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Zaščitna arheološka izkopavanja, 
ki so potekala na trasi cestnega 
odseka Lopata – Medlog. Na 
najdišču je nekoč stal zidan objekt, 
najverjetneje pristava dvorca 
Forsthof (Gozdni dvor), ki je 
izpričan v franciscejskem katastru 
iz leta 1825. V odkritem objektu so 
bivali bodisi mlinarji ali oskrbniki 
v neposredni bližini najdišča 
ležečega »Zverinjaka« (Tiergarten; 
danes ledinsko ime Tirgut). Mlin, 
ki je prav tako bil del posesti pa je 
stal ob Ložnici med t.i. Gozdnim 
dvorom in Zverinjakom. Pisni 
viri pričajo o rabi nekaterih od 
objektov v okolici najdišča v času 
vsaj 400 let. 
Žal so bili ostanki zidov in temeljev 
popolnoma uničeni zaradi 
intenzivne poljedelske obdelave 
v zadnjih dveh stoletjih. Ostale 
so le ruševine in obilica drobnih 
najdb med katero prevladuje 
srednjeveška keramika in pečnice. 
Večina keramike in ostalih najdb 
izvira iz odpadne jame. Glede na 
tipične oblike lončenine in novce 
lahko gradivo časovno umestimo v 
obdobje od 16. do 19. stoletja. Med 
keramičnim gradivom vsekakor 
izstopajo pečnice, ki so likovno 
in kronološko najzanimivejši del 
najdb. Posebnost je rjavo loščena 
pečnica z vrezano letnico 1689, 
napisom in grbom kranjske 
plemiške družine von Dienersperg. 
Odlomek keramične matrice 
za izdelavo pečnic in ogromno 
količina keramike pa nakazujejo 
na možnost obstoja pečarske ali 
lončarske delavnice v neposredni 
bližini najdišča.

Jure Krajšek

Ekipo so sestavljali: M. Novšak, 
S. Tomažič, N. Vujnovič; S. Firšt, Ž. 
Cimerman, J. Jerončič, P. Stergar,.... 

Slika 1 —  Fotografiranje odkritih 
struktur z t.i. A stativom.
Slika 2 —  Delo na terenu; čiščenje 
in risarsko dokumentiranje kamnite 
strukture.
Slika 3 —  Odlomek ostenja 
namizne lončenine.
Slika 4 —  Reliefno okrašen in 
glaziran odlomek pečnice z delno 
ohranjenim napisom
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