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UVOD 

 

Parceli 88/1 in 87 (del), obe k.o. Stari grad, na katerih so potekale geološke raziskave, ki jih je 

izvajal Geološki zavod Slovenije pod vodstvom dr. Miloša Bavca, ležita na območju 

registrirane enote kulturne dediščine (EŠD), ki je v Registru nepremične kulturne dediščine 

vpisana kot Libna - Arheološko najdišče Sv. Marjeta (EŠD 323) in je varovana z 

varstvenim režimom za arheološko dediščino.  

Terenska dela je v dneh od 3.11.2010 do 5.11.2010 opravila 5-članska strokovna ekipa pod 

vodstvom Saša Porente in Matjaža Novšaka. Uporabljena delovna metodologija je bila 

smiselno izpeljana iz metodologije, ki jo je za projekt izgradnje avtocest oblikoval in sprejel 

SAAS1

 

 (Grosman, Novaković 1994), pri čemer so bili upoštevani tudi drugi normativi 

arheološke stroke (Novaković et al. 2007; Zakon o varstvu kulturne dediščine - Uradni list RS 

16/2008) ter t.i. "primeri dobre prakse". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Skupina za arheologijo na avtocestah Slovenije. 
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GEOGRAFSKI, TOPOGRAFSKI IN ZGODOVINSKI ORIS LIBNE Z OKOLICO S 

KRAJŠIM OPISOM ARHEOLOŠKIH RAZISKAV LIBNE 

 

Hrib Libna (slika 1) in istoimenska vas na njej (353 m n. v.) leži na skrajnem severozahodnem 

robu Krško-Brežiške kotline, in sicer nad nekdanjim naseljem Videm, ki je danes sestavni del 

Krškega. Z vrha, kjer se nahaja cerkev sv. Marjete, je zelo dober razgled na vse strani. Hrib 

Libna se dviga na levem bregu Save nad današnjim Krškim. Pobočja hriba so strma, le z 

vzhodne strani je dostop nekoliko zložnejši. Geološko osnovo predstavlja litotamnijski 

apnenec ter ponekod tudi različni peščenjaki in laporji. Pobočja so poraščena z gozdom, sam 

vrh pa je gol. Tam se nahajajo travniki, njive in vinogradi. Lega Libne je dominantna, saj 

vidno nadzira celotno Krško polje, poleg tega pa ima tudi pomemben strateški položaj, saj 

stoji na vhodu v savsko dolino, po kateri so in še vedno potekajo pomembne poti.2

 

 

 
Slika 1: Zemljevid (M 1:25000) z vrisano lego obravnavanega območja (oranžen kvadratek) (vir: ©2007 

Agencija RS za okolje, LUZ d.d.). 
 

 

                                                           
2 Dular J. 2006, 163, 165; Guštin M. 1976, 9-10. 
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Z arheološkega vidika Libna predstavlja enega najpomembnejših znanih prazgodovinskih 

kompleksov v jugovzhodnoalpskem prostoru (slika 2). Zaradi izjemne geostrateške lege in 

bogatih najdb, predvsem iz bližnjih gomilnih grobišč, je bila v preteklosti predmet  številnih 

raziskav. Naselje na Libni je odkril Jernej Pečnik že leta 1885. Že istega leta so stekle prve 

raziskave, vendar so bile usmerjene v gomilna grobišča. Različni izkopavalci so do druge 

svetovne vojne odkrili številne najdbe, ki so Libno postavile v sam vrh najpomembnejših 

jugovzhodnoalpskih železnodobnih najdišč. Najdbe se nahajajo v Joanneumu v Grazu, 

Naravoslovnem muzeju na Dunaju, Narodnem muzeju v Ljubljani in v Posavskem muzeju v 

Brežicah. Arheološka najdišča na Libni je leta 1943 prvi popisal Walter Schmid in izdelal 

karto. Na karto je narisal grobišča in potek obzidja naselbine, ki pa ni bilo točno. Leta 1969 so 

na novo zarisali naselje in načrt je objavil Stane Gabrovec.3 Leta 1976 je Mitja Guštin objavil 

gradivo, ki ga hranijo v tujih muzejih, hkrati pa je objavil tudi rezultate sondiranj naselja na 

Libni, ki so potekala leto prej.4  Ugotovil je šest poselitvenih faz. Dokumentiral je profil 

okopa spodnjega dela naselja na mestu, skozi katerega danes poteka pot. Ugotovil je dve fazi: 

starejšo, ohranjeno kot ostanek uničene lesene konstrukcije (palisade) in mlajšo, ki jo je 

predstavljal zemljen okop. Na njegovem vrhu je morda stala še kamnita konstrukcija.5 Leta 

1992 so arheologi Inštituta za arheologijo ZRC SAZU v okviru projekta "Osrednja Slovenija 

v železni dobi" opravili topografske raziskave Libne in tamkajšnjih najdišč. Izmerili so 

naselje, revidirali grobišča in locirali gomile. Rezultati so bili objavljeni leta 2006.6

Naselje (slika 3), z velikostjo 14 hektarjev, je bilo na hribu zgrajeno ob koncu pozne bronaste 

dobe in je bilo poseljeno do prihoda Rimljanov, z izjemo krajše prekinitve v srednjem latenu. 

Guštin datira nastanek naselbine na konec 8. ali v drugo polovico 7. stoletja pred našim 

štetjem.

 Omeniti 

je treba še raziskovalni poseg Oddelka za arheologijo leta 1994 pod vodstvom Predraga 

Novakoviča in Mitje Guština. Takrat so jugovzhodno od cerkve raziskali prostor, na katerem 

je bil kasneje zgrajen vodohram. 

7

                                                           
3 Gabrovec S. 1968-1969, 182. 

 Ostanki fortifikacije so danes še lepo vidni. Naselje je bilo razdeljeno na dva dela. 

Zgornji del obsega sam vrh hriba in jugozahodna pobočja, spodnji del pa obsega severno stran 

Libne. Obod osrednjega dela naselja je na vzhodni strani ohranjen kot rob terase, pod katero 

se pričenjajo strma pobočja. Na severu preide terasa na krajšem odseku v manjši okop, po 

njegovem prenehanju pa lahko obodu zopet sledimo po robu terase, ki pri kolovozu ostro 

4 Guštin M. 1976. 
5 Guštin M. 1976, 13-16. 
6 Dular J. 2006, 163-181. 
7 Guštin M. 1976, 23. 
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zavije proti jugu. Ker je potek oboda enak tudi na nasprotni strani poti, lahko na tem mestu 

predvidevamo vhod, skozi katerega je bila speljana povezava iz zgornjega v spodnji del 

naselja. Rob naselja je jasen tudi zahodno od kolovoza. Zid se namreč po daljšem odseku v 

širokem loku zasuče proti jugu, nato pa pod domačijo, ki stoji na manjši kopasti vzpetini, 

izgine v tamkajšnjem pobočju. Nanj naletimo šele po osemdeset metrov dolgi vrzeli, od tu 

naprej pa mu je moč slediti po jugu terase, ki se vleče preko celega jugozahodnega pobočja 

Libne. Potek obzidja na jugozahodu namreč ni več ohranjen, saj so ga uničili vinogradi in 

njive. Dobro je bil utrjen tudi spodnji del naselja. Na vzhodni strani je njegov rob najprej 

viden kot močan okop. Ta po okoli stotih metrih preide v rob terase, ki se nato v širokem loku 

nadaljuje preko celega severnega pobočja Libne. Spoja z obzidjem zgornjega dela naselja 

nista ohranjena, saj se terasa oziroma okop pred stikom izklini v tamkajšnjih pobočjih. 

Notranjost naselja je prostrana. Teren pada od najvišjega predela s cerkvijo sv. Marjete na vse 

strani. Na pobočjih se nahajajo njive, sadovnjaki in vinogradi. Kje je bil glavni vhod v naselje, 

ni jasno, predvidoma pa se nahaja na mestu, kjer tudi danes pripelje na vrh asfaltirana pot.8

Poselitveni kompleks Libne poleg naselja sestavlja še šest gomilnih grobišč, ki se raztezajo 

predvsem na jugovzhodnem pobočju Libne (slika 4): Deržaničev gozd na Libni (47 gomil), 

Račičev gozd na Libni (8 gomil), Planinčev travnik na Libni (ohranjena le 1 gomila), Greben 

na Libni (8 gomil), Špiler na Libni (3 gomile) in Volčanškova gomila pri Stari vasi.

 

9

 

 

 
Slika 2: Lega naselja in gomilnih grobišč z označenim območjem raziskav (oranžen kvadratek) (vir: Dular J. 

2006, 165, sl.2). 

                                                           
8 Dular J. 2006, 165-167. 
9 Dular J. 2006, 165-173. 



 
6 

 

 

 
Slika 3: Tloris naselja (vir: Dular J. 2006, pril. 1). 

 

 
Slika 4: Načrt gomilnih grobišč ((vir: Dular J. 2006, pril.2). 
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Tudi okolica Libne je bogata v arheološkem smislu saj se v neposredni bližini nahajajo 

številna najdišča iz različnih obdobij (slika 5). Vzpetina Gradišče (Dunaj - arheološko 

najdišče Mladevine) je bila poseljena od bakrene dobe do zgodnjega srednjega veka. 

Prazgodovinske naselbine so znane tudi pri Leskovcu pri Krškem (Gradišče Tičarjev breg in 

gradišče na Črnilah, ki datirata v železno dobo), v Krškem (Gradišče Narpelj, Stara vas prav 

tako iz železne dobe), v Zdolah, kjer je znana naselbina in pripadajoče gomilno grobišče, na 

Grofovih njivah pri Drnovem z naselbinskimi in grobiščnimi ostanki, v Žadovinku, kjer so 

bili odkriti grobovi iz pozne bronaste dobe in mlajše železne dobe ter sočasna v Brestanici, 

kjer je bilo odkrito orožje iz mlajše železne dobe. V rimskih časih je bil upravni center 

Neviodunum (današnje Drnovo). Pripadajoča najdišča so znana v Brestanici, Leskovcu pri 

Krškem, Vidmu pri Krškem, Zgornji Pohanci, Bučerci, Velikem dolu pri Veliki vasi. Še več 

mikrolokacij s sledovi arheološke poselitve v okolici pa še ni bilo natančneje raziskanih in 

opredeljenih. 

Iz zgoraj navedenih podatkov lahko povzamemo, da je področje Libne izredno bogato v 

arheološkem smislu od prazgodovine do novega veka. Večje število prazgodovinskih in 

antičnih naselbin kaže na pomembnost prostora, v katerem sta gosti poseljenosti botrovala 

gospodarski (rodovitnost krškega polja) in geostrateški (pomembne poti - kopenske in vodne) 

potencial.  

 

 
 

Slika 5: Zračni posnetek z vrisanimi območji dediščine (z modro barvo je označena arheološka dediščina) in z 
vrisano lego obravnavanega območja (temno moder kvadratek) (vir: http://giskds.situla.org/giskd/). 
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METODOLOGIJA RAZISKAVE 
 

Opis območja in delovni pogoji 

Parceli št. 88/1 in 87 - del, k.o. Stari grad, ležita na jugovzhodnem pobočju Libne, pod samim 

vrhom hriba s cerkvijo sv. Marjete. Parceli ležita južno in vzhodno od asfaltirane ceste, ki 

vodi iz smeri Starega gradu na vrh Libne. Na južni in jugovzhodni strani pa se prične gozd in 

strma pobočja, ki padajo proti dolini, kjer teče reka Sava (glej sliko 2). Na parcelah sta danes 

travnik in njiva. Zgornji del sonde leži na dokaj strmem pobočju, kjer se nahajajo travniki. 

Nekje na sredini pa počasi preide v ravninski del, kjer se nahaja njiva. 

Obravnavano območje oziroma sonda (sonda 1) ima obliko pravokotnika, z daljšo osjo v 

smeri severovzhod - jugozahod, ki se nekje na sredini zalomi v smer vzhod - zahod. Najdaljša 

stranica ima dolžino okoli 48 m, širina sonde pa je od 4 do 5 m, površina celotnega posega 

znaša 213 m2

Skozi območje ne potekajo nobeni infrastrukturni vodi v smislu električne napeljave, 

kanalizacije ali vodovoda. 

. Sonda je bila izkopana za potrebe geološkega vrednotenja, zato so globine 

izkopa različne in znašajo od 1,7 m do 3,8 m. Zaradi globokega izkopa je bila sonda izkopana 

stopničasto, ker je obstajala nevarnost posipanja profila. Zaradi tako globokega izkopa so bile 

arheološke plasti v spodnjem delu ohranjene le v zgornji stopnici profilov, v zgornjem delu pa 

so bile deloma ohranjene tudi v tlorisu.  

V času izvedbe del je bilo vreme oblačno in sončno. Temperatura je bila od 7 - 15 o

Zgoraj navedena dejstva niso ovirala korektne izvedbe oziroma vplivala na veljavnost 

rezultatov arheološkega vrednotenja. 

C. Tla so 

bila vlažna. Na parcelah sta danes travnik in njiva. 

 

Delovni postopki 

1. Preučevanje stratigrafije območja: 

- strojni izkop geološke sonde je potekal že predhodno in je segal v geološko osnovo. 

Makroskopski pregled izkopane zemljine (zbiranje in shranjevanje vseh najdb po 

prepoznavnih stratigrafskih enotah ter deponiji) je potekal že po izkopu geološke sonde. Večji 

del izkopane zemljine, ki nedvomno vsebuje arheološki material je ostal pod visokim nasipom 

zemljine, ki je arheološko sterilna in zato makroskopski pregled zemljine ni bil mogoč. Delno 

bo to mogoče opraviti ob zasipanju sonde. Dokumentirali smo ugotovljeno stratigrafijo na 

vseh dostopnih profilih in tlorisih sonde (opisna, merska in fotografska dokumentacija).  
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Potek dela 

Sondo (sonda 1) smo razdelili na severni in južni profil. Severni profil smo poimenovali profil 

B, južni pa profil A. Oba profila smo razdelili na kvadrante oziroma pasove po 5 m in jih 

oštevilčili od 1 do 10 (primer: A1), naraščajoč od zahoda proti vzhodu sonde 1, torej od 

pobočja proti dnu ravnice. Nato smo po deponiji, na mestih, kjer so bile arheološke plasti 

vidne, pobrali vidne arheološke najdbe, ter jim določili lego po kvadrantih. Kasneje smo 

očistili vse dostopne profile (zaradi varnosti arheološke ekipe - nevarnost posutja profila - 

najgloblji deli sonde niso bili očiščeni) in tlorise ter določili stratigrafske enote. 

Dokumentirani so bili vsi dostopni profili (severni, južni ter zahodni - opisno, mersko in 

fotografsko) ter tlorisi sonde (v kvadrantih A in B 1 do 4). Po končanem dokumentiranju je 

sonda ostala odprta, do določitve nadaljnjih konservatorskih smernic. 
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OPISI PROFILOV SONDE 1 

 

Profil A (južni profil sonde 1) v kvadrantih A 1-4 (slika 6) 

Lega: Profil leži v zgornjem delu sonde 1 na dokaj strmem pobočju, ki pada od jugozahoda 

proti severovzhodu. Tu se nahaja travnik.  

Mere: dolžina 16,5 m, višina do 1,2 m. 

V tem delu profila so bile dokumentirane 4 stratigrafske enote: 

SE 1 (tudi 1001) - travnata ruša (0 - 0,1 m). 

SE 2 - (tudi 1015) - glinen melj (0,1 - 0,5 m) 83%; gre za kulturno plast, ki vsebuje različen 

arheološki material (keramika, hišni lep, žlindra, živalske kosti); apnenčev drobir (1 - 3 cm) 

10%; apnenčevi lomljenci - korodirani (3 - 13 cm) 5%; oglje (drobci) 2%; 10YR 3/2 zelo 

temno sivo rjava; drobljive do zbite konsistence. 

SE 3 (tudi 1016) - meljasta glina (od 0,35 cm do dna sonde) 95%; gre za arheološko sterilno 

ilovico, ki je posledica preperevanja geološke kamnite osnove; vsebuje apnenčev drobir (1 - 5 

cm) 5%; debelina te plasti je na različnih mestih različna in je odvisna od spodnje kamnite 

geološke osnove (SE 4); zbite do mazave konsistence; 2,5YR 4/4 rdečkasto rjava. 

SE 4 (tudi 1017) - kamnita apnenčasta geološka osnova, ki je deloma zelo preperela (od 0,35 

cm do dna sonde); drobljive do trdne konsistence. 

Opombe: V SE 4 so zajede s SE 3, za katere smo sprva mislili, da gre za jame za stojke, 

vendar smo po natančnem pregledu ugotovili, da gre za povsem geološki pojav (slika 7). Ne 

vsebujejo nobenih antropogenih znakov, v smislu oglja, hišnega lepa, keramike, odsotni so 

tudi vključki antropogene plasti SE 2, prav tako pa so zajede usmerjene v smeri padca 

pobočja. Tloris na tem odseku kaže isto stratigrafsko situacijo kot profil. 
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Slika 6: Južni profil sonde 1 - profil A, kvadranti A 1-4, pogled proti jugozahodu (foto: S. Porenta). 
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Slika 7: Pogled na zajede v profilu A, kv. A 1-2, pogled proti jugu (foto: S. Porenta). 

 

Profil B (severni profil sonde 1) v kvadrantih B 1-4 (slike 8, 9, 10) 

Lega: Profil leži v zgornjem delu sonde 1 na dokaj strmem pobočju, ki pada od jugozahoda 

proti severovzhodu. Tu se nahaja travnik.  

Mere: dolžina 19 m, višina do 1,2 m. 

V tem delu profila je bilo dokumentiranih 6 stratigrafskih enot: 

SE 1 (tudi 1001) - travnata ruša (0 - 0,1 m). 

SE 2 - (tudi 1015) - glinen melj (0,1 - 0,5 m) 83%; gre za kulturno plast, ki vsebuje različen 

arheološki material (keramika, hišni lep, žlindra, živalske kosti); apnenčev drobir (1 - 3 cm) 

10%; apnenčevi lomljenci - korodirani (3 - 13 cm) 5%; oglje (drobci) 2%; 10YR 3/2 zelo 

temno sivo rjava; drobljive do zbite konsistence. 

SE 3 (tudi 1016) - meljasta glina (od 0,35 cm do dna sonde) 95%; gre za arheološko sterilno 

ilovico, ki je posledica preperevanja geološke kamnite osnove; vsebuje apnenčev drobir (1 - 5 

cm) 5%; zbite do mazave konsistence; 2,5YR 4/4 rdečkasto rjava. 

SE 4 (tudi 1017) - kamnita apnenčasta geološka osnova, ki je deloma zelo preperela (od 0,35 

cm do dna sonde); drobljive do trdne konsistence. 

SE 5 (tudi struktura 3 ali 1018) - ostanek kamnite strukture (0,2 - 0,8 m); apnenčast drobir (1 - 

3 cm) 20%; apnenčasti lomljenci (3 - 15 cm) 50%, glinen melj (10YR 3/2 zelo temno sivo 
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rjava; drobljive do zbite konsistence) 30%; vsebuje različen arheološki material (keramika, 

hišni lep, žlindra, živalske kosti); dolžina strukture je 2,9 m, ohranjena višina 0,6 m; 

antropogenega nastanka (verjetno gre za ostanek hiše). 

SE 6 (vkop 3) - vkop za strukturo 3 (0,4 - 0,8 m);  vkop je zelo slabo viden in prepoznaven, 

vendar lahko na podlagi nepravilnosti v plasti SE 3 upravičeno domnevamo, da je bil vkop 

narejen za potrebe izravnave prostora, kjer so postavili strukturo 3. 

Opombe: Tloris na tem odseku kaže isto stratigrafsko situacijo kot profil. Struktura 3 je dobro 

ohranjena, saj je bila tu plast odstranjena do nivoja strukture. Na profilu A v tej liniji ni vidnih 

podobnih struktur, kar lahko pomeni, da se objekt  v to smer ni razprostiral. 

 

 

 

 

 
Slika 8: Pogled na profil in delni tloris B, kv. B1-2, z vrisano strukturo 3 (SE 5) (foto: M. Franca, sestavil: M. 

Božinović; izris: S. Porenta). 
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Slika 9: Shematičen prikaz profila B, kv. B1-2 (izris: L. Šorli, S. Porenta). 

 

 

 

 

 

 
Slika 10: Pogled na tlorisa A in B, kv. B1-4, z vrisano strukturo 3 (SE 5) (foto: M. Franca, sestavil: M. 

Božinović; izris: S. Porenta). 
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Profil A (južni profil sonde 1) v kvadrantih A 5-10 

Lega: Profil leži v spodnjem delu sonde 1 na delu, kjer pobočje postopoma prehaja v manjšo 

ravnico. Tu se nahajata  travnik in njiva.  

Mere: dolžina 27 m, višina do 1,5 m. 

V tem delu profila je bilo dokumentiranih 9 stratigrafskih enot: 

SE 1 (tudi 1001) - travnata ruša in ornica - zgornji del (0 - 0,08 m). 

SE 2 - (tudi 1011) - ornica (0,08 - 0,3 m) 93%; glinen melj (10YR 4/2 temno sivo rjava); 

drobljive do zbite konsistence; apnenčev drobir (1 - 3 cm) 3%; apnenčevi lomljenci - 

korodirani (3 - 8 cm) 1%; oglje (drobci) 1%; peščenjakovi lomljenci (1 - 2 cm) 2%. 

SE 3 (tudi 1012) - kulturna plast (0,3 - 0,58 m);  glinen melj (10YR 4/1 temno siva) 93%; 

vsebuje različen arheološki material (keramika, hišni lep); oglje (drobci) 1%; apnenčev drobir 

(1 - 3 cm) 3%; apnenčevi lomljenci - korodirani (3 - 8 cm) 1%; peščenjakovi lomljenci (1 - 2 

cm) 2%; drobljive do zbite konsistence; zelo podobna plasti SE 2. 

SE 4 (tudi 1005) - kulturna plast (0,58 - 0,64 m); gre za premešano plast, ki je nastala z 

mešanjem plasti SE 3 in SE 5; 10YR 4/2 temno sivo rjava; drobljive konsistence; vsebuje 

antropogene ostanke (drobce hišnega lepa, keramike, oglja); glinen melj (40%) in peščeno 

glinen melj z veliko preperelega peščenjaka (60%); nastala bi lahko s prekopavanjem 

(prazgodovinska njiva?). 

SE 5 (tudi 1010) - geološka podlaga, ki je sestavljena iz peščeno glinenega melja z veliko 

preperelega peščenjaka (1 - 7 cm; 60%); manganovi in železovi oksidi 1%; kremenovi 

prodniki 2%;  od preloma (SE 7) se spremeni v peščeni melj brez peščenjakovih lomljencev; 

rahlo valovi.  

SE 6 (struktura 1 ali 1014) - ostanek kamnite strukture (0,4 - 0,7 m); apnenčast drobir (1 - 3 

cm) 20%; apnenčasti lomljenci (3 - 8 cm) 50%, glinen melj (10YR 3/2 zelo temno sivo rjava; 

drobljive do zbite konsistence) 30%; vsebuje različen arheološki material (keramika, hišni 

lep); dolžina strukture je 2,2 m, ohranjena višina 0,25 m; antropogenega nastanka (verjetno 

gre za ostanek hiše); ohranjena kot pas iz apnenčastih lomljencev. 

SE 7 - geološki prelomi v geološki podlagi. 

SE 8 (vkop 1) - vkop za strukturo 1 (0,4 - 0,7 m);  vkop je zelo slabo viden in prepoznaven, 

vendar lahko na podlagi nepravilnosti v plasti SE 5 upravičeno domnevamo, da je bil vkop 

narejen za potrebe izravnave prostora, kjer so postavili strukturo 1. 

SE 9 (jama ali 1013) - gre za nekakšno geološko razpoko, ki se nahaja na enem od geoloških 

prelomov; zapolnjena je z meljasto glino z manganovimi in železovimi oksidi; nahaja se tik 
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pod SE 3; ni znakov antropogenih dejavnosti z izjemo odkritja domnevno namensko odbitega 

sileksa (PN 1000) v polnilu, ki pa je tja lahko prišel s spiranjem s pobočja v razpoko. 

Opombe: Meja med SE 2 IN 3 je zelo nejasna.  

 

 

 

 
Slika 11: Pogled na profil A, kv. A 5-7 (fotosestavljanka: Geološki zavod Slovenije). 

 

 

 

 

 

 
Slika 12: Pogled na profil A, kv. A 8-10, z vrisano strukturo 1 (SE 6) (fotosestavljanka: Geološki zavod 

Slovenije, izris: S. Porenta). 
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Slika 13: Shematičen prikaz profila A, kv. A 5-10 (izris: L. Šorli, S. Porenta). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 14: Pogled na profil A, kv. A 8, z vrisano strukturo 1 (SE 6) (foto in izris: S. Porenta). 
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Slika 15: Pogled na profil A, kv. A 5, z vrisano jamo (SE 9) in položajem sileksa (PN 1000) (foto in izris: S. 

Porenta). 
 

 

Profil B (severni profil sonde 1) v kvadrantih B 5-10 

Lega: Profil leži v spodnjem delu sonde 1 na delu, kjer pobočje postopoma prehaja v manjšo 

ravnico. Tu se nahajata  travnik in njiva.  

Mere: dolžina 25,2 m, višina do 1,1 m. 

V tem delu profila je bilo dokumentiranih 10 stratigrafskih enot: 

SE 1 (tudi 1001) - travnata ruša in ornica - zgornji del (0 - 0,08 m). 

SE 2 - (tudi 1002) - ornica (0,08 - 0,45 m) 92%; glinen melj (10YR 4/2 temno sivo rjava); 

drobljive do zbite konsistence; apnenčev drobir (1 - 5 cm) 3%; apnenčevi lomljenci - 

korodirani (3 - 8 cm) 1%; oglje (drobci) 1%; peščenjakovi lomljenci (1 - 2 cm) 2%; 

kremenovi prodniki (1 - 4 cm) 1%. 

SE 3 (tudi 1003) - kulturna plast (0,25 - 0,45 m);  glinen melj (10YR 4/1 temno siva) 95%; 

vsebuje različen arheološki material (drobce) (keramika, hišni lep); oglje (drobci) 1%; 

apnenčev drobir (1 - 3 cm) 1%; apnenčevi lomljenci - korodirani (3 - 8 cm) 1%; peščenjakovi 

lomljenci (1 - 2 cm) 2%; drobljive do zbite konsistence; zelo podobna plasti SE 2. 

SE 4 (tudi 1004) - kulturna plast (0,45 - 0,8 m); glinen melj (10YR 4/3 rjava) 95%; oglje 

(drobci) 1%; vsebuje različen arheološki material (drobce) (keramika, hišni lep); apnenčev 

drobir (1 - 3 cm) 5%. 
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SE 5 (tudi 1005) - kulturna plast (0,3 - 0,8 m); gre za premešano plast, ki je nastala z 

mešanjem plasti SE 4 in SE 6; 10YR 4/2 temno sivo rjava; drobljive konsistence; vsebuje 

antropogene ostanke (drobce hišnega lepa, keramike, oglja); glinen melj (40%) in peščeno 

glinen melj z veliko preperelega peščenjaka (60%); nastala bi lahko s prekopavanjem 

(prazgodovinska njiva?); v tem profilu je SE 1005 debelejša kot v profilu A, kar je posledica 

nagnjenosti terena. 

SE 6 (1010) - geološka podlaga, ki je sestavljena iz peščeno glinenega melja z veliko 

preperelega peščenjaka (1 - 7 cm; 97%); manganovi in železovi oksidi 1%; kremenovi 

prodniki 2%. 

SE 7 (struktura 1 ali 1006) - ostanek kamnite strukture (0,35 - 0,8 m); apnenčast drobir (1 - 3 

cm) 20%; apnenčasti lomljenci (4 - 9 cm) 50%, glinen melj (10YR 3/2 zelo temno sivo rjava; 

drobljive do zbite konsistence) 30%; vsebuje različen arheološki material (keramika, hišni 

lep); dolžina strukture je 2,5 m, ohranjena višina 0,5 m; antropogenega nastanka (verjetno gre 

za ostanek hiše); ohranjena kot pas iz apnenčastih lomljencev. 

SE 8 (struktura 2 ali 1007) - ostanek kamnite strukture (0,4 - 0,85 m); apnenčast drobir (1 - 3 

cm) 5%; apnenčasti lomljenci (5 - 20 cm) 70%, glinen melj (10YR 3/2 zelo temno sivo rjava; 

drobljive do zbite konsistence) 35%; vsebuje različen arheološki material (keramika, hišni 

lep); dolžina strukture je 2,7 m, ohranjena višina 0,25 m; antropogenega nastanka (verjetno 

gre za ostanek hiše); tu je koncentracija apnenčastih lomljencev večja kot pri SE 7. 

SE 9 (vkop 1) - vkop za strukturo 1 (0,5 - 0,8 m);  vkop je zelo slabo viden in prepoznaven, 

vendar lahko na podlagi nepravilnosti v plasti SE 6 upravičeno domnevamo, da je bil vkop 

narejen za potrebe izravnave prostora, kjer so postavili strukturo 1. 

SE 10 (vkop 2) - vkop za strukturo 2 (0,5 - 0,85 m);  vkop je zelo slabo viden in prepoznaven, 

vendar lahko na podlagi nepravilnosti v plasti SE 5 upravičeno domnevamo, da je bil vkop 

narejen za potrebe izravnave prostora, kjer so postavili strukturo 2. 

Opombe: Meja med SE 2 IN 3 je zelo nejasna, zato smo plasti združili.  

 

 
Slika 16: Pogled na profil B, kv. B 5-10, z vrisanima strukturama 1 in 2 (SE 7 in 8) (foto: M. Franca, sestavil: M. 

Božinović  in izris: S. Porenta). 
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Slika 17: Shematičen prikaz profila B, kv. B 5-10 (izris: L. Šorli, S. Porenta). 

 

 

 

 

 
Slika 18: Pogled na profil B, kv. B 6, z vrisano strukturo 1 (SE 7) (foto in izris: S. Porenta). 

 

 

 

 
Slika 19: Pogled na profil B, kv. B 7-8, z vrisano strukturo 2 (SE 8) (foto in izris: S. Porenta). 
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NAJDBE 

 

Med arheološkim dokumentiranjem je bilo odkritih in shranjenih ter v primarno obdelavo 

vključenih 246 najdb. Pobrane so bile vse odkrite najdbe, brez izjem. 

Vse keramične najdbe so se ohranile v fragmentarni obliki. 

 

Najdbe so bile oprane, pregledane ter razdeljene glede na material: 

lončenina - 212 kosov (86,2%), kremen - 1 kos (0,4%), keramični gradbeni material - 1 

kos (0,4%), kosti - 9 kosov (3,7%), lep - 15 kosov (6,1%), ruda - 1 kos (0,4%), steklo - 3 

kosi (1,2%), kamen - 1 kos (0,4%), žlindra - 2 kosa (0,8%), železo - 1 kos (0,4%). 

 

Glede časovne opredelitve najdb splošno velja, da je najlažje opredeljiva lončenina. 

Nedvomno je bilo mogoče opredeliti 237 najdb (96,3%), rezultati so prikazani v Tabelah 1 in 

2. 

 

SONDA 1 
SKUPAJ 

Kvadrant SE lončenina kremen k.g.m. kost lep ruda steklo brus žlindra železo 

A1 2 50     
2 

(N) 
5     

  1 (N)   
58 

A1 deponija 53, 2 (NV)       6   1 (REC)     1 (N) 63 

A2 deponija 25     
3 

(N) 
1 1 2 

1     
33 

A2 2 22     
2 

(N) 
      

  1 (N)   
25 

A3 2 4                   4 

A5 9   1 (N)                 1 

B1 2 4, 1 (A)                   5 

B2 2 23       1           24 

B3 2 10     
1 

(N) 
      

      
11 

B6 deponija 8       1           9 

B6 7 9                   9 

B7 deponija 1   
1 (REC) 

1 
(N)   

    
      

3 

B9 deponija         1           1 

SKUPAJ 
212 1 1 9 15 1 3 1 2 1 

246 
246 

 
Tabela 1: Evidentirane najdbe glede na kontekst, material in časovno opredelitev (Legenda: k.g.m. - keramični 

gradbeni material, REC - recentno, NV - novi vek, A - antika, N - nedoločeno). Kjer poleg števila ni oznake 

datacije, je material opredeljen v prazgodovino. 
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Datacija 

Skupaj 
 

Recentno Novi vek Antika Prazgodovina Nedoločeno 

Sonda 2 2 1 228 13 246 

procenti 0,81% 0,81% 0,41% 92,68% 5,28% 100% 

 
Tabela 2: Procentualno razmerje evidentiranih najdb glede na časovno opredelitev. 

 

Časovno večina najdb pripada obdobju prazgodovine. Natančnejša analiza odkritih najdb je 

pokazala, da večina keramičnega materiala časovno pripada 7. in 6. stoletju pred našim štejem 

(stopnje Podzemelj 2 in Stična - Novo mesto). Med keramičnim gradivom, ki pripada obdobju 

starejše železne dobe, prevladujejo različni tipi loncev, skled in skodel. Med gradivom so 

prisotni tudi deli pekev, vretenca, svitkov, piraunosa, hišnega lepa, žlindre. Prisotnost zgoraj 

omenjanih tipov najdb jasno nakazuje na naselbinski kontekst, kar potrjujejo tudi konteksti, v 

katerih so bile najdbe odkrite. 

Odkrit je bil tudi odlomek antične keramike, ki pa ga ni mogoče natančneje časovno opredeliti 

in je bil na to mesto verjetno prinesen z višjih predelov hriba, kar kaže tudi zaobljenost 

odlomka. Prav tako so bile odkrite najdbe, ki časovno pripadajo obdobju novega veka in 

recentnemu obdobju. Te najdbe so sem prišle  verjetno z gnojenjem travnikov in njiv, lahko 

pa so prišle tudi s spiranjem materiala po pobočju. 

Med časovno nedoločene najdbe smo opredelili kosti, žlindro in kremen. Kosti so težko 

časovno opredeljive razen, če imamo znane okoliščine, v katerih so bile odkrite. Glede na 

kontekst, v katerem smo odkrili nekatere kosti, lahko domnevamo, da so le-te 

prazgodovinskega izvora. Prav tako lahko trdimo za žlindro. Med časovno nedoločene najdbe 

smo uvrstili tudi kos kremena (PN 1000), ki so ga odkrili geologi pri čiščenju profila. Kljub 

analizi predmeta ni jasno ali gre za izdelek človeka ali za nastanek predmeta po naravni poti, 

saj ni opaznih sledov namernega odbijanja ali uporabne retuše, ki bi predmet opredeljevalo 

kot človeški izdelek.  
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INTERPRETACIJA REZULTATOV ARHEOLOŠKEGA DOKUMENTIRANJA 

 

Na podlagi pridobljenih najdb in stratigrafske slike je mogoče dobiti vpogled v pretekle 

dogodke na obravnavanem območju. 

Zaradi naravnih danosti terena, ki deli območje na pobočje s travnikom in na ravninski del, 

kjer je njiva, se stratigrafska situacija v zgornjem delu razlikuje od spodnjega dela sonde, 

vendar bistvenih razlik ni. 

Sterilno podlago terena predstavlja v zgornjem delu sonde 1 kamnita geološka osnova iz 

litotamnijskega apnenca (SE 4 v kv. A in B 1-4), ki na nekaterih delih sega do nivoja kulturne 

plasti. S preperevanjem matične kamnine je nad to kamnito podlago nastala rdečkasto rjava 

meljasta glina (SE 3 v kv. A in B 1 -4), ki se nahaja tudi v razpokah v kamniti osnovi (slika 7) 

in je arheološko sterilna. Obe plasti padata po pobočju, kar kaže na nagnjenost terena od 

zahoda proti vzhodu. Nad tema plastema se nahaja arheološka kulturna plast (SE 2 v kv. A in 

B 1-4). Gre za zelo temno sivo rjav glinen melj, ki vsebuje različen arheološki material, ki je 

časovno umeščen v starejšo železno dobo. V starejšo železno dobo datiramo tudi strukturo 3 

(SE 5) v kv. B 1-2 (slika 8), katero prekriva oziroma se naslanja SE 2. Struktura je bila 

verjetno zgrajena v plitkejšem vkopu (SE 6), ki je vkopan v arheološko sterilno plast SE 3. 

Vkop sicer ni viden, ga pa predvidevamo, saj je bil teren na mestu strukture spremenjen. Prav 

zaradi odkritja te strukture obstaja možnost, da se plast SE 2 deli na vsaj dva dela (na hodno 

površino v prazgodovini ter na plast, ki prekrije strukturo 1). Zaradi uporabe terena v 

prazgodovini in relativno tanke plasti je morebitna meja danes zabrisana. Strukturo 3 (dolžina 

v profilu 2,9 m, višina do 0,6 m) predstavlja večja koncentracija apnenčastih lomljencev, 

apnenčastega drobirja ter glinenega melja. Poleg omenjenih sestavin se na tem mestu pojavlja 

tudi  arheološki material, ki je značilen za naselbinske kontekste (lončenina, ki pripada 

različnim tipom posod, hišni lep, kosti, žlindra, oglje). Zaradi omenjenih dejstev lahko trdimo, 

da struktura 3 predstavlja prazgodovinski objekt oziroma hišo. V tlorisu je struktura 3 slabše 

vidna, saj jo večinoma prekriva plast SE 2, zato je struktura 3 verjetno še in situ. 

Domnevamo, da se struktura 3 širi proti severu, saj je v južnem profilu nismo ugotovili. 

Struktura 3 ne pada po pobočju, kar nakazuje na dejstvo, da je bil teren za izgradnjo strukture 

3 izravnan (vkop SE 6). Plast SE 2 je bila prekrita s tanko plastjo ruše (plast SE 1). Tudi plasti 

SE 2 in SE 1 padata od zahoda proti vzhodu in sledita nagnjenosti terena. 

Spodnji del sonde 1 se stratigrafsko delno razlikuje od zgornjega dela sonde 1. Tu geološko 

podlago oziroma arheološko sterilno plast predstavlja plast SE 5 v profilu A in SE 6 v profilu 
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B. Plasti SE 5 in SE 6 padata od zahoda proti vzhodu in sledita nagnjenosti terena, proti dnu 

sonde (vzhodni del sonde 1) je padec manjši, ker se tu teren prične izravnavati (na mestu, kjer 

je danes njiva). Opis geoloških plasti in sprememb v njih bo podrobneje predstavljen v 

geološkem poročilu, ki ga bo pripravil Geološki zavod Slovenije. Na nivoju plasti SE 5 v 

profilu A smo v kv. A 5 zasledili nekakšno jamo (SE 9), ki je bila zapolnjena s sivo rumeno 

meljasto glino z manganovimi in železovimi oksidi. Polnilo jame ni vsebovalo nobenih 

antropogenih znakov, razen kosa kremena (PN 1000), za katerega pa ni mogoče trditi, da gre 

za delo človeških rok. Tudi stratigrafska situacija na tem mestu ne nakazuje na antropogene 

dejavnosti, ki bi imele zvezo z nastankom ali uporabo te jame. V plasti SE 5 (profil A) in SE 6 

(profil B) so bili narejeni vkopi za strukture, ki se nahajajo v tem delu sonde 1. V južnem 

profilu oziroma profilu A je bil narejen plitek vkop SE 8 v kv. A 8, ki je služil za izravnavo 

terena za izgradnjo strukture 1 (SE 6). Vkop sicer ni viden, ga pa predvidevamo, saj je bil 

teren na mestu strukture spremenjen. Strukturo 1 tu predstavlja 2,2 m dolg in 0,25 m debel pas 

apnenčastih lomljencev in drobirja. Na tem mestu se prav tako nahajajo ostanki različnega 

arheološkega materiala (drobci keramike, hišnega lepa, oglja), ki nakazujejo, da gre pri 

strukturi 1 za ostanke nekakšnega prazgodovinskega objekta. Koncentracija apnenčastih 

lomljencev in arheološkega materiala je tu manjša, kot pri strukturi 3 v profilu B, kar nakazuje 

na dejstvo, da gre verjetno pri strukturi 1 za rob objekta, ki se nahaja južno od profila A, lahko 

pa se je širil proti severu, vendar je bil odstranjen pri geološkem izkopu sonde 1, saj je tu 

izkop sonde širok skoraj 5 m. V severnem profilu oziroma profilu B smo zasledili ostanke 

dveh struktur. Strukturo 1  (SE 7 v kv. B 6) in strukturo 2 (SE 8 v kv. B 7-8) prav tako 

predstavljajo večje koncentracije apnenčastih lomljencev in drobirja, ki jih spremlja različen 

arheološki material. Struktura 1 (SE 7) je ohranjena 2,5 m v dolžino in 0,5 m, struktura 2 (SE 

8) pa je ohranjena 2,7 m v dolžino in 0,5 m v višino. Zaradi nepravilnosti v plasti SE 6 v 

profilu B domnevamo, da sta bili obe strukturi tudi tu postavljeni v vkop (SE 9 za strukturo 1 

in SE 10 za strukturo 2), ki je služil za izravnavo terena za izgradnjo obeh objektov. 

Koncentracija apnenčastih lomljencev in arheološkega materiala je večja pri strukturi 2. Tudi 

tu ne moremo z gotovostjo trditi, v katero smer se širita oba objekta, saj smo imeli v vpogled 

le situacijo v profilu. Delno se gotovo širita severno v profil B, južni del objekta, pa je bil 

odstranjen pri geološkem izkopu sonde 1. Vse te strukture v obeh profilih prekriva arheološka 

kulturna plast (SE 3 v profilu A in SE 4 v profilu B). Gre za zelo temno sivo rjav glinen melj, 

ki vsebuje različen arheološki material, ki je časovno umeščen v starejšo železno dobo. 

Podobno kot v zgornjem delu sonde 1, tudi tukaj lahko domnevamo, da je plast sestavljena 



 
25 

 

vsaj iz dveh delov, vendar v profilu nismo bili sposobni prepoznati razlike. Predvsem je 

zanimivo dejstvo, da ne moremo z gotovostjo prepoznati hodne površine, ki bi pripadala 

odkritim strukturam. Sočasna tej kulturni plasti je tudi premešana temno sivo rjava plast (SE 4 

v profilu A in SE 5 v profilu B). Tudi ta plast vsebuje drobce arheološkega materiala, 

datiranega v starejšo železno dobo. Nastanek te plasti je vprašljiv, saj gre za plast, ki je 

sestavljena iz plasti SE 3 v profilu A in SE 4 v profilu B ter iz plasti SE 5 v profilu A in SE 6 

v profilu B. Iz profila je razvidno, da je plast premešana oziroma prekopana. Namembnost in 

uporaba sta na tej točki raziskav nejasna, možno pa je, da gre pri tej plasti za ostanke 

prazgodovinskih njiv, vendar je za to trditev zbranih premalo podatkov. Ti kulturni plasti 

prekriva temno sivo rjav glinen melj, ki predstavlja ornico (SE 2 v profilu A in SE 2 in 3 v 

profilu B) oziroma današnjo njivo. Nad to plastjo se nahaja današnja hodna površina (SE 1 v 

obeh profilih). Iz zadnjih dejstev je razvidno, da se po obdobju prazgodovine na tem območju 

ni odvijala večja antropogena dejavnost in da je bilo območje v uporabi zgolj za namene 

kmetijstva, ne pa poselitve (slika 20 - stanje v iz leta 1825). 

Pomembno pri analizi stratigrafije na obravnavanem območju je seveda dejstvo, da smo 

dokumentirali zatečeno stanje in da vse ugotovitve izhajajo iz pridobljenih informacij iz 

profilov in deloma tlorisov (samo v zgornjem delu sonde 1). Tudi dejstvo, da je struktura 3 v 

kv. B 1-2 tako dobro vidna, je posledica načina geološkega izkopa sonde 1, ki je na tem mestu 

bistveno manj grobo posegla v nedotaknjene arheološke plasti. Tem dejstvom ustreza tudi 

količina odkritih arheoloških najdb, ki je v kvadrantih A in B 1-3 precej večja kot povsod 

drugje, saj smo imeli tu na razpolago pri zbiranju arheoloških najdb poleg profila tudi 

ohranjen tloris ter deponijo, katera ni bila prekrita z zemljino, ki predstavlja arheološko 

sterilno plast. Večje koncentracije odkritih najdb se pričakovano nahajajo tudi pri vseh ostalih 

odkritih strukturah. Domnevamo, da so strukture orientirane v smeri sever - jug, s krajšo 

stranico v smeri vzhod - zahod, zaradi same nagnjenosti terena. 
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Slika 20: Lega območja raziskav na Franciscejskem katastru za Štajersko iz leta 1825 

(vir: http://www.gov.si/arhiv/kataster/imgb/c/c005a03.jpg in 

http://www.gov.si/arhiv/kataster/imgb/c/c005a02.jpg) 
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SKLEP 

 

Opravljeno arheološko dokumentiranje na območju parcel 88/1 in 87 - del, k.o. Stari grad 

(parcele ležijo znotraj območja registrirane enote kulturne dediščine, ki je varovano z 

varstvenim režimom za arheološko dediščino), je potrdilo intaktne arheološke vsebine iz 

obdobja prazgodovine/starejše železne dobe.  

Ugotovitve arheološkega dokumentiranja so izredno pomembne za razumevanje poselitve 

Libne v obdobju prazgodovine, saj naselbinske strukture izven utrjenega areala Libne (slika 2) 

doslej še niso bile odkrite

Sledove dolgotrajnejše poselitve izpričuje večja količina odkritih najdb ter štiri 

prazgodovinske strukture (

 (priloga 1). Datacija novoodkritih struktur ter najdb časovno 

sovpada z aktualnim vrednotenjem naselbinskega dela Libne. 

bivalni ali gospodarski objekti

Odkrite in dokumentirane strukture se nahajajo in situ. 

 - priloga 2).  

V vzhodnem (spodnjem) delu sonde 1 (kvadranti A in B 5-10) so najdene tri strukture. 

Strukturo 1 v profilu A (kv. A 8 - SE 6) sledimo 2,2 m v dolžino in 0,25 m v višino. V profilu 

B smo dokumentirali dve strukturi, v kv. B 6 (SE 7 - 2,5 m v dolžino in 0,5 m v višino) in v 

kv. B 7-8 (SE 8 - 2,7 m dolžine in 0,25 m višine). Vse tri strukture so vidne samo v profilih 

ter so dovolj globoko, da niso ogrožene z naravnimi pedogenetskimi procesi. Predlagamo, da 

se površine in stranice izkopa (celotna profila A in B) pred strojnim zasipavanjem prekrijejo 

z geotekstilom do višine posega. 

Struktura 3

Večji del izkopanih arheoloških plasti se nahaja pod kupom zemljine, ki je nastala pri 

geološkem izkopu sonde, zato jih nismo uspeli preučiti oziroma iz njih pobrati morebitne 

najdbe. To bo mogoče storiti ob strojnem zasipavanju sonde ob stalni prisotnosti arheološke 

ekipe.  

 (SE 5 - kv. B 1-2) je ugotovljena tako v tlorisu (dolžine 2,9 m in širine 1 m) kot v 

profilu (dolžine 2,9 m in višine 0,6 m). Ker se nahaja tik pod površjem (0,20 m) in je deloma 

že odkrita, obstaja velika verjetnost nadaljnjih poškodb s pedogenetskimi procesi. 

Predlagamo, da se na tem mestu opravijo preventivna arheološka izkopavanja v dolžini 4,9 

m z razširitvijo 2 m v stranico profila. 

 

V Tabeli 3 je podana globina plasti glede na predvideni način izkopa. Podana je debelina za 

območje strukture 3, skupna debelina, povprečna debelina plasti in skupno povprečje volumna 

plasti. Ročni izkop se uporablja za plasti, ki vsebujejo neposredne arheološke informacije. V 
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danem primeru gre za vse plasti od ruše do geološko sterilne podlage, ki vsebujejo arheološke 

informacije iz obdobja prazgodovine (SE 1, 2, 5 v kv. B 1-2). Obstaja možnost vkopov v 

geološko osnovo (SE 3), ki se lahko nahajajo do globine 0,3 metra in jih pričakujemo na cca. 

5% površine celotnega območja. 

   

 

 
Debelina 

 

SONDA 

plasti z 
arheološkim 
potencialom 

(II. razred) 
 

1 0,7 5% skupne 
površine do 0,3 

m globine - 
vkopi (II. 
razred) 

Skupna povprečna debelina (v metrih) 0,7 

m3 - na površini predvidenega posega         
(14,7 m2) 

10,29 0,15435 

m3 - na površini predvidenega posega         
(14,7 m2) 

10,44435 

 

Tabela 3: Globina plasti in način njene odstranitve ter njen povprečni volumen. 
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FOTOGRAFIJE NAJDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slika 21: Fotografija najdbe PN1000, kremenov odbitek? (Foto: D. Badovinac). 

 

 

Slika 22: Fotografija najdbe PN1001, del ostenja lonca z modeliranimi navpičnimi rebri, 
datacija: Podzemelj - Stična Novo mesto 2 (Foto: D. Badovinac). 

 

 



 

Slika 23: Fotografija najdbe PN1003, del ostenja lonca z apliciranim rebrom z odtisi prstov 
(Foto: D. Badovinac). 

 

 

Slika 24: Fotografija najdbe PN1006, del ostenja lonca z bradavičko (Foto: D. Badovinac). 

 



 

Slika 25: Fotografija najdbe PN1007, del ustja in ostenja lonca z apliciranim rebrom z vrezi 
(Foto: D. Badovinac). 

 

 

Slika 26: Fotografija najdbe PN1009, del vretenca (Foto: D. Badovinac). 

 



 

Slika 27: Fotografija najdbe PN1010, del ustja in ostenja lonca z apliciranim rebrom z odtisi 
prstov (Foto: D. Badovinac). 

 

 

Slika 28: Fotografija najdbe PN1011, del ustja in ostenja lonca (Foto: D. Badovinac). 

 

 



 

Slika 29: Fotografija najdbe PN1012, del ostenja piraunosa z apliciranim rebrom z odtisi 
prstov (Foto: D. Badovinac). 

 

 

Slika 30: Fotografija najdbe PN1013, del ročaja pekve (Foto: D. Badovinac). 

 

 



 

Slika 31: Fotografija najdbe PN1014,  del dna ter ostenja lonca z aplicirano bradavico (Foto: 
D. Badovinac). 

 

 

Slika 32: Fotografija najdbe PN1015,  del ostenja lonca z apliciranim rebrom z odtisi prstov 
(Foto: D. Badovinac). 



 

Slika 33: Fotografija najdbe PN1018,  del ustja in ostenja sklede (Foto: D. Badovinac). 

 

 

Slika 34: Fotografija najdbe PN1019,  del ostenja posode z apliciranim rebrom z odtisi prstov 
in držajem (Foto: D. Badovinac). 
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