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VRSTA DEL:  ARHEOLOŠKO 
IZKOPAVANJE     
NAROČNIK:  SAVAPROJEKT 
d.d.     
STROKOVNI NADZOR:  Jožef 
Oman, ZVKDS OE Ljubljana    
VODJA DEL:  Matjaž Novšak    
POVRŠINA:  3365,8m2     
ČAS DELA:   14.-20. oktober 
2005 in 20.-27. januar 2006   
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Arhej d.o.o.
Drožanjska 23 
SI — 8290 Sevnica
T: +386 (0)  41 741 487
E: arhejdoo@siol.net
W: www.arhej.com

Zaščitna arheološka izkopavanja, ki 
jih je izvajal ARHEJ, in so potekala 
ob izgradnji bencinskega servisa 
v okviru realizacije projekta nove 
poslovne cone 1 na Drnovem, so 
glede na pričakovanja, zaradi lege 
v zaledju antičnega Nevioduna, 
popolnoma presenetila, saj je 
bilo na raziskanem zemljišču 
odkritih zelo malo arheoloških 
ostalin. Na podlagi rezultatov 
pridobljenih z izkopavanji na 
lokaciji bencinskega servisa, 
je bilo ugotovljeno, da razen 
obdelovanja njivskih površin, ni 
bilo vidnih nobenih konkretnih 
sledi poselitve. Maloštevilni kosi 
antične keramike pa kažejo, da je 
bil ta prostor že v antiki del ruralne 
pokrajine in nato kontinuirano 
obdelovan do sedanjosti.
Za razliko od skromnega 
arheološkega inventarja na 
lokaciji bencinskega servisa, pa 
so zaščitna arheološka izkopavnja 
ob priključku električne in 
telefonske napeljave na le tega, 
potrdila dosedanje vedenje o legi 
zahodne Neviodunske nekropole. 
Odkritih je bilo sedem grobov in 
tlakovanje, raziskanih pa le pet 
(od tega so bili trije že prekopani 
ob raziskovanju J. Pečnika med 
leti 1883 in 1885). Glede na 
konstrukcije grobov in ostanke 
grobnih pridatkov, lahko vidimo, 
da gre za skromnejše pokope iz 
časa razcveta Nevioduna (od 1. do 
konca 3. st.n.št.).

Tadeja Žižek

Ekipo so sestavljali: Matjaž 
Novšak,   Rene Masaryk,  Jure 
Krajšek,  Tadeja Žižek,  Srečko Firšt,  
Samo Hvalec, Sašo Porenta .

Slika 1 —  pogled na grobova SE 
2026 in 2027 in tlakovanje pred 
njima
Slika 2 —  še ne povsem izpraznjen 
grob 2
Slika 3 —  antični grob 4, inventar
Slika 4 —  pridatki v grobu 4
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