izkopavanji so bile odkrite sledeče arheološke izkopanine:
- del rimske stavbe s hipokavstom,
- trdnjava,
- stavba kultnega značaja,
- kopalniški del stavbe,
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- del stavbe s peristilom,
- rimski vodovod,
- grobišče,
- rimska cesta Poetovio-Savaria,
- mozaiki.
Del rimske stavbe s hipokavstom
Leta 1911 je bilo izvedeno sondiranje na najvišjem delu griča. Odkritih je bilo več delov
rimskodobnih temeljnih zidov, ki so bili grajeni iz rečnih prodnikov in lomljencev. Na
severnem delu so bili zidovi ohranjeni do višine enega metra. Zidovi, širine 0,6 do 0,9
metra, so pripadali štirikotnim prostorom, delu večjega stavbnega kompleksa. Prostor v
obliki črke T je imel tla, ki so bila iz estriha in 1,5 metra pod tedanjo površino. Na estrihu je
bilo ohranjenih nekaj stebričkov iz kvadratnih opek, ostankov hipokavsta. Nad stebrički je
bila po predvidevanjih zgrajena hodna površina s tlakom iz opečnatih tlakovcev (LubšinaTušek, 2011b).

Slika 42: Del rimske stavbe s hipokavstom (Lubšina-Tušek, 2011b:31)

Trdnjava
Na najvišji točki griča, v neposredni bliţini odkritja dela rimske stavbe s hipokavstom, so
med izkopavanji presekali zidove, grajene iz rečnih prodnikov, povezanih z apneno malto.
Po razvrstitvi odkritih delov zidov gre za ostaline večje stavbe, zaradi česar se je izkop
razširil na vso zgornjo ploščad. Pokazal se je velik kvadratast objekt, podoben tlorisni
zasnovi trdnjave (Lubšina-Tušek, 2011b).
Objekt z dolţino zunanjih stranic meri skoraj 40 metrov. Osrednji štirikotni prostor v izmeri
9 × 9 metrov je bil obdan s tremi vzporednimi obzidji (širine zidov od 0,9 do 1,1 m, do
pribl. 0,8 m globoko) oziroma hodniki. Zunanji hodnik je bil širok pribliţno 5 m, oba
notranja pa okoli 3 m. Vsi odkriti temeljni zidovi so imeli enotno strukturo, po čemer je bilo
sklepati, da je imel objekt eno gradbeno fazo (Lubšina-Tušek, 2011b).
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Slika 43: Tloris trdnjave (prirejeno po Lubšina-Tušek, 2011b:51)

Stavba kultnega značaja
Leta 1911 je bil odkrit sklop rimskih zidov v povprečju enega metra pod tedanjo površino.
Rimski zidovi so sestavljali dva niza pravokotnih prostorov ob osrednjem, 65 cm širokem
zidu. V severnem delu so bili zidovi ohranjeni do 80 cm visoko, večinoma pa le še v
spodnjem delu temeljev. Grajeni so bili iz dravskih prodnikov in močne malte, ohranjeni so
bili tudi deli estriha. Abramič je na osnovi raziskovanj in najdb opredelil stavbne ostaline
kot kultno območje (Lubšina-Tušek, 2011b).

Slika 44: Tloris odkritih temeljnih ostalin t. im. kultnega območja (Lubšina-Tušek, 2011b:34)
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Slika 45: Izkopavanje na Panorami leta 1911, ostaline stavbe kultnega značaja (Lubšina-Tušek, 2011b:34)

Kopalniški del stavbe
Pri izkopavanjih severozahodno od kultne stavbe so bile na površini 16,5 × 29 metrov
najdene ostaline term v sestavi luksuzne vile. Kopalniški del vile je imel caldarium (hladna
kopel), tepidarium (najmilejša oblika savne-anatomsko oblikovana leţišča ogrevana na
temperaturo človeka), sodeč po hipokavstu in kanalih tudi praefurnium (kurilnica)
(Lubšina-Tušek, 2011b) .
Deli stavbe proti severozahodu, severovzhodu in vzhodu so bili uničeni, odličnost
nekdanjega objekta naj bi nakazovala z marmornatimi ploščicami tlakovana tla (LubšinaTušek, 2011b).

Slika 46: Tloris kopalniškega dela stavbe (Lubšina-Tušek, 2011b:40)

Del stavbe s peristilom
Severno od odkritega dela vile s termami so odkrili dele zidov in niz zidanih masivnih
postamentov, na katerih so bili ohranjeni še deli okroglih baz stebrov. Opredelili so jih kot
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del vrtnega stebrišča ali del nekega objekta s peristilom, po vsej verjetnosti v sestavi
luksuzne vile s termami (Saria, 1922, cit. po Lubšina-Tušek, 2011b).

Slika 47: Tloris dela stavbe s peristilom (Lubšina-Tušek, 2011b:41)

Rimski vodovod
Na severnem pobočju je bil leta 1983 odkopan in dokumentiran del trase rimskodobnega
vodovodnega kanala, ki je potekal iz smeri Grajene po severovzhodnih pobočjih
krčevinskih gričev in po panoramskem griču – v mesto Petoviono na levem bregu Drave
(Lubšina-Tušek, 2011b).
Rimski vodovod Grajena – Ptuj je bil razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena.
Na predelu Panorame je integriran v spomeniškem območju Panorame in predstavlja eno
od njegovih temeljnih sestavin in vrednot (Lubšina-Tušek, 2011b).

Slika 48: Del trase rimskega vodovoda (Lubšina-Tušek, 2011b:63)

46
Voda N. Ureditev mestnega parka in arheološkega muzeja na prostem na drugem ptujskem mestnem griču.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2011

Slika 49: Prečni prerez rimskega vodovoda (Tomanič Jevremov, 2011)

Grobišče
Na pobočju, severno in severovzhodno pod vrhom panoramskega griča je bilo odkritih več
skupin rimskodobnih grobov iz 3. in 4. stoletja, med njimi eden z oblogo marmornih plošč
z reliefi Nutric in napisi, ki dajo slutiti na bliţino svetišča (Lubšina-Tušek, 2011b).

Slika 50: Ţrtvenik, poznorimski grob, nagrobnik (Lubšina-Tušek, 2011b:42-67)

Slika 51: Grobna skrinja poznorimskega groba, sestavljena iz reliefnih napisnih plošč, posvečenim Nutricam
(Lubšina-Tušek, 2011b:66)

47
Voda N. Ureditev mestnega parka in arheološkega muzeja na prostem na drugem ptujskem mestnem griču.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2011

Slika 52: Rimskodobni grobovi (Arheološka karta, 2011)

Rimska cesta Poetovio – Savaria
V jugovzhodnem delu panoramskega griča v smeri sever-jug je potekala rimska cesta
Poetovio- Savaria. Cesta je povezovala poslovno-trgovski in reprezentančni del Poetovia,
ki sta bila na desnem bregu Drave, preko foruma z obrtniško četrtjo. Na obeh straneh
rimskega Poetovia so bila ob cesti grobišča.
Glavne rimske ceste so bile v večini široke 6 m (pa tudi več) in opremljene s stranskimi
jarki za odvodnjavanje, v srednjem delu pa rahlo napete zaradi laţjega odtoka vode.
Tako je bila tudi rimska cesta Poetovio–Savaria v širini 6 m večplastno nasuta iz nabitega
gramoza. Na gramozni površini so bile lepo vidne večkrat popravljene kolesnice, ki so jih v
gramozu pustila kolesa teţko otovorjenih rimskih tovornih vozov (Tušek, 2006).
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Slika 53: V smeri sever-jug je v jugovzhodnem delu panoramskega griča potekala rimska cesta PoetovioSavaria (Arheološka karta, 2011)

Mozaiki
Na precej ravnem delu, vzhodno pod vrhom in vzhodno od današnjega vodnega
zbiralnika, so bili odkriti odlomki kamnite marmornate opreme in deli mozaika, kar je
pokazalo na lokacijo zgodnjekrščanskega objekta – cerkve. Deli talnega mozaika so bili
sestavljeni iz belih, sivih, rdečih in črnih grobo izdelanih mozaičnih kock. Glede na barvno
paleto in motive pripadajo dvema tlakoma, ki se razlikujeta le po uporabi sivih oz. črnih
kock. Motiviki okrasa na odlomkih mozaika je najti paralele na mozaikih v več različicah iz
zgodnjekrščanskega središča v Emoni (Ljubljani), iz zgodnjekrščanske bazilike v Celeji
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(Celju), predevfrazijanske bazilike v Poreču in cerkve sv. Felicitas v Puli. Vsi ti mozaiki so
neposredno vezani na akvilejsko delavnico. Panoramski mozaiki izstopajo po uporabi
marmornatih mozaičnih kock, ki so nasploh velika redkost (Knific, 1991).

Slika 54: Odlomki talnega mozaika iz ruševinske plasti zgodnjekrščanskega objekta, z rekonstrukcijo motivov
po predlogi dr. B. Djuriča (Knific, 1991:16)

V načrtovani arheološki muzej na prostem sem, razen mozaikov, vključila vse raziskane in
prej naštete ter opisane arheološke izkopanine na panoramskem griču. Mesto najdbe
mozaikov se namreč nahaja daleč iz linije preostalih arheoloških najdb, iz tega razloga in
zaradi laţje prezentacije ter njihove ohranitve pa sem predvidela njihovo premestitev v
arheološki muzej, kar je tudi sicer praksa v svetu.
Predhodno naštete in opisane arheološke izkopanine so pravzaprav edine raziskane
izkopanine na območju panoramskega griča. S stališča arheološke stroke so vse dovolj
ohranjene za predstavitev javnosti v arheološkem muzeju na prostem, po moji oceni pa so
tudi dovolj zanimive; iz tega razloga sem jih tudi vključila v načrtovani arheološki muzej na
prostem.
Geofizikalne študije so pokazale, da je na območju ob naštetih raziskanih arheoloških
izkopaninah ter na skrajnem vzhodu obravnavanega območja, kjer se nahajajo ostaline
rimske ceste Poetovio-Savaria, pričakovati številne ostaline iz rimskega obdobja Ptuja,
zaradi česar bo arheološki del parka v tem delu v bodočnosti zagotovo tudi spreminjal
svojo podobo. Brez dvoma bo vse na novo raziskane arheološke najdbe, ki bodo
zgodovinsko pomembne in primerno ohranjene, nujno vključiti v arheološki del parka. Na
obstoj teh rimskih ostalin pa v predlogu ureditve arheološkega dela parka tudi sicer ţe
opozarjam z zasaditvijo z rastlinami, značilnimi za prezentirano obdobje.
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5

5.1

PREDSTAVITEV ZNAČILNOSTI IN PROSTORSKA ANALIZA OBRAVNAVANEGA
OBMOČJA TER PROJEKTNI PROGRAM

PREDSTAVITEV ZNAČILNOSTI OBRAVNAVANEGA OBMOČJA

Relief
Konfiguracija terena je na območju panoramskega griča zelo neenakomerna in razgibana.
Jugovzhodna stran obravnavanega območja je izrazito poloţna, na severovzhodni strani
je pobočje celo izravnano, medtem ko sta jugozahodna in severozahodna stran bolj strmi.
Njegova ugodna lega ter konfiguracija terena sta ţe v pradavnini privabljali ljudi, da so se
naseljevali na griču. Tako je bilo tudi v rimskem obdobju poselitve Ptuja in tako bi bilo tudi
danes, v kolikor predpisi o arheološki zaščiti tega območja ne bi obvarovali pred pozidavo.

Slika 55: Trenutno stanje na obravnavanem območju

Površinski pokrov
Na obravnavanem območju se nahaja opuščeni plantaţni sadovnjak, ki ga je sicer pred
desetletji zasadil tedanji lastnik Kmetijski kombinat Ptuj. Po propadu Kmetijskega
kombinata Ptuj je panoramski grič prešel v upravljanje Sklada kmetijskih zemljišč RS, v
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tem obdobju pa so sadovnjak obdelovali številni najemniki. Sadovnjak je ţe nekaj let
opuščen tako, da ga ţe spontano preraščajo divje trave in grmovje. Na vrhu
panoramskega griča se nahaja zbiralnik vode, ki napaja gospodinjstva oţjega jedra Ptuja.
Cestne povezave
Cestna infrastruktura na oţjem obravnavanem območju je v prvi vrsti prilagojena
konfiguraciji terena, na severni strani območja pa tudi potoku Grajena.
V smeri vzhod–zahod preko obravnavanega območja vodi makadamska cesta do
stanovanjskih hiš na skrajnem zahodnem delu krčevinskega griča, ki jo je mogoče
nadomestiti z nekoč ţe obstoječo cesto s priključitvijo na Maistrovo ulico, kjer je
konfiguracija terena najprimernejša.
Pozidava na širšem delu obravnavanega območja
Na lego in razpršenost stavb v okolici panoramskega griča je v prvi vrsti vplivala
konfiguracija terena ter nato cestna infrastruktura, ki je prav tako prilagojena terenu. Na
jugozahodni strani obravnavanega območja, kjer se nahaja naselje Vičava, ima
pomembno vlogo pri razporeditvi in gostoti pozidave tudi reka Drava. Naselje bratov Reš
na severni strani pa oblikuje potok Grajena, ki se vije med naseljem ter obravnavanim
območjem.
Na juţni strani območja se nahaja naselje Vičava, ki se po namenu pozidave deli v
jugozahodni in jugovzhodni del. Jugozahodni del območja zaznamuje individualna
stanovanjska gradnja s preteţno enonadstropnimi stavbami, na jugovzhodnem delu pa se
nahaja kompleks večjih nekdanjih vojašničnih stavb, ki so jih ob ukinitvi vojašnice pred leti
deloma preuredili v srednješolski center, ki je v lasti Ministrstva za šolstvo RS, deloma pa
v kulturni center v lasti Ministrstva za kulturo RS. Stavbe v tem delu so večnadstropne.
Na severni strani območja se nahaja Naselje bratov Reš, ki sestoji iz prostostoječih
enostanovanjskih in preteţno enonadstropnih hiš ter naselja Rabelčja vas, kjer
prevladujejo večstanovanjske večnadstropne stavbe.
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5.2

PROSTORSKA ANALIZA

V zvezi z ureditvijo obravnavanega območja sem opravila sledeče analize:
-

analizo cestne infrastrukture,
analizo vrednotenja pozidave,
analizo vstopnih točk.

Te analize so sluţile kot osnova za izdelavo predloga ureditve mestnega parka in
arheološkega muzeja na prostem ter za umestitev arheološkega muzeja v park. Na
izdelavo predloga ureditve pa so vplivale tudi arheološke izkopanine - tako raziskane, ki
bodo predmet predstavitve javnosti v arheološkem delu parka, kot tudi neraziskane, na
katere bo opozarjala zasaditev.

Slika 56: Prikaz odkritih in raziskanih ter neraziskanih arheoloških ostalin (kartografska podlaga TTN-temeljni
topografski načrt, 2011)
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Analiza cestne infrastrukture
Obravnavano območje je razen na zahodu v celoti obkroţeno s cestami. Glede na
kategorizacijo cest predstavlja najpomembnejšo dostopno cestno povezavo
obravnavanega območja Maistrova ulica na severu in severovzhodu, kjer se v kriţišču z
Raičevo ulico pod grajskim gričem ţe nahaja večje parkirišče za osebne avtomobile in
avtobuse, ki bo sluţilo tudi obiskovalcem obravnavanega območja, dodatno parkirišče pa
sem na podlagi ugotovitev te analize predvidela na jugovzhodnem delu območja ob
nekoliko manj prometno obremenjeni Vičavski cesti.

Slika 57: Analiza cestne infrastrukture na podlagi prometne frekventnosti (kartografska podlaga TTN-temeljni
topografski načrt, 2011)
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Analiza vrednotenja pozidave
V nadaljevanju sem opravila analizo vrednotenja pozidave v neposredni okolici območja
obdelave, pri čemer sem ugotovila, da prevladujejo območja individualne stanovanjske
gradnje, v jugovzhodnem delu pa se nahaja območje javnih zgradb, ki sluţijo šolstvu in
kulturni dejavnosti. Legi in razporeditvi območij javnih stavb sem prilagodila umestitev
arheološkega muzeja, ki sem ga vključila v jugovzhodni predel območja, kjer dopolnjuje
obstoječo pozidavo.

Slika 58: Prikaz analize vrednotenja pozidave v okolici obravnavanega območja (kartografska podlaga TTNtemeljni topografski načrt, 2011)
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Analiza vstopnih točk
Na podlagi predhodnih analiz konfiguracije terena, cestne infrastrukture in poselitve v
neposredni okolici obravnavanega območja sem analizirala tudi moţne vstopne točke na
obravnavano območje. Pri določitvi vstopnih točk sem upoštevala tudi obstoj večjega
parkirišča za osebne avtomobile in avtobuse na vznoţju grajskega griča ob Maistrovi ulici.
Na jugovzhodnem delu sem predvidela dve vstopni točki, in sicer prvo ob arheološkem
muzeju, ki s svojim stopniščem povezuje Vičavsko cesto z arheološkim muzejem na
prostem, drugo pa ob vznoţju grajskega griča, kjer se končuje staro mestno jedro in kjer
se nahaja obstoječe parkirišče. Na severni strani območja sem prav tako predvidela dve
vstopni točki, in sicer osrednjo v kriţišču Maistrove ulice s povezovalno cesto za
stanovanjsko naselje Rabelčja vas ter drugo v sklopu servisne poti in dostopa do
stanovanjskih hiš na krčevinskem griču.

Slika 59: Prikaz vstopnih točk na obravnavano območje (kartografska podlaga TTN-temeljni topografski načrt,
2011)
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5.3

PROGRAM

Program obravnavanega območja sem prilagodila arheološkim izkopaninam, ki se
nahajajo preteţno na njegovem jugozahodnem in vzhodnem delu, obsega pa arheološki
program, ki je vezan na predstavitev arheoloških izkopanin in situ, ter na program
parkovne ureditve preostalega dela območja.

5.3.1

Predstavitev arheološkega dela programa

Arheološki del programa vsebuje:
-

površine namenjene prezentaciji odkritih in raziskanih izkopanin in situ,
površina namenjena nasadu sivke in pušpana (neodkrite in neraziskane
izkopanine),
arheološki muzej z razstavnimi prostori, depoji, pisarnami, knjiţnico, restavracijo,
informacijskim centrom,
rimski vodovod z vodno površino,
historične delavnice in okrepčevalnica,
razstavna in prireditvena ploščad z vodno površino,
parkirne površine,
servisna pot.

Površine, namenjene prezentaciji odkritih in raziskanih izkopanin in situ:
Na teh površinah se ob upoštevanju navodil arheološke in konservatorske stroke
predstavijo nekatere najpomembnejše in najbolj ohranjene ţe raziskane arheološke
izkopanine in situ.
Površina, namenjena nasadu sivke in pušpana:
Na površini, ki arheološko še ni raziskana, vendar pa je na podlagi domnev arheologov
bila poseljena v rimskem obdobju, sem na obstoj rimskih izkopanin opozorila z zasaditvijo
vegetacije, značilne za obdobje starega Rima.
Arheološki muzej in restavracija:
Dobro je, da se v bliţini arheološkega muzeja na prostem nahaja tudi arheološki muzej, ki
ponuja dodatne informacije o prezentiranem obdobju, arheoloških izkopaninah in
arheoloških izkopavanjih.
V sklopu arheološkega muzeja v skupni površini 4500 m2 predvidevam:
-

razstavne prostore (3000 m2),
depoje (650 m2),
konservatorske delavnice (250 m2),
pisarne (250 m2),
knjiţnico (250 m2),
informacijski center (100 m2).
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Na streho arheološkega muzeja sem umestila restavracijo v izmeri 250 m 2, ki je vidna in
neposredno dostopna tudi iz parkovne strani.
Rimski vodovod z vodno površino:
Rimski vodovod je ena izmed prezentiranih izkopanin in situ. V zasnovi predvidevam tudi
njegovo rekonstrukcijo.
Historične delavnice in okrepčevalnica:
Za čim boljšo predstavo o obdobju v arheološkem muzeju na prostem sem uporabila
historične delavnice kot eno izmed oblik rekonstruiranja preteklosti. V istem sklopu se
nahaja tudi okrepčevalnica s posebno ponudbo zelišč in pripravkov iz zelišč, ki so jih
uporabljali ţe stari Rimljani. Celotna površina objekta meri 200 m2.
Razstavna in prireditvena ploščad:
Ploščad velikosti 400 m2 je namenjena različnim prireditvam in druţenju obiskovalcev
parka.
Parkirne površine:
V sklopu arheološkega muzeja na prostem predvidevam parkirišče s 4 parkirnimi mesti,
namenjeno dostavi in usluţbencem. Parkirišče za obiskovalce arheološkega muzeja in
parka se nahaja na jugovzhodnem delu območja in obsega 31 parkirnih mest.
Servisna pot:
Načrtovana povezovalna cesta do stanovanjskih hiš zahodno od obravnavanega območja
bi sluţila tudi kot servisna cesta za obstoječi zbiralnik vode ter načrtovani manjši objekt
(historične delavnice, okrepčevalnica).

5.3.2

Predstavitev parkovnega dela programa

Parkovni del programa vsebuje:
-

sprehajalne in rekreacijske površine,
otroško igrišče,
razgledna ploščad.

Sprehajalne in rekreacijske površine:
Prilagojene so konfiguraciji terena in urejene za sprehode in rekreacijo tako, da
omogočajo čimveč različnih pogledov na bliţnji grad.
Otroško igrišče:
V osrednji del načrtovanega parka sem umestila tudi otroško igrišče v izmeri pribliţno
3500 m2.
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Razgledna ploščad:
Obsega 400 m2 in se nahaja na drugi najvišji točki območja s pogledom na rokav in kanal
Drave ter na celotno Dravsko polje vse tja do Donačke gore in Boča ter s pogledom na
Ptujski grad.

5.3.3

Razporeditev programa

Projektni program je prilagojen razgibanosti reliefa, primarno pa arheološkim najdbam.
Glede na povedano sem jugozahodni del območja namenila predstavitvi arheoloških
izkopanin in situ, razstavnemu in prireditvenemu prostoru in historičnim delavnicam,
jugovzhodni del območja ob obstoječi javni cesti pa arheološkemu muzeju in parkirišču.
Poloţnejši severni del območja je programsko namenjen sprehajalnim in rekreacijskim
površinam, otroškemu igrišču ter razgledni ploščadi na drugi najvišji točki panoramskega
griča.

Slika 60: Razporeditev programa (kartografska podlaga TTN-temeljni topografski načrt, 2011)

59
Voda N. Ureditev mestnega parka in arheološkega muzeja na prostem na drugem ptujskem mestnem griču.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2011

6

PREDLOG UREDITVE

V nadaljevanju je opisan predlog ureditve obravnavanega območja. Pri načrtovanju
ureditve panoramskega griča sem izhajala iz obstoja rimskih izkopanin na obravnavanem
območju. Tako sem ţe raziskane arheološke izkopanine postavila na ogled in situ v
arheološkem delu parka, na neraziskane pa sem opozorila z zasaditvijo z rastlinami,
značilnimi za obdobje starega Rima

Slika 61: Tloris predloga ureditve
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Vstopne točke
Način, kako zasnovati vstopne točke v park, narekujejo konfiguracija terena, obstoječa
cestna infrastruktura ter lokacija obravnavanega območja. Zaradi povedanega sem
osrednjo vstopno točko predvidela na jugovzhodnem delu parka, ki je najbliţje
zgodovinskemu jedru Ptuja in kjer se ob vznoţju grajskega griča ţe nahaja večja parkirna
površina za osebna vozila in avtobuse. Dve vstopni točki se nahajata na severni strani
obravnavanega območja ob Maistrovi ulici, in sicer prva na osrednjem delu območja, kjer
se proti severu raztezajo obseţna blokovska naselja, druga pa na skrajnem zahodnem
delu ob Naselju bratov Reš. Nadaljnjo vstopno točko predstavlja arheološki muzej, ki po
svoji zasnovi in umestitvi v prostor povezuje Vičavsko cesto s parkom. Na jugozahodnem
delu območja Panorame vstopne točke v park nisem predvidela, ker je teren zaradi
strmine za to neprimeren.
Sistem poti
V parkovnem delu je pri oblikovanju poti glavno vodilo predstavljala konfiguracija terena, v
arheološkem delu parka pa poleg konfiguracije terena tudi arheološke izkopanine.
V parkovnem delu so poti oblikovane v glavnem na podlagi konfiguracije terena,
pomembno vodilo pri oblikovanje poti pa so bili tudi pogledi, ki se sprehajalcu odpirajo iz
parkovnega območja (pogled na Ptujski grad, pogled na reko Dravo, Dravsko polje,
Pohorje, Donačko goro in Boč).
Rekreacijske in sprehajalne poti so zasnovane tako, da sestojijo iz dveh »obročev«, in
sicer iz zunanjega in notranjega obroča. Med obročema so iz funkcionalnih razlogov
speljane povezovalne poti, ki omogočajo bliţnjice do posameznih ciljev v načrtovanem
parku (otroško igrišče, arheološki muzej na prostem, prireditvena ploščad, arheološki
muzej). Obravnavano območje predstavlja grič z višinsko razliko med najniţjo in najvišjo
točko 32 metrov, zaradi česar sem sprehajalne in rekreacijske poti v parku tudi zasnovala
v obliki obročev, ki omogočata neovirano gibanje tudi ljudem s posebnimi potrebami.
Obroča sem v prostor umestila ob upoštevanju plastnic in tako zgornji obroč predstavlja
notranji obroč, spodnji obroč pa zunanji obroč, pri čemer vsak od njiju zaradi višinske
razlike obiskovalcu predstavlja svoj način doţivljanja istega prostora.
V arheološkem delu parka so poti veliko bolj razgibane in vijugaste zaradi konfiguracije
terena, lokacije arheoloških najdb, ki bodo razstavljene in situ, ter zaradi načina
predstavitve najdb, predvsem pa tudi iz razlogov, da pri obiskovalcu vzbudijo jasno
predstavo in zavedanje, da se nahaja v območju arheološkega muzeja na prostem. Kjer
bo pot vijugala, se bodo nizale izkopanine.
Uporaba rastlin
Na območju obdelave sem rastline uporabila na ta način, da je doţivljanje prostora čim
pestrejše, kar pomeni, da sem v druţbi sistema poti uporabniku pričarala različne poglede
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in perspektive. Prostor se z vegetacijo obiskovalcu enkrat odpre in vabi po razgledu,
drugje ga vegetacija zapre.
Po zasaditvi najmočneje izstopa arheološki del parka z dišečo sivko, iz katere se
nakazujejo izkopanine, oko obiskovalca pa jih zazna ţe od daleč ravno zaradi
prezentativne barve. V zasnovi sem sivko uporabila iz razloga, da obiskovalcu izraziteje
pričaram obdobje Rima.
Rimljani so sivko namreč uporabljali na mnoge načine. Med epidemijami so zaţigali
posušene vejice sivke za zaščito pred »slabim sevanjem« v bolniških sobah (Dvorec
Trebnik:zeliščarjev vrtiček-sivka, 2011).
Med drugim je bila sivka zaradi svojega sveţega vonja priljubljena dišava v kopelih starih
Grkov in Rimljanov, to potrjuje tudi njeno botanično ime, lavandula, ki je izpeljanka iz
latinske besede lavare, ki pomeni umivati (Pišlar, 2003).
Sivka krasi mnoge vrtove ţe več kot 2000 let. Znano je, da so Rimljani veliko denarja
porabili za ritualne obrede s sivko, kot ţe prej omenjeno so uporabljali sivkine pripravke v
javnih kopelih, posušeno sivko pa so uporabljali tudi pri verskih obredih in pri porodih
(Polja sivke, 2011). Rastlino so pripisovali boginji ljubezni in verjeli, da jim prinaša večno
mladost in lepoto (Pišlar, 2003).
Tako se skozi sprehod po parku jasno kaţeta dva načina parkovne ureditev in zasaditve–
na eni strani arheološki muzej na prostem v znamenju sivke, rastline tedanjega časa, na
drugi strani pa park s sprehajalnimi in rekreacijskimi potmi, kjer prevladujejo hrastova
drevesa in lovorikovci, prav tako značilnima predstavnikoma obdobja starega Rima.
Hrast je veljal za drevo spoštovanja in čaščenja ţe v pradavnini in to pri skoraj vseh
ljudstvih sveta.
Osvaldova (2002) v svojih zapisih o rimski umetnosti govori o preimenovanju Oktavijana v
Avgusta, ki prevzame nove insignije in nato ob vrata, nad katerimi je hrastova krona,
posadi dve lovorjevi drevesi. Iz omenjenega je mogoče sklepati, da drevesi hrasta in
lovorja igrata pomembno vlogo v obdobju Rima.
Na območjih, ki arheološko še niso raziskana, vendar pa so na podlagi domnev
arheologov bila poseljena v rimskem obdobju, sem na obstoj rimskih izkopanin opozorila z
zasaditvijo sivke in pušpana – vegetacije, značilne za obdobje starega Rima. Oblike
nasadov, ki sem jih uporabila, so v skladu z geofizikalnimi študijami, opravljenimi s strani
arheologov. Med nasadi sivke se nahajajo linije hrastovih dreves in lovorikovcev.
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Slika 62: Doţivljanje prostora

Oblikovanje prostora odkritih in raziskanih izkopanin in situ
Prostor odkritih in raziskanih izkopanine sem oblikovala na takšen način, da obiskovalcu
čim bolj pribliţam in predstavim prezentirano obdobje.
Del izkopanin na obravnavanem območju je bil ţe odkopan in raziskan. Ob podatku, da se
izkopanine, ki so bile po odkritju ponovno zasute in se po zasutju nahajajo od 0,8 m do
1,5 metra pod površino (Lubšina Tušek, 2011a), sem predvidela klančine, ki bi
obiskovalcu čim bolj pribliţale te izkopanine. Obiskovalec bi na tak način lahko opazoval
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izkopanine iz točke neposredno ob njih. Predvidene klančine so široke 4 m, tako da se
lahko po njih giblje večje število obiskovalcev nemoteno in neovirano, kar je še posebej
primerno za večje skupine.
Klančine se v prostoru prilagajajo arheološkim izkopaninam in situ in so povsod
umeščene na enak način. Po svoji orientiranosti in dolţini se prilagajajo konfiguraciji
terena, naklon pa ne presega dovoljenih 6 odstotkov za obiskovalce s posebnimi
potrebami. Klančine so za razliko od drugih poti lesene, s čimer ţe same po sebi
opozarjajo na obstoj izkopanine, do katerih tudi neposredno vodijo.

Slika 63: Shematski prikaz klančin
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Kot ţe rečeno je pot, ki vodi med izkopaninami, izrazito vijugasta. Prilagojena je
izkopaninam ter razgibanosti reliefa; v tem delu se strmina pobočja nekoliko poveča, a ne
v tolikšni meri, da bi bil dostop onemogočen.
Med potjo in arheološkimi izkopaninami se vijejo nasadi sivke, ki opozarjajo na prisotnost
izkopanin. Sivko sem uporabila le v arheološkem delu parka in sicer na vseh mestih, kjer
se nahajajo izkopanine, bodisi odkrite in raziskane ali pa neraziskane.

Slika 64: Tloris ureditve odkritih in raziskanih arheoloških izkopanin in situ
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Oblikovanje prostora neraziskanih izkopanin in situ
Na vzhodnem območju obdelave, ki doslej arheološko še ni bilo raziskano, vendar pa je
na podlagi domnev arheologov bilo poseljeno v rimskem obdobju, sem na obstoj rimskih
izkopanin opozorila z zasaditvijo sivke in pušpana.
Prostor neraziskanih izkopanin oblikujem z dolgimi potezami nasadov sivke in pušpana, ki
jih z enakim ritmom in v enakem vrstnem redu ponavljam čez celotno neraziskano
območje. Nasadi se v dolgih potezah nadaljujejo in zajedajo čez sistem poti v trato
parkovnega dela.
Med nasadi je na vzhodnem delu območja speljana tudi povezovalna pot, ki se prilagaja
neraziskanim arheološkim izkopaninam. Pot in nasede sivke ter pušpana sem oblikovala s
pomočjo geofizikalne karte.
Na juţni strani povezovalne poti, ki v smeri vzhod–zahod prečka območje arheološko
neraziskanega arheološkega dela parka, se med nasade sivke in pušpana zajeda tudi
parkovna vegetacija, ki jo v enaki liniji kot povezovalno pot preslikam med nasade.
Za območje neraziskanih arheoloških izkopanin v zasnovi načrtovanega mestnega parka
in arheološkega muzeja na prostem predlagam zasaditev iz sivke in pušpana iz dveh
razlogov. Prvi razlog je zgodovinski – zaradi ţe prej omenjene uporabe te rastline v času
Rima, drugi razlog pa je v botaničnih lastnostih sivke in pušpana – oba imata plitke
korenine. Arheološke izkopanine se namreč nahajajo le od 0,8 m do 1,5 m pod površjem
(Lubšina Tušek, 2011a), zato je potrebno še posebej paziti na globino koreninskega
sistema rastline, ki jo zasadimo na površju.
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Slika 65: Tloris ureditve neraziskanih arheoloških izkopanin in situ
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Možnost urejanja prostora še neodkritih in neraziskanih izkopanin in situ
Z zasaditvijo tega območja s sivko in pušpanom, ki imata primerno globino koreninskega
sistema in zato ne poškodujeta arheoloških ostankov pod površjem zemlje, je ob
nadaljnjih izkopavanjih in raziskovanjih izkopanin v prihodnosti omogočena njihova
predstavitev in situ. Brez dvoma se bodo v neki bodočnosti, ko bodo za to na voljo
razpoloţljiva denarna sredstva, arheološka izkopavanja zgodila in v kolikor bodo arheologi
naleteli na najdbe, ki bodo dovolj pomembne in primerno ohranjene, jih bo moč na enak
način in ob enakem pristopu kot ţe predstavljene in v park vključene arheološke najdbe
tudi predstaviti obiskovalcem na kraju najdb.
Primernost lokacije za arheološki muzej
V načrtovani park sem zaradi ukinitve dosedanjega arheološkega muzeja v
dominikanskem samostanu, ko so bogate arheološke zbirke, spravljene v improviziranih
depojih, dobesedno poniknile izpred oči javnosti, vključila tudi sodobni arheološki muzej z
vsemi spremljajočimi konservatorskimi delavnicami, depoji in drugimi potrebnimi prostori.
Najprimernejša lokacija arheološkega muzeja je – ob upoštevanju konfiguracije terena,
obstoječe strukture pozidave prostora v neposredni okolici načrtovanega parka ter
njegove dostopnosti – v jugovzhodnem delu parka ob Vičavski cesti. Arheološki muzej
sem v prostor umestila na tak način, da s parkovne strani ne bo viden, hkrati pa bo
povezoval Vičavsko cesto s parkom in bo predstavljal tudi eno od vstopnih točk v park.
V sklopu arheološkega muzeja predvidevam tudi restavracijo z rimsko hrano in vinom po
originalnih Apicijevih receptih. Restavracija je postavljena na vrh arheološkega muzeja,
kjer je vidna s parkovne strani in ima vhod neposredno iz arheološkega dela parka, od
koder se odpira prekrasen pogled na Ptujski grad.
Kuhinja antičnega Rima je namreč zapustila svoje vplive skoraj v vseh kuhinjah
zahodnega sveta in tudi pri nas. Ima svojo bogato zgodovino, saj se je razvijala skozi
stoletja in prevzemala marsikaj dobrega in značilnega iz kuhinj stare Grčije in Vzhoda.
Hrano moramo obravnavati kot del kulture antičnega sveta, bila je pomemben sestavni del
ţivljenja Rimljanov, mnogo več kot le zadovoljevanje osnovne človekove potrebe, bila jim
je veselje in priloţnost za druţabnosti. Rimljani so bili ljubitelji vina, zato ga ni manjkalo ob
velikih pojedinah. Poznali so preko 200 vinskih sort, med katerimi je bil najbolj cenjen
falernec. Vino so vedno mešali z vodo, ki so jo sproti segrevali na malih ţeleznih pečeh
Na mizi je bil tudi t. i. krater, posoda z dvema ročajema, v kateri so mešali vodo z vinom,
dodajali začimbe in med ter to mešanico nato s steklenimi, srebrnimi ali bronastimi
zajemalkami zlivali v čaše (Plesničar-Gec in Kuhar, 1996; Hrana in kuha v antični Emoni,
1989). Rimljani so trto prinesli tudi v naše kraje in po njej je Štajerska znana še danes.
Mark Gavij Apicij se je rodil okrog leta 25 pr. Kr. Številni antični avtorji poročajo, da je bil
sladokusec in iznajditelj številnih dobrih in nenavadnih jedi. Bil je bogat Rimljan, ki je svoje
premoţenje zapravljal z razkošnimi pojedinami. Koliko je o Apicijevem ţivljenju resnice pri
različnih avtorjih pa lahko le ugibamo (Plesničar-Gec in Kuhar, 1996; Hrana in kuha v
antični Emoni, 1989).
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Slika 66: Primer Apicijeve kuharske knjige (Špiček in Ravnik, 2011:11)

Najstarejša znana prepisa Apicijevih receptov sta iz 9. stoletja in se nahajata v New Yorku
v Library of Academy of Medicine in v Vatikanski knjiţnici. Pozneje je doţivel številne
prepise in ponatise. Tudi nam bi se marsikatera jed zdela znana, predvsem iz naše
primorske kuhinje. Sorodnost z jedmi iz bosanske, srbske in makedonske kuhinje pa ni
naključna, saj je Apicij vključil v svoje kuharske knjige precej jedi iz antične Grčije, ki pa so
prek Bizanca zašle v turško nato pa tudi v bosansko, srbsko in makedonsko kuhinjo
(Plesničar-Gec in Kuhar, 1996; Hrana in kuha v antični Emoni, 1989).
Apicij naj bi napisal dve kuharski knjigi: eno o splošnih jedeh in drugo samo o omakah.
Izšli naj bi v desetih zvezkih. Takšna izdaja obstaja iz 4. stoletja in je bila največkrat
prepisovana. Posebnost teh receptov je, da po pravilu ne navajajo količin. Apicij je pač
pisal za izkušene kuharje, ki dodajajo jedem razne dodatke in osnovne sestavine po
lastnem okusu in navdihu (Plesničar-Gec in Kuhar, 1996; Hrana in kuha v antični Emoni,
1989).
Historične delavnice
V sklopu arheološkega muzeja na prostem sem na zahodnem delu načrtovanega
območja uredila tudi prostor za historične delavnice kot eno izmed oblik rekonstruiranja
preteklosti. Glavni cilj delavnic je obiskovalce čimbolj aktivno seznaniti z oblikami
starodavnih veščin, kar omogoča laţje razumevanje preteklosti. To bi pomenilo, da bi se
obiskovalci preizkusili v različnih dejavnostih iz ţivljenja Rimljanov (izdelava orodja,
pridelava in priprava hrane).
Rimski vodovod in vodna površina
Rimski vodovod, ki poteka po severnem pobočju, sem v park vključila kot eno izmed
prezentiranih arheoloških izkopanin.
V zasnovi predvidevam rekonstrukcijo rimskega vodovoda od točke prireditvene ploščadi,
kjer vodna površina simbolizira njegov izvir in je v svojem prvotnem poteku speljan preko
celotnega območja do arheološkega muzeja.
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Pretekla arheološka izkopavanja so pokazala, da so juţno od rimskega vodovoda
prebivalci rimskega Poetovia pokopavali umrle, na kar so opozorile številne najdbe
rimskih grobov. Na obstoj grobišč, ki bodo le deloma prezentirana na kraju najdb, sem
opozorila z zasaditvijo s hrasti, pušpani, lovorikovci po principu: kjer je zasaditev, tam so
grobišča.
Razstavna in prireditvena ploščad
Prireditvena ploščad na severozahodnem delu bi pomenila enega od elementov oţivitve
in prezentacije rimskega obdobja. Na njej bi namreč potekale razne prireditve, povezane s
časom starega Rima (igre, glasbene točke, običaji). Razstavno in prireditveno ploščad
sem zaradi konfiguracije terena in prisotnosti rimskega vodovoda, ki sem ga vključila v
oblikovalsko zasnovo, razdelila na dva stikajoča se dela, ki nista v isti liniji, temveč sta
nekoliko zamaknjena.
Na zgornji razstavni ploščadi sem oblikovala s potjo razdeljeni vodni površini, ki
simbolizirata rimski vodovod oz. njegov izvir. Obe ploščadi predstavljata tudi prostor za
druţenje in posedanje.
Razgledna ploščad
Nahaja se na drugi najvišji točki območja s pogledom na rokav in kanal Drave ter na
celotno Dravsko polje, vse tja do Donačke gore in Boča ter s pogledom na Ptujski grad,
kar je tudi poglavitni razlog za umestitev ploščadi na to točko.
Razgledna ploščad se stika s prostorom, ki je namenjen historičnim delavnicam, v
enakem smislu kot prej omenjeni razstavna in prireditvena ploščad.
Otroško igrišče
Oblikovalski koncept pri otroškem igrišču temelji na prepletanju travnatih in peščenih
površin. Peščene površine otroškega igrišča so v kontrastu s travnatimi površinami
preostalega dela igrišča in okolice. Po celotni površini igrišča so nanizana igrala. Pot se
vije enkrat med travnato površino, drugič pa med peščeno površino – enako razgibano,
kot je razgibana otroška domišljija.
Parkirišče
V jugovzhodni del območja obdelave, in sicer ob arheološki muzej, sem umestila
parkirišče z 31 parkirnimi mesti, ki je namenjeno obiskovalcem parka in arheološkega
muzeja. Skozi parkirišče vodi enosmerna cesta z uvozom na eni strani ter izvozom na
drugi. Parkirišče je zasnovano tako, da je na obcestnem delu predvideno bočno
parkiranje, na notranjem delu pa parkiranje pod kotom 90 °. Razlog za tako zasnovo
parkirnih mest je v širini predvidenega območja, ki zaradi konfiguracije terena ne omogoča
zasnove z obojestranskim parkiranjem pod kotom 90 °.
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Obiskovalcem načrtovanega parka je namenjeno tudi večje parkirišče za osebne
avtomobile in avtobuse ob vznoţju grajskega griča.
Servisna pot in dostop do stanovanjskih hiš
Makadamska cesta, ki preko panoramskega griča v smeri vhod–zahod trenutno poteka
mimo zbiralnika vode na vrhu panoramskega griča, povezuje naselje stanovanjskih hiš na
krčevinskem griču z javno cestno infrastrukturo. V načrtovani park ta cesta ne sodi, zaradi
česar sem predvidela njeno ukinitev, nadomestila pa sem jo s povezovalno cesto, ki sem
jo umestila na rob načrtovanega območja med panoramski grič in krčevinski grič, v del,
kjer je naklonina za to najprimernejša, in s priključitvijo na obstoječo Maistrovo ulico.
Nadomestna cesta bo sluţila kot povezovalna cesta naselja na krčevinskem griču z javno
cestno infrastrukturo, istočasno pa kot servisna cesta za obstoječi zbiralnik vode na
skrajnem zahodu panoramskega griča ter za načrtovani manjši objekt s historičnimi
delavnicami in okrepčevalnico v tem delu parka.
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SKLEP

Mesto Ptuj je mestna občina z nekaj več kot 23.000 prebivalci. Premore več manjših
parkov in en sam nekoliko večji park, ki pa so ga v nedavni preteklosti zaradi nujne
izgradnje cestne infrastrukture dejansko prepolovili in ga s tem povsem razvrednotili in
osiromašili.
Zaradi povedanega Ptuj dejansko potrebuje nov osrednji mestni park. Priloţnost za
osnovanje novega mestnega parka predstavlja okoli 16,50 hektarov veliko območje
panoramskega griča, ki na vzhodu meji na grajski grič, oba pa se zajedata v samo jedro
srednjeveškega Ptuja. Tudi sicer predstavlja panoramski grič osrednji še nepozidani
prostor novodobnega Ptuja, okoli katerega so v preteklih desetletjih zrasla obseţna
blokovska naselja in naselja individualnih stanovanjskih hiš s tisoči prebivalcev, ki v bliţini
nimajo prostora za preţivljanje prostega časa. Obravnavano območje, ki je danes
zapuščeno in ne sluţi nikomur in ničemur, pa je dovolj veliko za ureditev osrednjega
mestnega parka z raznoliko hortikulturno zasaditvijo, razvejanimi sprehajalnimi potmi,
osrednjo prireditveno ploščadjo, otroškim igriščem, historičnimi delavnicami. Poleg tega je
panoramski grič s svojim vrhom tudi razgledna točka, od koder seţe pogled preko Drave
in celega Dravskega polja vse tja do Pohorja na zahodu ter Boča, Donačke gore in Haloz
na vzhodu, domala celo območje pa naključnemu obiskovalcu nudi tudi očarljiv pogled na
veduto grajskega griča z mogočnim gradom.
Področje panoramskega griča je arheološko zaščiteno območje, kar ga je v nedavni
preteklosti tudi obvarovalo pred nenadzorovano pozidavo, ki so jo v drugih oţjih predelih
Ptuja meščanom vsilili interesi kapitala.
Arheološka izkopavanja 19. in 20. stoletja so pokazala, da je bilo območje panoramskega
griča v obdobju starega Rima intenzivno poseljeno in da se zato pod nivojem zemlje
skrivajo številne arhitekturne in druge arheološke ostaline iz tistega časa. Nekatere med
njimi so dobro ohranjene in tako nadvse primerne, da jih arheološka stroka in situ
predstavi očem javnosti. Prav zato je z osnovanjem mestnega parka neizogibno povezano
tudi osnovanje arheološkega muzeja na prostem z ustrezno predstavitvijo rimskih ostalin
in situ.
V Evropi je veliko arheoloških parkov oziroma arheoloških muzejev na prostem, vendar le
nekateri med njimi predstavljajo primere dobre prakse, torej take arheološke muzeje na
prostem, ki na ustrezen način in brez nepotrebnih dodatkov obiskovalcu predstavljajo
pogled v preteklost. To pa je tudi temeljni namen predstavitve izkopanin in situ. Prav zato
je pri predstavitvi izkopanin v arheološkem muzeju na prostem nujno dosledno
upoštevanje navodil arheološke in konservatorske stroke, nadvse pomemben pa je pri
njihovi vključitvi v načrtovani prostor tudi ustrezen načrtovalski pristop, ki vključuje tudi
primerno zasaditev. Predstavljeni ostalini je potrebno dati funkcionalno vrednost, brez
prave funkcije je namreč zapisana propadu in uničenju. Njena funkcija je predvsem
kulturno-zgodovinska in turistična. Zato je pomembno, da ostalina ohrani kulturno funkcijo
in da je v okolju ne spravimo v podrejeni poloţaj. To lahko storimo s poudarkom
estetskega videza, ki se mora dopolnjevati z novim okoljem. Vzporedno z izdelavo
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idejnega programa, ki bo izkopanino funkcionalno vključil v novo okolje, je potrebno paziti
tudi na ustrezno zaščito ostaline in na njeno ohranitev.
Obravnavani prostor panoramskega griča s svojo lokacijo v središču novodobnega Ptuja
in neposredno ob njegovem srednjeveškem jedru, ki je turistično obljudeno nedvomno
predstavlja okolje, ki je primerno za predstavitev izkopanin in situ, saj bi s tem dejansko
dopolnili in popestrili turistično ponudbo Ptuja.
Glede na to, da je območje panoramskega griča le deloma arheološko raziskano, je
mogoče ob osnovanju parka in situ vanj vključiti le najpomembnejše in najbolj ohranjene
doslej ţe raziskane arheološke ostaline, medtem ko se območja načrtovanega parka, kjer
se po predvidevanjih arheologov nahajajo neraziskane rimske ostaline, ki ob osnovanju
parka ne bodo predmet izkopavanj, zasadijo s takimi rastlinskimi vrstami, ki so bile
značilne za vrtove tedanjega časa (sivka, pušpan, lovorikovec).
Zaradi ţe omenjene prostorske povezanosti obravnavanega območja z zgodovinskim
jedrom srednjeveškega Ptuja, potreb mesta po razstavnih prostorih za obseţne
arheološke zbirke, spravljene po neustreznih depojih, ter zasledovanega cilja, da
istovrstne stvari razstavimo na enem mestu, je smiselno v načrtovani park umestiti tudi
arheološki muzej s spremljajočimi konservatorskimi delavnicami, depoji in drugimi
spremljajočimi prostori. Dejstvo namreč je, da Ptuj kot eno najpomembnejših mest starega
Rima na tem prostoru od ukinitve dosedanjega arheološkega muzeja, ki je imel do
nedavna svoje razstavne prostore v kriţnem hodniku in cerkveni ladji nekdanjega
dominikanskega samostana, nima več razstavnih prostorov za svoje obseţne in
neprecenljive arheološke zbirke.
Najustreznejša lokacija za umestitev arheološkega muzeja v načrtovani park je v
njegovem jugovzhodnem delu ob obstoječi javni cesti, kjer sta konfiguracija terena in
pozidava v neposredni bliţini za to najprimernejša.
Predstavitev arheoloških ostalin v načrtovanem mestnem parku in arheološkem muzeju
na prostem nedvomno pomeni širitev turistične ponudbe Ptuja iz starega srednjeveškega
mestnega jedra na to območje, kar je iz gospodarskega vidika za Ptuj zelo pomembno.
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POVZETEK

Diplomsko delo se ukvarja s preureditvijo zapuščenega območja drugega ptujskega
mestnega griča – Panorame v mestni in arheološki muzej na prostem s predstavitvijo
nekaterih rimskih izkopanin in situ ter izgradnjo arheološkega muzeja na območju parka.
Mesto Ptuj namreč ne premore primernega in dovolj obseţnega mestnega parka, ker so
pred leti obstoječi mestni park zaradi izgradnje mestne cestne infrastrukture domala
prepolovili, s čimer so ga prostorsko povsem osiromašili in s tem kvalitetno razvrednotili.
V prvem delu naloge se ukvarjam z razvojem in poselitvijo na območju Ptuja v rimski dobi,
z ţivljenjem in navadami starih Rimljanov, s pregledom arheoloških ostalin iz rimske dobe
na območju obravnave ter s primeri predstavitve arheoloških ostalin v arheoloških muzejih
na prostem v Evropi in Sloveniji. Na podlagi ugotovitev, da je obravnavano območje
bogato arhitekturnih in drugih ostalin iz rimskega obdobja Ptuja, je sledil logični zaključek,
da je te ostaline iz kulturnih, zgodovinskih in turističnih razlogov na primeren način nujno
vključiti v načrtovani park.
V nadaljevanju sledi prostorska analiza območja obravnave in okolice z vidika
konfiguracije terena, prometne ureditve in pozidave v neposredni okolici. Na podlagi teh
prostorskih analiz so bila podana osnovna programska in prostorska izhodišča za urejanje
območja obravnave. Zaključila sem, da je drugi ptujski mestni grič Panorama, ki se
naslanja na grajski grič ob samem starem jedru Ptuja priloţnost za osnovanje novega
mestnega parka. To območje, ki je zapuščeno in ne sluţi nikomur in ničemur, je
arheološko zaščiteno, kar ga je kljub nadvse zanimivi lokaciji do danes obvarovalo pred
pozidavo.
Zadnji del naloge predstavlja predlog ureditve obravnavanega območja in opis ureditve.
Pri načrtovanju ureditve panoramskega griča sem izhajala iz obstoja rimskih izkopanin na
obravnavanem območju, pri čemer sem ţe raziskane in situ postavila na ogled v
arheološkem delu parka, na neraziskane pa sem opozorila z zasaditvijo z rastlinami,
značilnimi za obdobje starega Rima.
Zaradi prostorske povezanosti obravnavanega območja s starim jedrom Ptuja, potreb
mesta Ptuja po razstavnih prostorih za arheološke zbirke, ki so trenutno spravljene po
depojih ter zasledovanega cilja, da istovrstne stvari razstavimo na enem mestu, sem v
jugovzhodni del načrtovanega parka vključila tudi arheološki muzej s spremljajočimi
depoji, konservatorskimi delavnicami in drugimi pripadajočimi prostori.
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PROSTORSKI PRIKAZI

Pogled na jugovzhodni del ureditve iz Ptujskega gradu.

Ureditev pred arheološkim muzejem.

Pot skozi otroško igrišče se vije enkrat med travnato površino, drugič pa med peščeno površino – enako
razgibano, kot je razgibana otroška domišljija.

Med potjo in arheološkimi izkopaninami se vijejo nasadi sivke, ki opozarjajo na prisotnost izkopanin in situ.

Restavracija je postavljena na vrh arheološkega muzeja, kjer je vidna s parkovne strani in ima vhod
neposredno iz arheološkega dela parka, od koder se odpira prekrasen pogled na Ptujski grad.

