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POVZETEK 
Poročilo v zgoščeni obliki predstavlja izsledke zaščitnih arheoloških izkopavanj na najdišču 
Ivančna Gorica – Novi center, Gruča 2. Povzema celoten proces arheološkega izkopavanja in na 
preliminarnem nivoju interpretira rezultate izkopavanj. 
Odkrito je bilo večfazno arheološko najdišče. Odkrit je bil rob naselbine iz časa prazgodovine 
(srednja in pozna bronasta ter starejša železna doba) ter njen manipulativni prostor ob potoku, ki 
je tekel ob zahodnem vznožju hriba. Poleg tega je bila odkrita večja kamnita struktura in rimskega 
obdobja. Obseg odkritja v vsebinskem smislu lepo dopolnjuje do sedaj poznano sliko poselitve 
Ivančne Gorice v preteklosti. 
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UVOD 
Najdišče Ivančna Gorica – Novi center, Gruča 2 leži ob severnem in zahodnem vznožju griča ob 
cerkvi sv. Jožefa v Ivančni Gorici (485420.9208, 88182.7874, 325m n.m.v.). Zajema območje 
10176,86m2, ki je bila pred začetkom raziskav zatravljena (PRILOGA 1, 2). 
Na tem območju je predvidena gradnja večih stanovanjskih blokov, vse potrebne infrastrukture 
parkirnih mest in dovoznih poti. Zato je bilo v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji območje pred 
pričetkom gradbenih del potrebno arheološko raziskati. S predhodnimi raziskavami, izvedenimi 
marca 2008, je bilo najdišče ocenjeno kot lokacija s koncentracijo prazgodovinske lončenine 
(Plestenjak 2008). V februarju 2009 so se začela izvajati zaščitna arheološka izkopavanja. 
Arheološki izkop je izvajalo podjetje Arhej d.o.o. pod vodstvom Ane Plestenjak (3502-3/08-8) in 
pod strokovnim nadzorom Borisa Vičiča (ZVKDS, OE Ljubljana). Dela so potekala od 
19.2.2009 do 6.7.2009.  
V 117 delovnih dneh je bilo na površini 8710,70m2 izkopanih in z arheološko metodo raziskanih 
8405,89m3 zemljine.  
Raziskave so pokazale, da gre za najdišče iz časa prazgodovinskega in rimskega obdobja. 
Natančnejše izsledke, ki zajemajo potek del in metodološke pristope, ki so bili pri delu 
uporabljeni, stratigrafsko sliko najdišča, ter primarno faziranje in interpretacijo pridobljenih 
podatkov, podajamo v nadaljevanju. 
 

 
Slika 1 – lokacija najdišča na DOF-u 
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GEOGRAFSKI in GEOMORFOLOŠKI OPIS PROSTORA 
Ivančna Gorica je razmeroma mlado naselje, ki je nastalo vzhodno od sotočja Višnjice in Stiškega 
potoka. Ime je dobilo po Ivanki, prijateljici vojvodinje Viride. Slednja je od plemkinje je dobila v 
dar vinograd (gorico) na griču nad križiščem cest, ki tečeta iz Stične proti Žužemberku in iz 
Višnje gore v Šentvid (Svoljšak 2008, 6). Naselje, ki je nastalo pod gričem so sprva imenovali  Pod 
Ivankino gorico oz. krajše Pod Ivančno. Po drugi svetovni vojni se je kraj začel razvijati intenzivneje, 
kot do tedaj vodilna Stična. Takrat se je uveljavila tudi sedanja oblika imena kraja.  
V širšem smislu področje Ivančne Gorice leži v Muljavski dolini, sredi Dolenjskega podolja. 
Dolina je močno razgibana. Griči in planote se menjavajo s poplavnimi kotlinami, kraškimi polji 
in uvalami. Muljavsko dolino na zahodu zamejuje Kriška ali Polževska planota, ki  jo deli od 
Grosupeljske kotline. Na severnem delu se Muljavska dolina stika s Stiškim kotom, ki ga zamejuje 
Posavsko hribovje, na vzhodu leži dolina Temenice. Mejo predstavlja Medvedjek. Na jugu pa se 
dolina postopoma izteka v dolino reke Krke.  
Iz geomorfološkega vidika področje leži na stiku med dolomitni skladi Posavskih gub (severni 
del) in Dolenjsko-notranjske mezozoiske grude, ki jih včasih imenujemo tudi Notranji Dinaridi 
(južni del). Na stiku tektonskih prelomnic so se Posavske Gube mestoma narinile na Dinaride ter 
povzročile dvignjen in naguban svet, ki ga danes vidimo zlasti zahodno od obravnavanega 
področja. V Muljavski in sosednji Grosupeljski dolini pa se svet postopoma izravna.  
Stik tektonskih prelomnic pomeni tudi stik različnih kamninskih enot. Na severu so skrilavi 
glinovci (Višnja Gora, Debeče), meljevci, peščenjaki iz časa predkarbona (Poljane), kongomerati, 
dolomiti z roženci in tufiti iz srednjega triasa (Kucelj, Višnja Gora, Muljava, Poljane), peščenjaki 
iz zgornjega triasa (Zgornja Slivnica, Poljane) in pasoviti dolomit iz zgornjega triasa (Stiški kot, 
severno od Šentvida). Na južnem delu pa prevladuje gornje triasni dolomit1

Precejšen del področja v okolici Ivančne Gorice je prekrila rdečkasto rjava glina (degradirana 
terra rosa), ki je nastala po preperevanju apnenca. Na nekaterih delih so se na njej kot posledica 

.  
Krajino Muljavske doline sta v kvartarju in morda že pliocenu preoblikovala zlasti potoka 
Višnjica in Stiški potok ter drugi kraški izviri (Virski potok). Vode so se sprva tekle na vzhod, in 
se izlivale v Mirno. Zaradi tektonskega delovanja (dviganje področja na vzhodu) je stari rečni 
sistem razpadel, vodotoki so se preusmerili na jug, proti Krki, kamor se iztekajo še danes. Zaradi 
kraškega sveta na tem delu pa vode pogosto tečejo po podzemni poti.  
Zgornji del porečja Stiškega potoka pokrivajo predvsem nekarbonatne kamnine karbonske, 
permske in triasne starosti. V spodnjem delu porečja so v podlagi predvsem različni triasni 
dolomiti. Stiški potok ima tudi na območju med Stično in Ivančno Gorico nekaj kraških pritokov 
(lokacija nekdanjih Ljubljanskih mlekarn, Šolski center), ki so danes deloma kanalizirani. Izviri so 
vezani na neprepustne cone v dolomitu. 
Višnjica teče pretežno po triasnih dolomitih in apnencih, le v zgornjem delu porečja je nekoliko 
več paleozojskih nekarbonatnih kamnin. 
Potok Vir ima kraški izvir v vasi Vir, dodatne kraške izvire tudi dolvodno od same vasi (vsi izviri 
so kot izgleda vezani na neprepustne cone v dolomitu), od tam teče proti jugu in je danes 
večinoma kanaliziran. Glede na situacijo na terenu ni izključeno, da je ta potok v preteklosti pri 
Vrhoplju zavil proti zahodu in dosegel lokacijo najdišča severno od kmetije Kvas (Verbič 2009, 1-
2). 

                                                 
1 Šlebinger C., 1969, Grosupeljska kotlina in njena geologija. – Zbornik občine Grosuplje I, 53-57 
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erozijsko-akumulacijskih procesov oblikovala rjava opozoljena tla. Slednja so na rdečkasto rjavo 
glino nanešena od drugod in predstavljajo zmerno vlažna, slabo propustna in zelo zbita tla. Kot 
posledica tega doline onemogočajo hiter odtok površinskih voda, zato se je voda večkrat dlje časa 
zadrževala na dnu dolin. Na teh močvirnatih predelih so nastala mokrotna – zablatena (zaglejena) 
tla, ki so zelo kisla in slabo rodovitna.2 
Danes v Muljavski dolini ni več močvirnatih predelov, kar je posledica melioracij in izsuševanju v 
polpretekli dobi. 

 
Slika 2 – izsek iz geološke karte Slovenije 

 
 

                                                 
2 Tancik R. , 1969, Talne značilnosti Grosupeljske kotline. – Zbornik občine Grosuplje I, 58-63; 
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ARHEOLOŠKI IN ZGODOVINSKI ORIS PROSTORA 
Območje Muljavske doline je bilo za človeka izjemno zanimivo, saj se poselitev kaže v malodane 
vseh arheoloških obdobjih. Najstarejše posamične najdbe segajo v čas bakrene dobe (Kastelic 
1963, 73).   
O poselitvi v srednji in pozni bronasti dobi priča najdišče Podsmreka (Murgelj 2008). 
Pomembnejši pa prostor postane v pozni bronasti dobi (Gradišče nad Petrušnjo vasjo, Višnja 
gora,…). Posamezne najdbe iz tega časa so znane tudi iz najdišča Mrzlo polje (Svojšak 2008). 
Največji razcvet zagotovo pomeni čas železne dobe, ko na Cvingerju nad Virom pri Stični 
nastane največja naselbina na Slovenskem in hkrati središče železnodobne dolenjske halštatske 
skupine (Gabrovec 1994, 1999). Naselju pa pripadajo tudi gomilna grobišča, ki se razprostrirajo 
po bližnji okolici (Vir, Glogovica, Raduhova vas, Velike Pece, Podsmreka, Nova vas, Sušica) 
(Gabrovec 2006). Na gričih na obronkih doline je nastalo še več manjših gradišč (Gradišče nad 
Dednim dolom, Metnaj, sv. Rok pri Šentvidu, Petrušnja vas, Višnja gora, Raduhova vas, Muljava).  
Življenje na Cvingerju in okolici se nadaljuje v čas mlajše železne dobe (Frey, Gabrovec 1969) in 
ga je moč povezati s keltskimi Latobiki, naseljenimi na Dolenjsko v 1. stol. pr.n.št. (Petru 1971).  
V rimskem času je čez te kraje vodila glavna cestna povezava na Balkan – cesta Emona – Siscia 
(Ljubljana - Sisak). Posamezni segmenti ceste so bili odkriti ob gradnji avtocestenega odcepa pri 
Ivančni Gorici (Istenič 2008, 75) in pri bencinski črpalki (Josipović, ustno). V okolici Ivančne 
Gorice so bili odkriti tudi trije miljniki. Dva sta bila najdena v bližini železniške postaje v  Ivančni 
gorici – proti vasi Malo Hudo (ANSL 1975, 196). V bližini odkritja miljnikov naj bi se glavni cesti 
Emona- Neviodunum priključila stranska pot, ki je vodila proti Cikavi (ANSL 1975, 197). Eden 
od obeh miljnikov danes stoji v Ivančni Gorici, na odcepu za Stično. Kot podstavek znamenju ga 
je dal postaviti stiški opat Lavrencij Rainer l. 1583 (Kastelic 1969, 77). Tretji miljnik je bil najden 
na Mrzlem polju. 
V okolico Ivančne Gorice je locirana tudi rimska cestna postaja Acervo. Točna lokacija ni znana, 
po nekaterih predvidevanjih pa naj bi šlo za vas Hudo (ANSL 1975, 197). Poselitev je znana tudi 
na hribu sv. Jožefa. Tu so bili s terenskim pregledom odkriti ostanki rimskodobne arhitekture (1, 
2. stol.). Na Muljavi pa so bili ob cerkvi odkriti ostanki podeželske vile (Hofman 2008).  
V okolici je najdenih tudi nekaj grobišč (Vir, Šentvid pri Stični – Farovški hrib (ANSL 1975, 197), 
Mrzlo polje (Jerin 2008, 60-75), Ivančna Gorica – na Špici (Istenič 2008, 75), Gorenja Dobrava 
(Novšak, 2006), ter nagrobnikov, ki so danes vzidani v cerkvena pročelja (Spodnja Draga, 
Pristava nad Stično, Mrzlo polje, Stiški samostan, Šentvid pri Stični, Žalna, Višnja gora). 
Posamezne najdbe so znane tudi iz krajev Malo Črnelo in Male Češnjice (ANSL 1975, 197; 
Frey/Gabrovec 1969, 25). 
Zgodnje srednjeveška poselitev tega prostora je slabše zabeležena. Na hribu sv. Jožefa so bile 
odkrite jame s slovansko lončenino iz 8/9. stoletja. Naselbino iz tega časa poznamo tudi iz 
Zagorice pri Velikem Gabru (Vičič 2002). Poleg tega je na Muljavi ob cerkvi sv. Marije znano  
grobišče iz 10. stoletja (Kastelic 1965, 78). 
Pomembno prelomnico predstavlja leta 1136, ko je bil v Stični ustanovljen cistercijanski 
samostan. S tem je prostor dobil nove dimenzije. Center dogajanja je postala Stična, Ivančna 
Gorica je pri tem le točka preko katere vodijo poti proti njej.  
Pod traso današnje avtoceste je bila odkrita tlakovana cesta, ki je tekla v smeri Ljubljana – Novo 
mesto. Glede na najdbe je datirana v čas sredine 18. stoletja (Svoljšak 2008). 
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Slika 3 – Karta arheoloških najdišč (po Svoljšak 2008) 

  
Slika 4 – Levo: Franciscejski kataster za Dolenjsko AS 3000/C499, C083; c499a04, c083a01, c083a03, c083a04 

©Arhiv Slovenije; Desno: Jožefinska vojaška karta (Rajšp/Ficko 1996) 

NNoovvii  cceenntteerr  ––  IIvvaannččnnaa  GGoorriiccaa  
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METODA IN POTEK DEL 

Celotno območje najdišča je bilo za potrebe vodenja dokumentacije razdeljeno v 3 sektorje, ki so 
bili med seboj povezani v enotno mrežo kvadrantov v velikosti 5 x 5m (PRILOGA 2). 

Sektor 1 je ležal na južnem delu najdišča, ob zahodnem vznožju hriba sv. Jožefa (kv. A– L/1-11 ). 
Sektor 2 je ležal ob severnem vznožju istega hriba, na severni strani pa ga je zamejevala nedavno 
zgrajena cesta, ki teče vzporedno z železniško progo (kv. V-AB/14-40). Sektor 3 pa je ležal 
severno od sektorja 1 in zahodno od sektorja 2 (kv.  M-AB/2-13).  

Arheološke raziskave so se najprej odvijale v sektorjih 1 in 2, po dokončanju sektorja 2 pa še v 
sektorju 3.  

Arheološki izkop se je izvajal znotraj mreže in je potekal po naslednjem vrstnem redu:  

- strojna odstranitev ruše in ornice pod arheološkim nadzorom (0,2-0,5m):  

- strganje površine za potrebe identifikacije vkopov in drugih arheoloških sedimentov ali 
struktur 

- ročni stratigrafski izkop arheoloških plasti ter praznjenje vkopov. 

Vzporedno s fizičnim izkopom terena, je potekala geodetska izmera depozitov, vodenje 
dokumentacije in izpolnjevanje baze podatkov (seznami in opisi SE, seznami najdb, seznami 
fotografij, seznami vzorcev in seznami separacij) ter fotografska dokumentacija v obliki digitalnih 
in dia posnetkov. Izdelane in interpretirane so bile fotoskice, ki so bile s pomočjo geodetske 
podpore vpete v prostor. Sočasno je teklo tudi pranje in sortiranje arheoloških najdb, ter njihova 
primarna obdelava. 

Hkrati je strokovna ekipa skrbela tudi za primarno obdelavo in združevanje podatkov. Zabeleženi 
podatki o terenu in izkopanem gradivu so bili vneseni v enotno informacijsko podatkovno bazo 
narejeno v programu Tombmaster. Geodetske meritve pa so bile obdelane v programu 
AutoCAD. Po končanem izkopu je strokovni del ekipe podatke posredoval v skupno 
stratigrafsko shemo najdišča, ki je predstavljena v naslednjem poglavju. 
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STRATIFIKACIJA NAJDIŠČA 
Najdišče Ivančna Gorica – Novi center, Gruča 2 leži ob severnem in zahodnem vznožju griča na 
katerem stoji cerkev sv. Jožefa. Najdišče na severnem delu zamejuje železniška proga Ljubljana –
Novo mesto, na zahodu pa novozgrajena dovozna pot, ki teče v smeri S-J (PRILOGA 1).  
V geomorfološkem smislu predel zajema ravnico in del vznožja griča, ki proti jugu oz. vzhodu 
postopoma prehaja v pobočje. Območje je pred začetkom del funkcioniralo kot travnik. Tudi 
pregled starih katastrov je pokazal, da bi ta prostor ni bil obdelovan. Slednje gre pripisovati 
pedološki sestavi terena in občasnemu poplavljanju terena3

SPLOŠNA STRATIGRAFSKA SLIKA 

.   

Ana Plestenjak, Tomaž Verbič 
Kljub temu, da je danes teren videti precej raven, je bilo geološko delovanje v preteklosti izjemno 
pestro. Kot predkvartarna podlaga se na najdišču pojavlja deloma dolomitiziran zgornjetriasni 
apnenec. Takoj nekoliko vzhodno od najdišča pa je v podlagi spodnjejurski apnenec. Meja med 
obema je normalna, konkordantna. 
V kvartarju se je oblikovala tudi geološka osnova samega griča sv. Jožefa. Predstavlja jo plast 
zbite, gnetljive rumenorjave peščene meljaste gline s prodniki rdečega grödenskega kremenovega 
peščenjaka, roženca večinoma svetlo sivih do skoraj belih odtenkov in preperelimi kosi dolomita, 
ki jo najdemo na robu pobočja (sektor 1 – vzhodni del: SE 1063; sektor 2 – južni del: SE 2083). 
Gre za ostanek starega aluvialnega zasipa. Naplavine so rezultat večkratnih resedimentacijsko-
pedogenih procesov. 
Glede na ohranjenost paleozojskih klastitov in rožencev, kot prodnikov v tem sedimentu, lahko 
utemeljeno sklepamo, da ima potok, ki je te naplavine odložil, svoj primarni izvor v zgornjem 
porečju današnjega Stiškega potoka, mogoče deloma tudi nekoliko zahodneje (Debeče). Na 
območju Poljan, ki je od najdišča oddaljena približno 5 km, se na površini pojavljajo grödenski 
kremenovi peščenjaki. Dolina Stiškega potoka je sicer globoka več kot 200 m, kar daje slutiti na 
relativno stabilno povirno območje skozi celoten kvartar. Geološki ogledi okoliških predelov 
(Verbič 2008) pa kažejo na to, da opisani sedimenti nedvomno pripadajo starejšim aluvialnim 
naplavinam.  

 
Slika 5 - Lečasta plast močno zaglinjenega pretežno roženčevega drobnozrnatega proda med ilovico. 

                                                 
3 Domačini pripovedujejo, da je v 60-ih letih 20. stoletja vlak vozil čez pol metra visoko vodo. 
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Delno kot o geološki osnovi lahko govorimo tudi o plasti zbite rumenordeče oz. rumenorjave 
meljaste gline ki vsebuje  večje količine železovih in manganovih oksidov (limunit) ter posamezne 
prodnike bodisi rožencev, bodisi peščenjakov (SE 2068 oz. SE 1082). V tem primeru gre za t.i. 
rdečkasto rjavo glino (degradirana terra rosa), ki je nastala po preperevanju predkvartarnega 
apnenca. Na njej so se mestoma formirala t.i. rjava opozoljena tla (SE 2003, 2002), ki 
predstavljajo koluvialne nanose. 
V pleistocenu in holocenu so področje (pre)oblikovali tudi številni vodotoki. Gre za kraške izvire, 
ki so dolbli pobočje ter iz okolice prinašali material in ga odlagali na ravnico. Prepoznali smo štiri 
večje izvire, ki so prenašali različno gradivo. Na vzhodnem delu najdišča (sektor 2) so se odlagali 
sedimenti, ki vsebujejo roženec (kremen) in peščenjak (SE 2042). To je material, ki se nahaja na 
porečju Stiškega potoka.  
Na zahodnem delu (sektor 1 in 3) pa se prepletajo peščeni in prodnati nanosi treh vodotokov: 
Dobro zaobljen, pretežno 
karbonaten prod s sigastimi 
oblogami (SE 1050) je 
opazovanja sediment Višnjice. 
Njegova petrografska sestava 
kar dobro odgovarja litologiji 
njenega porečja. Dolgemu 
transportu s tokom Višnjice 
odgovarja tudi zelo dobra 
zaobljenost prodnikov v tem 
produ.  
Nekarbonaten prod (SE 1005, 
1006, 1009, 1118) je sediment 
zgornjega dela porečja  

 
Slika 6 – Pogled na korita strug v sektorju 1; pogled proti zahodu 

Stiškega potoka. Petrografsko odgovarja podlagi na njegovem zgornjem porečju. V spodnjem 
delu Stiški potok teče po svojih aluvialnih naplavinah in pravzaprav sploh ne erodira dolomitne 
podlage! Tako razlagam odsotnost karbonatnih prodnikov v tem sedimentu. 
Pretežno dolomitni prod (SE 1100) pa je sediment, ki ne odgovarja porečju niti Višnjice niti 
zgornjem porečju Stiškega potoka. Dolomitni prod ni povezan z zgornjimi porečji obeh potokov. 
Verjetno je povezan s krškimi izviri, ki se pojavljajo v srednjih in spodnjih delih obeh porečij in 
so vezani na neprepustne cone v dolomitu. Ponujata se dve razlagi: bolj verjetno je, da gre za 
naplavino, ki jo je prinašal potok Vir, ki bi po tej razlagi nekoč tekel proti zahodu. Kraški izviri 
(posebno močni, v smislu 'bruhalnikov') lahko prenašajo veliko količino prodnatega materiala. Po 
drugi strani bi ta dolomitni prod bil lahko sediment, ki bi ga prinašali manjši kraški izviri vzdolž 
Stiškega potoka med Stično in Ivančno Gorico (taki izviri so znani pri Šolskem centru in na 
nekdanjem posestvu Ljubljanskih mlekarn). Ti sedimenti naj bi po tej razlagi bili časovno vezani 
na močnejše deževje, ko so omenjeni kraški izviri imeli zelo visoke pretoke. Takemu nastanku 
odgovarja tudi slabša zaobljenost prodnikov in slabša sortiranost dolomitnega proda (Verbič 
2009, 3).  
Ti peščeni nanosi niso posledica postopnega odlaganja sedimentov ob potokih, temveč jih prej 
lahko povezujemo z intenzivnim vodnih delovanjem pri občasnih poplavah.  
Znotraj izkopnega polja smo prepoznali tri večja korita strug (v nadaljevanju struga 1, struga 2 in 
struga 3), znotraj katerih in na njihovem robu so se ti različni sedimenti odlagali v poljubnih 
zaporedjih. Usmeritev strug poteka bolj ali manj v smeri S-J s posameznimi odkloni. Nastanek 

Struga2 

Struga3 

Struga1 
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teh strug pripisujemo posameznim hudourniškim potokom, ki so z vodo prinašali tudi večje 
količine materiala in ga odlagali na ravnici, kjer se je tok vode postopoma umirjal. Ker dotok vode 
ni bi stalen, so se tudi korita potokov spreminjala. Ko se je kakšno korito zapolnilo, si je voda 
izbirala najugodnejšo pot. Tako so te struge poljubno razvrščene po ravnici in meandrirajo v 
različne smeri. Ker so bila korita nestalna, so se tudi različno hitro polnila, kar je povzročilo, da se 
je voda pogosto razlivala. Glinena talna osnova je preprečevala talno odtekanje, tako so nastajala 
»močvirja«. Na teh delih, ob strugah so se postopoma nalagale plasti gline in melja, ki so delno 
prekrile peščena vodna nasutja in kotanje med njimi.  
Na nekaterih delih terena, pa je bil odtok vode hitrejši. Na najdišču smo odkrili kar štiri za kraški 
svet značilne požiralnike. Dva sta ležali v sektorju 2 (2012, 2102), ena v sektorju 1 (SE 1070, 
1101).  

 
Slika 7 – Prepletanje sedimentov v strugi 2: a) pretežno karbonaten prod s sigastimi oblogami; b) 

nekarbonaten prod; c) pretežno dolomitni prod. Vsi tipi prodov so precej zaglinjeni, deloma je to posledica 
slabših selektivnih procesov tekom sedimentacije, deloma pa tudi postsediemntacijskih iluvialnih 

procesov. d) ilovica oz. v geološki nomenklaturi peščen mulj. 

 
Slika 8 – Korito struge 3, vrezano v starejše aluvialne sedimente in zapolnjeno z mlajšimi. Procesi iluviacije, 

rubifikacije in drugi pedogeni procesi bi sčasoma (geološko gledano) dodobra izbrisali jasno mejo med 
obema sedimentoma. V leči proda (detajl slike) so pretežno dolomitni prodniki, v manjšini pa tudi 

nekarbonatni (rdeči in sivi kremenovi peščenjaki). (Glede izvornega območja: menimo, da gre pri tem 
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produ za izvor v potoku Vir, da pa je nekarbonatne prodnike potok 'pridobil' z erozijo starejših aluvialnih 
naplavin). 

 
Slika 9 – Polnilo struge 1: koritasta navzkrižna plastnatost pretežno karbonatnega drobnozrnatega proda, 
sediment Višnjice. S črno puščico je označen blok apnenca, kar se je kasneje izkazalo eden od blokov na 

dnu potočnega korita. Nad prodom je muljast pesek do pečen mulj, sediment poplavne ravnine. 

 
 

muljast pesek do peščen mulj 
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SEKTOR 1 
Samo Hvalec, Ana Plestenjak 
 
Lega 
Sektor 1 leži na južnem delu izkopnega polja in zajema kv. A/5-9, B-D/1-9 in E-L/1-10. Na 
vzhodu postopoma prehaja v pobočje hriba.  
 
Splošen opis 
Pod travniško rušo - plastjo temno sivo rjavega glinastega melja z apnenci in peščenjaki (SE 
1001), je ležala plast rumenkasto rjave peščene gline z 0,5% peščenjakov in 1,5% apnencev (do 
10cm) (SE 1002). Gre za staro ornico, ki je vsebovala odlomke tako prazgodovinske, antične, 
antične, novoveške lončenine kot recenten material. V kv. B-H4 je bil viden linearen vkop (SE 
1008), ki teče v smeri S-J. Zapolnjen je bil s plastjo temno sivkasto rjave glinastega melja s 4% 
peščenjakov (SE 1007). Šlo je za moderen jarek za vodovodno napeljavo, ki je presekal spodaj 
ležeče plasti, verjetno pa tudi že SE 1002. Podoben linearen vkop je ležal tudi v kv. K/10 in L/9, 
10 (SE 1204), ki je tekel v smeri V-Z. Zapolnjen je bil s plastjo sivkasto rjave glinastega melja s 
5% peščenjakov (SE 1203). V tem primeru gre za modern vkop za kanalizacijo. 
Po odstranitvi SE 1002 se je pokazala neenotna stratigrafska slika, ki jo opisujemo v naslednjih 
podpoglavjih. 
 
Struga 1 (kv. B-F/1, B-K/2, D-L/3, E-L/4 in K, L/5) 
Na južnem delu terena v kv. A1-K5 je ležala plast temno sivo rjave drobljive meljaste gline z 1% 
peščenjakovega grušča (do 6cm), 1% apnencev (do 1cm) in odlomke prazgodovinske in 
novoveško lončenine ter gradbenega materiala (SE 1004). Gre za naplavinsko plast, ki jo je 
začasno zastajanje vode sivkasto obarvalo. Pod SE 1004 in delno pod plastjo drobljivega temno 
rumenkasto rjavega glinastega melja s 30% peščenjakov (do 6cm) in odlomki prazgodovinske ter 
antične lončenine (SE 1006 = 1207), ki se je razprostirala proti vzhodu (kv. B2 do K5), je ležala 
plast temno rumenkasto rjave gline, ki je vsebovala odlomke prazgodovinske in novoveške 
lončenine (SE 1023=1239).  
Plasti so prekrile strugo hudourniškega potoka (SE 1171=1202). Tekla je v smeri sever-jug in je 
bila odkrita po celotni dolžini sektorja 1 v kvadrantih B-F/1, B-K/2, D-L/3, E-L/4 in K, L/5.  
Struga je bila zapolnjena z različnimi aluvialnimi nanosi. Tako je na zahodnem delu, pod SE 1004 
ležala plast temno rumenkasto rjave peščene gline s 40% peščenjakovih prodnikov (do 6cm) (SE 
1091), v kvadrantih H, I 3 in I - L 4,5 je deloma pod 1004 in 1023 ležala plast peščenjakovih 
prodnikov (do 5cm), 60% glinastega melja ter odlomkov antičnega gradbenega materiala (SE 
1246 = 1242). Pod njo in deloma pod SE 1004 ter SE 1023 je (zahodno od SE 1023) ležala plast 
rjave meljaste gline, ki je vsebovala odlomke antične ter prazgodovinske lončenine in antičnega 
gradbenega materiala (SE 1089). 
Pod SE 1089, 1023 1246 in deloma 1004 je ležala plast temno rumenkasto rjavega glinastega 
melja z drobci oglja in odlomki rimske lončenine (SE 1044). SE 1044 je v kvadrantu K/5 prekrila 
plast temno rumenkasto rjavega glinenega peska z 90% zasiganih peščenjakovih prodnikov (do 
3cm) (SE 1258). 
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Slika 10 – Pogled na presek struge 1 

Med posameznimi aluvialnimi nanosi znotraj struge SE 1171, so si svojo pot utirali hudourniški 
tokovi, ki so v odložene sedimente znotraj struge izdolbli svoje poti. Tako je bilo v sami strugi 
vidnih več erozij: 
V skrajnem jugozahodnem vogalu izkopnega polja je pod SE 1004 in 1044 dokumentiran 
hudourniški tok (SE 1113), ki je tekel v smeri jugozahod-severovzhod. Struga hudournika je bila 
zapolnjena s tremi različnimi prodnatimi nanosi; plastjo temno rumenkaste rjave meljaste gline s 
40% peščenjakovih lomljencev (do 2cm) in 25% peščenjakovih prodnikov (do 4cm) (SE 1191), 
plastjo temno rumenkasto rjavega glinastega melja s 30% peščenjakovih prodnikov (od 0,5-5cm) 
ter 40% zasiganih dolomitnih prodnikov (med 1-3cm) (SE 1192) in plastjo temno rumenkasto 
rjave peščene gline z 80% peščenjakovih prodnikov (do 5cm) (SE 1052). 
Rahlo proti jugu, v kvadrantih E/1, E-G/2, G-I/3, I, J/4 ter K, L/4, 5, je bila dokumentirana 
hudourniška struga SE 1190, ki je tekla v smeri sever – jug. Prekrita je bila, podobno kot SE 
1113, s SE 1004, 1023 in 1089, medtem ko jo je SE 1044 deloma pokrivala, deloma pa se je vanjo 
klinasto zajedala. Struga je bila zapolnjena s plastjo rjavega glinastega melja s 30% peščenjakovih 
lomljencev in 30% prodnikov (oboje do 2cm), ki je vsebovala odlomke antične in prazgodovinske 
lončenine in antičnega gradbenega materiala (SE 1031 = 1045).  
Tok struge SE 1190 se je po celotni odkriti dolžini prepletal s tokom starejšega hudournika (SE 
1189), z izjemo v kv. B-E/2, kjer je slednji tekel samostojno. Struga SE 1189 je bila prekrita s SE 
1004 in 1044 ter presekana z zgoraj omenjenima erozijama (SE 1113 in 1190). Zapolnjena je bila 
s plastjo temno rjave meljaste gline z 80% peščenjakovih prodnikov (do 6cm), ki je vsebovala 
odlomke prazgodovinske in antične lončenine (SE 1092=  1032= 1058= 1059= 1060= 1061= 
1043). Plast je bila zaradi zastajanja vode lisasta. Predstavlja prodnato aluvialno naplavino. 
Med hudournikoma SE 1190 in SE 1189 je v kvadrantih F-H/2, G-K/3, I-L/4 in J-L/5 ležala 
rumenkasto plast rjavega glinastega melja z 
20% zasiganih peščenjakov (do 1cm) ter 
odlomki prazgodovinske in novoveške 
lončenine (SE 1122 = 1150 = 1247 ), ki je 
deloma ležala nad SE 1092, delno pa se je 
vanjo klinasto zajedala. SE 1122 je v 
kvadrantih K, L/4, 5 deloma pokrila plast 
rahlega, temno rumeno rjavega peščenega 
melja z 2% peščenjakov, z drobci železovih 
oksidov in drobci oglja (SE 1328= 3050), ki 
je prav tako ležala med obema 
hudournikoma.  

 
Slika 11 – Pogled na strugo SE 1190 

Hudourniki so s svojimi tokovi presekali različne starejše aluvialne nanose: Najvišje, takoj pod SE 
1004 in SE 1044, je ležala plast temno rumenkasto rjave meljaste gline s 3% peščenjakovih 
prodnikov (do 3cm) ter odlomki antične lončenine (SE 1094=1053). Slednja je v kvadrantu D 2 
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pokrila plast temno rumenkasto rjave meljaste gline s 6% peščenjakovih prodnikov (do 2cm) (SE 
1095), ki je prekrila plast meljaste gline s 40% peščenjakovih prodnikov (do 6cm) in 20% 
peščenjakovih lomljencev (do 1cm) (SE 1096). Nanos SE 1094 je podobno kot SE 1044 in 1122 
deloma nalegel na plast svetlo olivno rjave meljaste gline z 1% apnencev (do 2cm), ki je vsebovala 
odlomke antične lončenine in gradbenega materiala ter kovinske najdbe (SE 1093). Na vrhu SE 
1093 so v kvadrantu F/2 ležali apnenčevi prodniki (10-30cm) (SE 1123). 
V kvadrantu L 5 je SE 1093 prekrila plast temno rumenkasto rjave meljaste gline s 8% drobcev 
oglja (do 1cm) (SE 1329). 
V kv. H 3 je pod SE 1093 in delno pod SE 1044 ležala plast rjave meljaste gline s 5% 
peščenjakovih lomljencev ter odlomki prazgodovinske in antične lončenine (do 5cm) (SE 1156). 
V kvadrantih D-G/2 in G-H/3 je pod SE 1093 ležal sivkasto rjav glinast melj s 5% apnenčevih 
lomljencev (do 2cm) ter odlomki antične lončenine (SE 1127), na katerem je v kvadrantu E/2 
ležala še plast prav tako glinastega melja s 1% apnenčevih lomljencev (do 2cm), 9% drobcev oglja 
(do 3cm) in odlomki prazgodovinske, antične in recentne lončenine (SE 1128), v kvadrantih G, 
H/2 pa plast svetlo olivno rjavega glinastega melja (SE 1129). V kvadrantih K-L/3- 4 pa je pod 
SE 1093 in 1089 ležala plast temno rumenkasto rjave gline (SE 1271). 
Pod SE 1094, 1093, 1095 in 1156 je slika znotraj struge 1 dokaj neenotna. Na vzhodnem, 
dvignjenem delu struge, so se odlagali različni, relativno tanki aluvialni sedimenti, medtem ko na 
je bilo na zahodni strani strukture delovanje vode v obliki erozij še naprej dokaj izrazito. 
Na vzhodnem delu je v kvadrantih B-E/2 pod SE 1094, 1093 in 1127 ležala plast temno 
rumenkasto rjavega glinastega melja z 1% peščenjakovih lomljencev (do 2cm) in odlomki 
prazgodovinske, antične in novoveške lončenine (SE 1084). Sočasno se je južneje, v kvadrantih 
E,F/2, F-J/3 ter I-L/4 pod SE 1093 in 1156 odložila plast temno rumenkasto rjavega glinastega 
melja (SE 1160) z odlomki antične lončenine in novoveškega gradbenega materiala in ob njej še 
plast rjave peščene gline s 2% apnenčevih prodnikov (do 12cm) (SE 1185). SE 1160 je skupaj s 
SE 1093 v kvadrantu pokrivala rjavo meljasto glino s 15% zasiganih apnenčevih prodnikov (do 
3cm) (SE 1168), v kvadrantih H, I/3 ter I/4 pa skupaj s SE 1093 in 1156, rjavo peščeno glino s 
5% peščenjakovih prodnikov (SE 1260). Plast SE 1260 je v celoti prekrivala plast temno 
rumenkasto rjavo plast peščenega melja s kar 50% peščenjakovih prodnikov (1-3cm) (SE 1274), 
ki je ležala na plasti temno rumenkasto rjavega peščenega melja s 15% peščenjakovih lomljencev 
(do 1cm) (SE 1284). 
Pod SE 1084 je v kvadrantih C,D/2 ležala rjava peščena glina s 5% apnenčevih lomljencev (do 
4cm) (SE 1083). V kvadrantu B, C/2 je deloma pokrila plast rumenkasto rjave meljaste gline s 
30% apnenčevih lomljencev (do 10cm) in 40% peščenjakovih prodnikov (do 4cm) (SE 1184). V 
kvadrantu D, E/2 je deloma pokrivala rumenkasto rjavo plast glinastega melja s 3% 
peščenjakovih lomljencev (SE 1182). V kvadrantu C, D/2 je deloma pod SE 1084 ter SE 1083 
ležala temno rumenkasto rjavo plast peščene gline  s 15% peščenjakovih prodnikov ( SE 1183). 
Pod SE 1084, 1083 ter 1182 je v kvadrantih D, E 2/ležala še plast temno rjavega peščenega melja 
s 50% peščenjakovih prodnikov (do 1cm) (SE 1199). 
Na rob struge SE 1171 je, v kvadrantu J, K/4, nalegla plast rumenkasto rjave peščene gline s 70% 
peščenjakovih prodnikov (do 3cm), 5% apnenčevih lomljencev (do 12cm) in odlomki antične 
lončenine (SE 1264).  
Na zahodnem delu struge SE 1171 sta se pod SE 1093 nahajala dva linearna jarka, ki smo ju 
lahko sledili med kvadranti E-K/2,3 in sta bila enako usmerjena (SV-JZ). Mlajši od obeh (SE 
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1153) je zapolnjen z dvema polniloma. Najmlajše polnilo predstavlja rumenkasto rjava meljasta 
glina z 10% peščenjakovih lomljencev (2-3cm), razpršenimi drobci oglja in odlomki 
prazgodovinske in antične lončenine (SE 
1152=1268). Drugo polnilo predstavlja rjava 
plast melja, ki vsebuje odlomke antične in 
novoveške lončenine (SE 1269), ki vkop 
zapolnjuje le v kvadrantih H-K/2, 3.  
Vkop SE 1153 je presekal drugi, starejši vkop 
(SE 1170). Slednji je bil zapolnjen s tremi 
polnili. Najmlajše je bila rumenkasto rjava 
meljasta glina s 5% apnenčevih prodnikov  

 
Slika 12 – Pogled na jarek SE 1153 

(do 2cm), ki je vsebovala odlomke prazgodovinske in antične lončenine ter posamezne drobce 
oglja (SE 1151=1270). Pod njo je ležal pas peščenega melja s 60% peščenjakovih prodnikov (do 
0,5cm) (SE 1169=1285), ki se je deloma raztezal po vrhu najstarejšega, tretjega polnila, ki ga je 
predstavljala delno oksidirana meljasta glina z 2% peščenjakovih lomljencev (do 2cm) ter 1% 
drobcev oglja in odlomki antične lončenine (SE 1172=1286). Oba vkopa sta se  proti kvadrantu 
K/3 počasi izklinjala. 
Vkopa sta presekala aluvialne naplavine: SE 1181, 1086. SE 1181 je manjša zaplata temno 
rumenkasto rjave meljaste gline, ki je ležala nad relativno debelim aluvialnim nanosom rjave 
peščene gline s 5% apnenčevih lomljencev (do2cm), 5% peščenjakovih prodnikov (do 4 cm) ter 
odlomki prazgodovinske, antične in srednjeveške lončenine (SE 1086 =1085). Slednjo je v kv. C1 
presekal tudi skoraj en meter globok vkop, ki je v tlorisu ovalne oblike v preseku pa ima obliko 
črke U (SE 1188). Zapolnjen je bil z rumenkasto rjavo glino z odlomki prazgodovinske lončenine 
ter posameznimi živalskimi kostmi (SE 1187).  
V kvadrantih J, K/2, 3 je na rob struge 1 (SE 1171) nalegel prodnat aluvialni nanos temno rjave 
meljaste gline s 70% peščenjakovih prodnikov (do 3cm), 5% apnenčevih lomljencev in odlomki 
prazgodovinske in antične lončenine (do 10cm) (SE 1249), ki je bil prekrit s SE 1093 in 1089. 
Podobno kot slednji, je tudi plast temno rumenkasto rjave meljaste gline s 70% peščenjakovih 
prodnikov (do 3cm) (SE 1248) v kvadrantih I, J/2 nalegla na rob struge 1 (SE 1171).  
Pod SE 1086, 1271 je ležala še ena hudourniška erozija (SE 1202). Delno sta jo presekala tudi 
jarka SE 1153 in 1170. SE 1202 je nastala zaradi poglabljanja struge potoka ob njegovem izlivu. 
Nekoliko južneje od našega izkopnega polja se je vodni tok struge 1 izlival v neko drugo strugo 
(nepoznana). V nekem trenutku je prišlo do poglobitve struge slednjega, kar je povzročilo 
erodiranje dna po koritu struge 1 navzgor. Tako se je oblikovala erozija SE 1202. Erozija je 
potekala v smeri sever-jug. Od zgoraj sta jo presekala oba že omenjena linearna jarka – SE 1153 
in SE 1170, zapolnjena pa je bila z različnimi aluvialnimi nanosi. Najvišje (pod SE 1086 in 1271) 
je ležala plast rjave gline z odlomki antične lončenine, ki je v spodnjem delu plasti vsebovala 5% 
drobnega peska, odloženega v pasovih kot posledica vodnega delovanja (SE 1155). Na slednjem 
se je v kvadrantih E, F/2 v pasovih odložila plast temno rumenkasto rjavega glinastega melja s 
40% peščenjakovih prodnikov (do 2cm) (SE 1198), v kvadrantu G/2 pa plast rjavega glinastega 
melja s 30% peščenjakovih prodnikov (do 5cm) (SE 1154). 
Na površini SE 1155 sta bila v kvadrantu G2 opažena tudi dva vkopa. Vkop ovalne oblike z 
nepravilno oblikovanim presekom (SE 1195) je poleg. SE 1155 presekal tudi nad njo ležečo SE 
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1198. Zapolnjen je bil z olivno rjavo 
meljasto glino z 1% oglja (SE 1194). Drugi 
vkop je presekal SE 1155 in je bil, enako kot 
SE 1195, v tlorisu ovalne oblike ter v 
preseku nepravilne oblike (SE 1197). 
Zapolnjen je bil s svetlo olivno rjavo 
meljasto glino (SE 1196). Oba vkopa 
najverjetneje predstavljata jame za vertikalne 
lesene kole t. i. stojke, na kar še posebej kaže 
prisotnost drobcev oglja v enem izmed 
polnil.  
SE 1155 je od južnega vogala sektorja 1,  

 
Slika 13 – Pogled na stojki SE 1195 in 1197. 

kvadrant C/1, in vse do kvadranta J 3 v veliki meri zapolnila erozijo SE 1202. 
V kv. J/2, 3 je je plasti geološke osnove SE 1302, 1305 in 1327 presekala tudi manjša 
hudourniška struga (SE 1306), ki je pritekla iz zahoda in je ležala pod SE 1155. V SE 1306 so se 
odložili številni aluvialni sedimenti. Plast temno rumenkasto rjavega glinenega melja s 60% 
peščenjakovih prodnikov (do 2cm) in odlomki antične lončenine (SE 1299). Pod SE 1299 je 
ležala plast temno rumenkasto rjave meljaste gline s 5% peščenjakovih lomljencev (do 1cm) in 
odlomki antične lončenine (SE 1303). Pod njo je ležala plast temno rumenkasto rjave meljaste 
gline s 60% peščenjakovih lomljencev (do 2cm) (SE 1304). Med SE 1303 in 1304 sta se pokazala 
dva vkopa (SE 1309 in 1311). Oba sta bila okrogle oblike in globoka 0,2m (SE 1311) in 0,15m 
(SE 1309). Zapolnjena sta bila z meljasto glino (SE 1308 in 1310), pri čemer je polnilo SE 1308, 
ki je zapolnjevalo SE 1309 vsebovalo tudi drobce oglja. Najverjetneje gre za izkopani jami za 
postavitev dveh vertikalnih lesenih kolov.  
SE 1304 je prekrila plast temno rumenkasto rjave meljaste gline s 3% peščenjakovih lomljencev 
(do 1cm) z odlomki antične lončenine ter drobci oglja (SE 1307), ki je prekrila plast temno 
sivkasto rjave meljaste gline s 60% peščenjakovih lomljencev (do 4cm) (SE 1312). SE 1312 je 
ležala nad plastjo rjave gline z drobci oglja (SE 1314) ter nad plastjo temno rumenkasto rjavega 
glinastega melja s 70% peščenjakovih lomljencev (do 2cm) (SE 1315). Slednja je prekrila plast 
temno rumenkasto rjavega glinenega melja s 7% peščenjakovih prodnikov (do 2cm) (SE 1319). 
Sedimenti, ki so se odložili v eroziji SE 1306, so se prepletali z aluvialnimi sedimenti erozije SE 
1202: plast temno rumenkasto rjavega peščenega melja s 30% peščenjakovih lomljencev (do 1cm) 
in 40% peščenjakovih prodnikov (do 3cm) (SE 1292), na kateri sta v kvadrantih J, K/2 in K/3 
ležala dva sklopa linearno zloženih apnenčastih prodnikov (24-49cm) (SE 1287).V kvadrantu K/4 
je SE 1287 ležala na plasti temno rumenkasto rjave gline s 1% drobcev oglja in odlomki antične 
lončenine (SE 1331). Prav tako v kvadrantu K/4 je poleg SE 1287 ležala tudi plast meljaste gline 
s 15% drobcev oglja (SE 1330). Najverjetneje SE 1287 in SE 1330 predstavljata del strukture 
grajene iz kamna in lesa, katere funkcije zaradi uničenosti ni mogoče določiti. Pod SE 1292 je 
ležala plast temno rumenkasto rjavega glinenega melja (SE 1316). Pod SE 1316 je ležala plast 
temno rumenkasto rjave meljaste gline s 60% peščenjakovih prodnikov in odlomki antične 
lončenine (SE 1317), ki je prekrila plast temno rumenkasto rjavega peščenega melja s 40% 
peščenjakovih lomljencev (do 6cm), 40% peščenjakovih prodnikov (1-5cm) z odlomki antične 
lončenine (SE 1318) ter plast svetlo olivno rjave gline (1324).  
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Slika 14 – Pogled na stojke SE 1294, 1296, 1298, 1301, 1321, 1323 in 1326 (pogled proti SZ) 

Na samem robu erozije SE 1202 v kvadrantu J 3 so bili vidni odtisi sedmih lesenih kolov (SE 
1294, 1296, 1298, 1301, 1321, 1323 in 1326). Odtisi so bili večinoma okroglih oblik globoki med 
0,06m in 0,15m. Zapolnjeni so bili s meljasto glino (SE 1293, 1295, 1297, 1300, 1320, 1322 in 
1325), v štirih (SE 1293, 1295, 1297 in 1320) so bili prisotni tudi drobci oglja v različnih 
koncentracijah. Najverjetneje so bili ti vertikalni koli, skupaj z vertikalnima koloma v SE 1309 in 
1311, del večje lesene konstrukcije.  
Erozija SE 1202 je posegla zelo globoko in presekala tudi plast temno rumenkasto rjave s 7% 
limonita (do 2cm) (SE 1082= 1013=1090= 1121=1208=1224=1245), ki predstavlja geološko 
podlago. Na samem dnu erozije so apnenčasti kamni (15-95cm) (SE 1226), ki so jih prekrili 
naslednji aluvialni nanosi oz. sedimenti: SE 1155, 1316, 1317, 1318 in 1324. SE 1226 predstavlja 
uničenje zahodnega roba kamnite strukture SE 1076. 
Na osrednjem delu struge 1, ob vzhodnem robu struge SE 1202, so sedimenti (SE 1127, 1128, 
1086 =1085, 1181, 1093, 1184, 1160, 1182, 1292, 1094, 1129) namreč prekrili linearno kamnito 
strukturo (SE 1076), ki je tekla v smeri sever-jug in se je raztezala čez celoten sektor 1. Širina 
kamnite strukture je variirala med 1,9 in 1,1 m. Grajena je bila v suhozidni tehniki iz apnenčevih 
kamnov, katerih velikost je variirala (0,08 – 1m). V sami konstrukciji strukture smo opazili 
nekakšne linije, ki se pojavljajo 
na vsake 3m. V teh pasovih je 
bilo kamnito gradivo zelo 
enotno, medtem ko so se 
posamezni pasovi lahko med 
sabo precej razlikovali tako po 
velikosti kamnov, kot tudi po 
materialu. Zahodni rob 
strukture je bil grajen iz 
največjih kamnov (velikih do 
1m). Slednji so verjetno zaradi 
kasnejšega zelo aktivnega 
delovanja vode, ki je sčasoma 
spodjedlo strukturo, padli v SE  

 
Slika 15 – Pogled na kamnito strukturo SE 1076 in ruševino na 

njenem zahodnem delu (Pogled proti JV) 
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1202 in smo jih dokumentirali kot ruševino SE 1226.  
Kamnita struktura je ležala neposredno na tanki plasti temno rumenkasto rjave meljaste gline s 
5% peščenjakovih prodnikov (do 3cm) (SE 1235). Pod njo je ležala plast temno rumenkasto 
rjavega meljaste gline s 50% peščenjakovih prodnikov (do 5cm) in 30% peščenjakovih lomljencev 
(do 3cm) (SE 1225= 1223= 1234= 1236= 1240= 1241= 1243= 1244). SE 1225 predstavlja 
nasutje oz. izravnavo pred izgradnjo SE 1076 in je bila na zahodu presekana z erozijo SE 1202. 
Na vzhodni strani je SE 1225 deloma pokrivala plast zbitega glinenega melja s 40% peščenjakovih 
prodnikov (1-3cm), 20% peščenjakovih lomljencev (do 1cm) z odlomki antične lončenine (SE 
1201=1212=1272). SE 1201 predstavlja izravnavo ter utrditev terena vzhodno od kamnite 
strukture SE 1076, ki je služila kot manipulativni prostor ob sami strukturi. Gre za hodno oz. 
vozno površino, verjetno iz časa gradnje strukture. Širina izravnave variira med 1,4 in 1,7m po 
celotni dolžine odkrite strukture. 
Izravnavo so prebili trije vkopi:  
Linearni vkop SE 1206 je ležal v kvadrantih D, E 2 ter 
E, F 3 pod SE 1093 in1083. Potekal je vzporedno s 
kamnito strukturo SE 1076. Drugi linearni vkop z 
enako usmeritvijo (SE 1288) je ležal v kvadrantih H 3 
ter I 4 in sicer pod SE 1260, 1156 ter 1093. Oba vkopa 
najverjetneje predstavljata ostanek v osnovi istega 
linearnega vkopa, ki je SE 1201 prebil na njeni 
vzhodni strani. Interpretiramo ga kot odtočni jarek ob 
izravnavi. Za predpostavko, da gre dejansko za en sam 
linearni vkop, ohranjen v dveh delih, govorita tudi 
skoraj enaki polnili jarkov (SE 1205 in 1259), pri 
katerih je šlo za peščen melj z 10% peščenjakovih 
prodnikov (1-4cm) z odlomki prazgodovinske 
lončenine v polnilu 1259. 
Tretji vkop SE 1233, ki sta ga prekrivala SE 1199 in 
1083, je bil vkop nepravilne oblike tako v tlorisu, kot 
tudi v profilu. Zapolnjen je bil s polnilom iz 90% 

 
Slika 16 – Pogled na jarek SE 1206 

apnenčevih lomljencev (11-50cm), 10% apnenčevih prodnikov (18-34cm) in odlomki antične 
lončenine (SE 1209) ter rumenkasto rjavo glino (SE 1273). V kvadrantih I, J/4 je neposredno nad 
izravnavo SE 1201 ležala temno rumenkasto rjava meljasta glina z 80% peščenjakovih prodnikov 
in odlomki antične lončenine (SE 1276). Ta plast najverjetneje predstavlja kasnejše popravilo 
osnovne izravnave SE 1201=1272. 
Po preučitvi celotne »struge 1« smo ugotovili, da je bila struktura skupaj z izravnavo SE 1235, ki 
je ležala vzhodno od nje pravzaprav najstarejši element na tem področju. »Struga« je bila v tem 
času pravzaprav antropogeni vkop. Primarno gre morda celo lahko za kako starejšo strugo, ki je 
bila poglobljena, izravnana in oblikovana v linearen jarek s stranicami, ki imajo naklon 60°. V 
sredino vkopa je bila postavljena struktura SE 1076.  
Kasneje so vodni tokovi vkop izkoristili kot pravo strugo in tekli po njem, ob čemer so ga 
dodatno nekoliko preoblikovali. Nastala je poglobitev korita na zahodnem delu – erozija SE 
1202. Voda je v strugi tudi odlagala številne sedimente. Ob tem je lepo vidno, da je glavni tok 
navadno tekel po zahodnem delu struge. Ob tem so nastale erozije: 1172, 1170, 1153, 1202. 
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Na zahodnem robu je struga 1 presekala štiri aluvialne sedimente: plast rumenkasto rjave (SE 
1327), plast temno rumenkasto rjave meljaste gline z 1% peščenjakovim prodnikov (1cm) (SE 
1332) plast temno rumenkasto rjavega peščenega melja s 50% peščenjakovih prodnikov (do 4cm) 
in 20% dolomitnih prodnikov (do 3cm) (SE 1302) in plast temno rumenkasto rjavega glinastega 
melja s 60% zasiganih peščenjakovih prodnikov (do 3cm) (SE 1305). 
Na vzhodnem delu pa je struga 1 sekala sedimente struge 2 (SE 1193), ki jih predstavljamo v 
nadaljevanju. 
 
Struga 2 (kv. C,D/2, 3, E/3, 4, F, G/4, 5, H-K/5 in K/6) 
Med kv. B2 in K5 je bil že takoj pod SE 1002 viden pas peščenih nasutij, ter glinenih sedimenov, 
ki so po svojem nastanku mlajši kot struga 1. V kv. G/4, 5 je ležala zaplata rumeno rjave 
drobljive peščene gline s 70% peščenjakov (do 6cm) (SE 1065), ki je nalegla na zaplato 
rumenkasto rjave meljaste gline s 5% peščenjakovih prodnikov (1022). Obe sta prekrili plast 
temno rumenkasto rjave meljaste gline s 5% peščenjakovih prodnikov (do 2cm) in 3% 
peščenjakovih lomljencev (do 1cm) (SE 1105=1114). Vse tri so nalegle na (SE 1006=1027) in SE 
10234. ki sta prekrili korito še ene struge potoka (SE 1193). Slednja je v sektorju 1 tekla 
vzporedno s prvo. Poimenovali smo jo struga 2. Struga 2 je ležala v kv. C,D/2, 3, E/3, 4, F, G/4, 
5, H-K/5 in K/6. Tekla je vzporedno s strugo 1. Le-ta jo je na zahodnem delu mestoma 
presekala. Tok struge 2 je bil od osi sever-jug rahlo odmaknjen proti vzhodu. Struga 2 je bila 
zapolnjena z različnimi aluvialnimi nanosi.  

 
Slika 17 – Presek struge 2 v kv. D3 (pogled proti S) 

V kvadrantih J, K/5 je najmlajše polnilo struge predstavljala plast temno rjavega glinastega melja 
s 90% peščenjakovih prodnikov (do 3cm) in odlomki prazgodovinske lončenine (SE 1254). Pod 
njo je odložena po celotni strugi ležala plast temno rumenkasto rjave meljaste gline s 60% 
peščenjakov (do 3 cm) (SE 1024=1049=1087=1262). SE 1024 je pravzaprav skoraj identična 
plasti SE 1006. Na večjem delu terena ležita druga na drugi (1006 je nad 1024) in ju ni moč ločiti. 
Do različnega poimenovanja je prišlo na predelih, kjer se je med oba proda odložila kakšna druga 
plast, kot je to v primeru aluvialnega nanosa SE 1023. 
Pod SE 1024 je ležala plast temno rjave meljaste gline s 40% zasiganih dolomitnih lomljencev (do 
4cm), 40% zasiganih dolomitnih prodnikov (do 3 cm) in z odlomki prazgodovinske lončenine 
(SE 1100= 1025=1097=1050= 1263). Najstarejša nanosa predstavljata pod slednjo ležeča rjava 
glina s 90% zasiganih apnenčevih prodnikov (do 3cm) (SE 1166= 1026), ki se je raztezala v 
kvadrantih E-G 4 in F-J 5 in plast temno rumenkasto rjave meljaste gline s 30% peščenjakovih 
                                                 
4 Omenjeni že v podpoglavju Struga 1 
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prodnikov (do 3cm) in 30% peščenjakovih lomljencev (do 2cm) (SE 1098), ki je ležala v 
kvadrantu C3. V strugi 2 so v kvadrantu K 6 ležali tudi trije veliki dolomitni lomljenci (57-67cm) 
(SE 1255, 1256 in 1257).  
 
Med strugo 2 in 3  
Zahodno od struge 2 je v kv. B5-E6 pod SE 1002 ležala plast drobljive rumenkasto rjave meljaste 
gline s 30% peščenjakovega grušča (do 4cm), 30% peščenjakovih prodnikov (do 5cm) in odlomki 
prazgodovinske lončenine (SE 1005). Pod njo in na večjem delu terena tudi pod SE 1002 je ležala 
plast rumenkasto rjave meljaste gline s 1% peščenjakovih in 2% apnenčastih lomljencev in 
odlomki prazgodovinske, antične in recentne lončenine ter gradbenega materiala (SE 1003). Gre 
za koluvialno plast, ki je nastala z drsenjem sedimenta po pobočju hriba sv. Jožefa. Na vzhodnem 
delu terena je bila plast debela cca. 20 cm in se je proti zahodu postopoma izklinjala (v kv. B2-
G5). Na tem delu je plast deloma prekrila tudi SE 1006.  
Na površini SE 1003 je bila v kv. H8 odkrita 
plast rdečkasto rumene in rumenkasto rdeče, 
ožgane meljaste gline s 5% peščenjakovih 
prodnikov (do 2cm), ki predstavlja kurišče 
(SE 1213). V SE 1003 sta bila, v kvadrantu I 
6, vkopana tudi dva vkopa SE 1218 in 1220, 
ki sta bila globoka do 6 cm. SE 1218 je bil 
zapolnjen s temno rjavo peščeno glino z 2% 
peščenjakovih prodnikov (do 2cm) in drobci 
oglja (SE 1217), SE 1220 pa s temno rjavo 
meljasto glino (SE 1219). Pri obeh vkopih 
gre za jami za postavitev vertikalnih lesenih 
kolov.  

 
Slika 18 – Kurišče SE 1213 

Pod SE 1003 je v kv. B2-A6/E4-6 ležala plast temno rumenkaste rjave gline z 2% prodnikov in 
odlomki prazgodovinske lončenine (SE 1033). Gre za aluvialno naplavinsko plast, ki jo je struga 2 
(SE 1193) presekala svojem na vzhodnem robu.  
Med SE 1003 in SE 1033 je v kvadrantih B5,C5-6 ležala zaplata rjave gnetljive meljaste gline z 
ogljem (SE 1066), v kvadrantu B/6 pa plast temno rumenkasto rjavega glinastega melja z 20% 
peščenjakovih lomljencev (do 3cm), 20% peščenjakovih prodnikov z odlomki prazgodovinske 
lončenine (do 3cm) (SE 1009). V obeh primerih gre za naplavinska sedimenta.  
V SE 1033 je bil v kvadrantu D4 vkopan manjši ovalen vkop s presekom v obliki črke U (SE 
1068). Zapolnjen je bil z rumenkasto rjavo glino (SE 1067). 
Pod SE 1033 je v kv. B,C/7 ležala zaplata temno rumeno rjave meljaste gline z 80% peščenjakov 
(do 2cm) in odlomki prazgodovinske lončenine (SE 1064), v kvadrantu A/6 pa plast meljaste 
gline s 5% peščenjakovih lomljencev (do 2cm) in 3% peščenjakovih prodnikov (do 1cm) (SE 
1034), ki pa je bila vidna le v južnem profilu sonde 2. Pri obeh gre za aluvialni naplavini.  
Na vznožju hriba Sv. Jožefa, v kv B-G/9 je pod SE 1003 ležala plast rumenkasto rjave meljaste 
gline s 5% peščenjakovih lomljencev (do 2cm) in odlomki prazgodovinske lončenine (SE 1130). 
Gre za koluvialno plast, ki je zdrsela s pobočja hriba.  
Pod SE 1033, SE 1064 in SE 1130 se je vzhodno od strug 2 in 1 (slednja jo v kvadrantih C/2, 3 
in D/3 tudi preseka) odložila plast temno rumenkasto rjave meljaste gline z odlomki 
prazgodovinske, novoveške in recentne lončenine in drobci oglja (SE 1010= 1035=1036). Plast 
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interpretiramo kot pokopana tla. Temnejša obarvanost je namreč posledica daljšemu 
izpostavljanju zraku. Posledično se je plast delno že humizirala.  
 

 
Slika 19 – Pogled na teren po odstranitvi SE 1033 (vidne so SE 1009, 1010, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 

1068) (pogled proti V) 

V kv. B5 je bil vanjo vkopan krožen vkop s presekom v obliki črke U (SE 1072), zapolnjen s 
temno rjavo meljasto glino z 1% oglja (SE 1071).  
Na nivoju SE 1010 je bil v kv. E-F/8-9 opažen tudi »vkop« nepravilne oblike (SE 1070). 
Zapolnjen je bil s plastjo temno rjave meljaste gline s prazgodovinsko in antično lončenino (SE 
1069), plastjo temno rumenkasto rjavega glinastega melja s 1% peščenjakovih lomljencev (do 
1,5cm) in prazgodovinsko in antično lončenino (SE 1073) ter plastjo rjave gline s prazgodovinsko 
in recentno lončenino (SE 1109). Po izkopu smo ugotovili, da ne gre za vkop, temveč za naravno 
tvorbo, ki je ostanek zasutega požiralnika.  
V kvadrantih C, D 3 smo pod SE 1010 dokumentirali tudi plast temno rjave meljaste gline z 1% 
peščenjakovih lomljencev in odlomkom prazgodovinske lončenine (SE 1079=1149). Pri slednji 
gre morda le za zaradi zastajanja vode temnejše obarvano SE 1010.  
Pod SE 1010 je ležala plast temno rumenkasto rjave meljate gline z odlomki prazgodovinske, 
antične in recentne lončenine (SE 1011=1037), pri kateri gre, podobno kot pri SE 1033, za 
koluvialno plast. Razprostirala se je v kvadrantih A/5-9, B, C/2-9, D/3-8, E-G/5-9, H-J/5-10 in 
J-L/8-10.  
V kv. A-E/8-9, F-H/9 in G-K/10 je med SE 1010 in SE 1011 ležala plast rjave gnetljive meljaste 
gline s 10% peščenjakovih prodnikov (do 2cm), z 10% oglja ter z odlomki prazgodovinske in 
antične lončenine (SE 1080=1124). Plast je ležala na prelomu pobočja in s tem na skrajnem 
vzhodnem robu poplavnega območja kar razloži večjo koncentracijo lončenine in oglja v njej, ki 
se odlagata na robu vznožja.  
S površine SE 1011 je bilo narejeno večje število vkopov, katerih funkcija ni jasna. V kvadrantih 
B-C/2 je ležal vkop ovalne oblike v tlorisu ter nepravilne oblike v preseku s strmo padajočimi 
robovi (SE 1132), ki je bil zapolnjen z rjavim glinastim meljem z 1% peščenjakovih prodnikov (2-
4cm) (SE 1131). V kvadrantu B, C/3, 4 je ležal vkop ovalne oblike v tlorisu ter banjasto obliko v 
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preseku (SE 1104), ki je bil zapolnjen z rjavo meljasto glino z 20% peščenjakovih lomljencev (do 
2cm) (SE 1103). 
V kvadrantu B/4 je ležal vkop ovalne oblike 
v tlorisu ter banjasto obliko v preseku s 
strmo padajočimi robovi (SE 1078), ki je bil 
zapolnjen s temno rjavo glino z 1% 
peščenjakovih prodnikov (do 2cm) (SE 
1077).  
Na nivoju SE 1011 so bile odkrite tri tvorbe, 
ki so se ob izkopu pokazale kot zasutja 
naravnih vodnih požiralnikov. V kvadrantu 
F 8 je ležala erozija SE 1126, ki je bila 
zapolnjena z rjavo meljasto glino s 5%  

 
Slika 20 – Vkop SE 1132 

apnenčevih lomljencev (do 3cm) in 5% peščenjakovih prodnikov (2cm), odlomki prazgodovinske 
lončenine ter posameznimi razpršenimi drobci oglja (SE 1125).  
V kvadrantu I, J/10 je ležala erozija SE 1157, ki je bil zapolnjena s temno rumenkasto rjavo glino 
s 5% apnenčevih lomljencev (do 5cm), 1% peščenjakovih prodnikov (do 5cm), odlomki 
prazgodovinske lončenine ter s posameznimi razpršenimi drobci oglja (SE 1167). Pod njo je 
ležala rjava glina z 5% peščenjakovih prodnikov (do 3cm),10% enakomerno razpršenih drobcev 
oglja ter odlomki prazgodovinske lončenine (SE 1158). Pod njo ležeče najstarejše zasutje pa je 
predstavljala rahlo oksidirana rumenkasto rjava glina z 10% peščenjakovih prodnikov (do 2 cm) 
(SE 1186=1161).  
V kvadrantu F/9 je ležala erozija SE 1238, ki je bila zapolnjena s temno rumenkasto rjavo 
meljasto glino z 1% peščenjakovih lomljencev (do 1cm), 1% drobcev oglja in odlomki 
prazgodovinske lončenine (SE 1237) ter temno rjavo glino z 10% drobcev oglja (do 1cm) in 
odlomki prazgodovinske lončenine (SE 1253).  
V neposredni bližini požiralnika SE 1157 je bila na SE 1011 vidna lisa ožgane temno rumenkasto 
rjave meljaste gline, ki je vsebovala lončenino (SE 1159). Pri tej plasti gre za prežgano in s tem 
preoblikovano plast SE 1011. Interpretiramo jo kot ostanek kratkotrajnega kurišča.  
Na sami SE 1011 je bila v kvadrantih D 8 in 
H 8 vidna leča temno rumenkasto rjave 
peščene gline z 60% peščenjakovih 
prodnikov (do 4cm) (SE 1137), v kvadrantu 
F 7 pa leči temno rumenkasto rjave meljaste 
gline z 20% peščenjakovih prodnikov (do 
2cm) in 20% peščenjakovih lomljencev (do 
2cm) (SE 1014) ter temno rumenkasto rjave 
meljaste gline z 10% peščenjakovih 
prodnikov (do 1cm) in 40% peščenjakovih 

 
Slika 21 – Pogled na požiralnik SE 1070 

lomljencev (do 1cm) (SE 1015). Kasneje smo ugotovili, da gre za brezno požiralnika. Pod SE 
1011 je, v kvadrantih E/4,5, F, G/5, H-I/5 in E/3, F/4 ležala plast rjave meljaste gline s 5% 
peščenjakovih prodnikov (do 3cm) in 3% peščenjakovih lomljencev (do 3cm) (SE 1021=1106), ki 
je bila presekana s strugama 1 in 2. 
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V to plast sta bila v kv. E/5 vkopana dva vkopa: SE 1145 in SE 1147. Oba sta bila v tlorisu 
okrogle oblike in sta imela presek v obliki črke U. Imela sta dokaj strme robove in oster prehod v 
dno. SE 1145 je bil zapolnjen s plastjo meljaste gline (SE 1144), medtem ko je plast, ki je 
zapolnjevala SE 1147, poleg meljaste gline vsebovala še 1% peščenjakovih prodnikov(1-3cm) ter 
1% drobcev oglja. Pri obeh vkopih gre za jame za postavitev lesenih vertikalnih kolov. 
Malo severneje je, v kvadrantih F, G/5, ležal aluvialni sediment rjave meljaste gline z 10% 
peščenjakovih prodnikov (do 3cm) (SE 1178). SE 1178 in 1021=1106 sta ležali na plasti 
rumenkasto rjave meljaste gline s 5% peščenjakovih prodnikov (do 3cm), 3% peščenjakovih 
lomljencev (do 2cm) in odlomki prazgodovinske lončenine (SE 1020=1177= 1028=1275=1278). 
Tudi ta plast je bila presekana z obema strugama. 
SE 1011 je prekrila tudi večje število aluvialnih nanosov. V kv. F/6 plast temno rumenkasto rjave 
meljaste gline z 3% peščenjakovih lomljencev (do 1cm) (SE 1018 = 1019). V kvadrantih G, H/6-
8 je ležala plast meljaste gline z 40% peščenjakovih lomljencev (do 2 cm) in 40% peščenjakovih 
prodnikov (do 2 cm) (SE 1115=1117). SE 1115=1117 je skupaj s SE 1011 nalegla na še en 
aluvialen sediment v kvadrantu H 7, plast temno rumenkasto rjave meljaste gline z 1% drobcev 
oglja (SE 1230). Podoben SE 1115=1117 je bil tudi aluvialni nanos meljaste gline z 30% 
peščenjakovih lomljencev (do 5 cm) in 30% peščenjakovih prodnikov (do 3 cm) (SE 1175), ki je 
ležal v kvadrantih F, G/8, 9. V kvadrantu F/8 je ležal aluvialni nanos peščene gline s 30% 
peščenjakovih lomljencev (do 7cm) in 30% peščenjakovih prodnikov (do 5 cm) (SE 1176). V 
kvadrantu F/6 je ležal nanos peščene gline z 60% peščenjakovi prodnikov (do 2cm) (SE 1046), ki 
je skupaj z SE 1011 pokrival nanos rjave peščene gline z 40% peščenjakovih prodnikov (do 4cm) 
in apnenčevih prodnikov (do 10cm) (SE 1180). Vsi ti aluvialni nanosi so na svoji površini imeli 
večje količine prazgodovinske lončenine. V kvadrantih I-K/7-9 je ležal aluvialni nanos, temno 
rumenkasto rjave meljaste gline s 60% peščenjakovih (do 2cm) in 2% apnenčevih prodnikov (do 
5cm), ki ga je SE 1011 pokril le v delno. Večinoma je ležal pod 1003. V ta prodnat aluvialni nanos 
je bil vkopan vkop s po dvema zaobljenima in dvema oglatima robovoma in oglato obliko v 
preseku (SE 1211), ki je bil zapolnjen z rjavo drobljivo meljasto glino z 1% peščenjakovih 
prodnikov (do 5cm), 1% dolomitnih prodnikov (do 7cm) in z razpršenimi drobci oglja. (SE 
1210). Polnilo je vsebovalo več lončenih posod, ki jih lahko datiramo v rimski čas (trinožnik, dva 
vrča, bikonična posoda, lonec). Najdene so bile tudi tri steklene jagode (makasta, kockasta in 
sodčasta), ter železna pločevina. 
Nekaj je bilo tudi odlomkov prazgodovinske 
lončenine (verjetno prihaja iz za jamo 
izkopanega sedimenta). Gradivo najdeno v 
jami bi lahko pripadalo grobnemu 
inventarju. Vendar pa tudi rezultati 
presejanega sedimenta niso pokazali niti 
najmanjših drobcev koščic, pa tudi oglja je 
bilo zelo malo, tako, da ne moremo govoriti 
o morebitnem grobu. Razen, če ne gre za 
kenotaf. Slednji v rimskem času sicer niso 
neobstoječi, vendar pa moramo jamo 
verjetno razumeti v drugačnem kontekstu. 

 
Slika 22 – Vkop SE 1211 

V kvadrantih C-E/5, 6 je SE 1011 prekrila plast rjave meljaste gline z 30% apnenčevih lomljencev 
(do 15cm) in 10% peščenjakovih prodnikov (do 8cm) (SE 1163). Rahlo proti zahodu pa je 
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prekrila plast rumenkasto rjave meljaste gline z 5% peščenjakovih prodnikov (do 6cm) in 5% 
peščenjakovih lomljencev (do 20cm) (SE 1136). SE 1136 je nalegla na plast rumenkasto rjave 
meljaste gline z 85% apnenčevih prodnikov (do 12cm) (SE 1134), ta pa na plast svetlo olivno 
rjave meljaste gline z 15% apnenčevih prodnikov (do 2cm) in 35% peščenjakovih lomljencev (do 
10cm) (SE 1133).Vse zgoraj naštete plasti pokrivajo plast rdečkasto rjave peščene gline z 20% 
apnenčevih lomljencev (do 7cm) (SE 1135) in predstavljajo geološko podlago terena.  
 
Struga 3 
SE 1011 je prekrila korito še ene struge potoka (SE 1171), ki jo imenujemo struga 3. Struga je 
tekla v smeri sever-jug in se je nadaljevala v sektor 3 (SE 3035=3036) in 2 (SE 2109). V sektorju 1 
je tekla neposredno ob vznožju hriba sv. Jožefa, katerega geološko podlago je tudi presekala.  
V kvadrantu H/8 je strugo 3 polnila plast temno rumenkasto rjave meljaste gline z 20% 
peščenjakovih prodnikov (do 1cm) in 20% peščenjakovih lomljencev (do 1cm) (SE 1250). Pod 
njo in po celi površini struge je ležala plast rumenkasto rjavega glinastega melja z 1% razpršenih 
drobcev oglja ter odlomki prazgodovinske lončenine (SE 1141=1174). Plast so poleg SE 1250 
prekrivali tudi: SE 1115=1117, SE 1175, SE 1176, 1046, 1180, 1020=1028=1077 in SE 1178. 
Pod SE 1141=1174 pa je v kvadrantih A-C/8 ležala rjava meljasto glino z 40% apnenčevih 
prodnikov (15-25cm) (SE 1164). Pod njo je ležala rumenkasto rjava peščena glina z 70% 
peščenjakovih prodnikov (do 5cm) (SE 1165). 

 
Slika 23 – Presek struge 3 v kv. D5-8 (pogled proti jugu) 

V kvadrantu D/7, 8 je pod SE 1141=1174 ležala plast rjave peščene gline z 60% peščenjakovih 
prodnikov (do 3cm) (SE 1142), ter plast rjave peščene gline z 80% peščenjakovih prodnikov (do 
2cm) (SE 1138), ki je v kvadrantu D/7, 8 prekrila rumenkasto rjavo peščeno glino 5% 
apnenčevih lomljencev (do 5cm) in 5% limonita (SE 1162) in rumenkasto rjavo peščeno glino z 
85% peščenjakovih prodnikov (do 7cm) (SE 1139) ter plast rjave gline s 5% apnenčevih 
lomljencev (do 8cm) in 1% drobcev oglja (SE 1140). Pod SE 1039 je v ležala plast rumenkasto 
rjave peščene gline s 60% peščenjakovih prodnikov (do 5cm) (SE 1148). 
V kvadrantu H/9 je pod SE 1141=1174 ležala plast temno rumenkasto rjavega glinastega melja z 
20% peščenjakovih prodnikov (do 2cm) in 40% peščenjakovih lomljencev (do 5cm) (SE 1251), 
olivno rjavo meljasto glino z 5% peščenjakovih prodnikov ( 1-3cm) (SE 1252). 
V kvadrantih J, K/9, 10 je pod SE 1141=1174 ležala plast rumenkasto rjave gline z odlomki 
prazgodovinske lončenine (SE 1266), ki je skupaj z SE 1141=1174 prekrila plast temno 
rumenkasto rjavega glinenega melja z 20% peščenjakovih prodnikov (do 2cm) in 40% 
peščenjakovih lomljencev (do 5cm) (SE 1251). SE 1251 je v kvadrantih J, K/9, 10 prekrila plast 
temno rumenkasto rjavega glinastega melja (SE 1282).  
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V kvadrantu K 9 je SE 1141=1174 prekrila plast temno rumekasto rjavega glinenega melja z 60% 
peščenjakovih prodnikov (do 7cm) (SE 1290), pod katero je ležala SE 1251, obe pa sta, v istem 
kvadrantu prekrile plast rjave meljaste gline (SE 1291). 
 
Sedimenti pod strugo 3 in starejše struge 
SE 1141=1174 se je raztezala tudi čez robove struge 3, kjer je prekrila različne starejše aluvialne 
nanose in sedimente. V kvadrantu F 6 je prekrila nanos temno rumenkasto rjave meljaste gline z 
30% peščenjakovih prodnikov (do 3cm) in 30% peščenjakovih lomljencev (do 3cm) (SE 1016), ki 
je podobno kot večina prodnatih nanosov imela na svoji površini odložene številne odlomke 
prazgodovinske lončenine. V kvadrantu H 5 pa je SE 1141=1174 prekrila sediment rjavega 
peščenega melja z 20% peščenjakovih prodnikov (do 3cm) (SE 1229), ki je nalegel na sediment 
temno rumenkasto rjave meljaste gline (SE 1267). SE 1267 je skupaj s SE 1011 v kvadrantih H/6, 
7 prekrila plast temno rjave meljaste gline s 50% peščenjakovih prodnikov (do 3cm) in 15% 
apnenčevih lomljencev (do 4cm) (SE 1232). V kv. H/8 je SE 1232 prekrivala tudi plast temno 
rumenkasto rjave meljaste gline z 10% peščenjakovih prodnikov (do 3cm), 1% limonita (do 3cm), 
drobci oglja ter odlomkom prazgodovinske keramike na njeni površini (SE 1231). Slednja je 
deloma ležala tudi pod SE 1011. 
Pod SE 1267 ter delno pod SE 1117 in SE 1020=1177=1028=1275=1278 je ležala plast temno 
rumekasto rjave meljaste gline z 40% peščenjakovih prodnikov (do 5cm) in 40% peščenjakovih 
lomljencev (do 5cm) (SE 1029=1012= 1116), ki je bila na zahodnem delu presekana tako s strugo 
1 kot 2. Gre za aluvialni nanos, na čigar površini je bilo odkritih veliko odlomkov prazgodovinske 
lončenine. Znotraj plasti SE 1012=1029 sta ležali dve leči, SE 1227 in 1228. SE 1227 je plast rjave 
meljaste gline. SE 1228 je plast rumenkasto rjave gline z drobci oglja. 
SE 1029= 1012= 1116 je v kvadrantu K 5 prekrila plast temno rumenkasto rjavega glinastega 
melja z 10% peščenjakovih prodnikov (do 1cm) (SE 1281). Obe sta prekrili plast temno rjavega 
peščenega melja z 80% peščenjakovih prodnikov (do 4cm) (SE 1279). Pod SE 1281 in SE 1279 je 
ležala plast temno rumekasto rjave meljaste gline z 5% peščenjakovih prodnikov (do 5cm) in 10% 
peščenjakovih lomljencev (do 8cm) (SE 1265). SE 1265 in SE 1279 sta prekrili plast rumenkasto 
rjave meljaste gline z 2% limonita (do 1cm) (SE 1283). 
V kvadrantu F4 je pod SE 1029=1012= 1116 ležala plast temno rumenkasto rjave meljaste gline 
(SE 1030), v kvadrantu pa plast temno rumenkasto rjave meljaste gline z 30% peščenjakovih 
lomljencev (do 1cm) in 30% peščenjakovih prodnikov (do 3cm) (SE 1017).  
Vsi zgoraj našteti aluvialni sedimenti, ki jih je SE 1029= 1012= 1116 prekrila, kot tudi sama SE 
1029= 1012= 1116, so ležali na geološki osnovi SE 1082=1013=1090=1121=1208=1224=1245. 
V plasti geološke podlage sta poleg struge 3, svoje struge vrezali še dva hudourniška strugi. V 
zahodnem delu sektorja 1, kvadrantih A, B/7, B, C/6-3 in C/2 je ležala s SE 1011 prekrita struga 
SE 1333. Struga je bila zapolnjena z različnimi nanosi. Najmlajši nanos predstavlja plast temno 
rumenkaste meljaste gline (SE 1038), ki je bila odkrita le v kvadrantu A/6. Pod njo ter v 
kvadrantih B/5, 6 takoj pod SE 1011 je ležala plast temno rumenkaste meljaste gline z 40% 
peščenjakovih prodnikov (do 3cm) 5% apnenčevih lomljencev (do 2cm) (SE 1039). Pod SE 1039 
se je po celotni odkriti površine struge odložila plast temno rumenkasto rjave meljaste gline z 
30% peščenjakovih prodnikov (do 3cm) in 20% peščenjakovih lomljencev (do 2cm) (SE 
1040=1047), med katerima le v kvadrantu B/1 leži plast temno rumenkasto rjave meljaste gline z 
5% peščenjakovih lomljencev (do 2cm) (SE 1051).  
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SE 1040=1047 je v kvadrantu B/2 prekrila plast temno rumenkasto rjave meljaste gline (1056). 
SE 1056 je v kvadrantu B/1, skupaj s SE 1040=1047, nalegla na plast temno rumenkasto rjave 
meljaste gline z 40% peščenjakovih prodnikov (2-4cm) in 20% peščenjakovih prodnikov (do1cm) 

 
Slika 24 – Pogled na presek struge 1 in pod njo ležeče sedimente (SE 1047, 1954, 1055, 1112, 1222, 1334)  v kv. 

C 1-2 

(SE 1054), ta pa je v kvadrantu B/2 prekrila plast temno rumenkaste meljaste gline z 30% 
peščenjakovih lomljencev (do 1cm), 7% dolomitnih prodnikov (2-4cm) in 5% peščenjakovih 
prodnikov (do 3cm) (SE 1057), v kvadrantu B/1, 2 pa plast temno rumenkasto rjavega glinenega 
melja s 35% peščenjakovih prodnikov (do 5cm) (SE 1111=1112). SE 1111=1112 je v kvadrantu 
B/2 nalegla na plast temno rumenkasto rjave meljaste gline (SE1200=1280).  
Pod SE 1040=1047 in 1056 je ležala tudi plast temno rumenkasto rjave meljaste gline (SE 
1041=1042=1048), ki je v kvadrantu B/2 skupaj s SE 1054 in v kvadrantu B/1 skupaj s SE 
1040=1047 pokrila plast temno rumenkaste meljaste gline z 30% peščenjakovih prodnikov (do 
5cm), 30% dolomitnih prodnikov (2-5cm) in 5% peščenjakovih lomljencev (do 3cm) (SE 
1055=1221). Pod SE 1040=1047, 1054, 1055=1221, 1112, 1057 in 1041=1048 je ležala plast 
temno rumenkasto rjavega peščenega melja z 15% peščenjakovih prodnikov (do 0,5cm) (SE 
1222), ki je v kvadrantu B/1 prekrila plast temno rumenkasto rjave meljaste gline s 30% 
peščenjakovih prodnikov (do 3cm), 20% peščenjakovih lomljencev (do 2cm) in 10% apnenčevih 
prodnikov (SE 1334).  
Struga SE 1333 je bila presekana z kasnejšo strugo 1, sekala pa je nekatere plasti geološke osnove, 
kot so: SE 1163, 1136, 1082=1013=1090=1121=1208=1224=1245. 
SE 1333 je presekala tudi še eno hudourniško strugo, ki jo je bilo moč zaslediti v kvadrantih C, 
D/3 in E/3, 4 (SE 1179). Le-ta je bila zaradi kasnejšega vodnega delovanja v veliki meri uničena: 
V južnem robu sektorja 1 jo je presekala struga SE 1333, kasneje si je svojo strugo, točno znotraj 
struge SE 1179 urezal vodni tok struge 2, tako imata strugi popolnoma enako usmerjenost (S-J z 
rahlim odklonom proti V). Zahodni rob struge SE 1179 je uničila struga 1. Tisti deli struge, ki 
niso bili uničeni s kasnejšim vodnim delovanjem, so bili deloma pokriti s SE 1028 na zahodni in 
SE 1011=1037 na vzhodni strani. SE 1179 je bila zapolnjena z različnimi aluvialnimi nanosi: 
najmlajši nanos predstavlja plast temno rumenkasto rjave meljaste gline s 40% peščenjakovih 
prodnikov (do 4cm) in 30% dolomitnih prodnikov (2-5cm) (SE 1119). Pod SE 1119 je ležala 
plast temno rumenkasto rjave meljaste gline s 40% peščenjakovih prodnikov (1-3cm) in 10% 

SE 1334 

SE 1222 

SE1055 

SE1112 

SE1054 
SE 1047 

Struga 2 

Struga 1 
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peščenjakovih lomljencev (do 1cm) (SE 1118), pod njo pa plast temno rumenkasto rjave meljaste 
gline z 50% peščenjakovih prodnikov (1-6cm) in 10% dolomitnih prodnikov (1-3cm) (SE 1099). 
SE 1118 in SE 1099 sta skupaj pokrivali najstarejša nanosa v SE 1179: plast rumenkasto rjave 
meljaste gline (SE 1214) in plast temno rumenkasto rjave meljaste gline z 7% peščenjakovih 
prodnikov (do 4cm) in 3% limonita (do 1cm) (SE 1120). 
Struga SE 1179 je, podobno kot SE 1333, presekala nekatere plasti geološke osnove. Poleg SE 
1082=1013=1090=1121=1208=1224=1245 tudi pod njo ležečo plast temno rumenkasto rjave 
meljaste gline s 50% dolomitnih prodnikov (1-5cm) in 10% peščenjakovih prodnikov (3-6cm) 
(SE 1216), ki je prekrivala plast temno rumenkasto rjave meljaste gline (SE 1215). 
 
Vznožje hriba sv. Jožefa (kv. A-F/9 in F-K 10) 
Na vzhodnem delu sektorja 1 je pod SE 1003 ležala plast rumenkasto rjave drobljive gline s 30% 
peščenjakovih prodnikov (do 12cm), 10% limonita (do 10cm), 10% peščenjakov (do 6 cm), 10%  
dolomitnega grušča (SE 1063=1143=1289). 
Gre za preperelo osnovo pobočja hriba sv. 
Jožefa. Na spodnjem (zahodnem) delu sta ga 
delno prekrivali tudi SE 1011 in 1130.V kv. 
B8 je bil v SE 1063 vkopan plitev ovalen 
vkop (SE 1074), zapolnjen s rjavo drobljivo 
meljasto glino s 3% peščenjakov (do 2cm), 
odlomki prazgodovinske lončenine, 5% oglja 
in 1% ožgane gline (SE 1062). Vkop je ležal 
pod 1003. Dno vkopa je bilo ožgano do 
rdečkaste barve in je vsebovalo odlomke 
prazgodovinske lončenine (SE 1075). Vkop 
interpretiramo kot ognjišče.  
V kv. D9 je SE 1063 sekal okrogel »vkop« s 
presekom v obliki črke U (SE 1102). 
Zapolnjen je bil z rumenkasto rjavo meljasto 
glino z 1% peščenjakov, odlomki limonita 
(do 6cm) in prazgodovinske lončenine(SE 
1101). Po prvem večjem deževju se je 
izkazalo da gre za polnilo manjšega 
požiralnika, saj se je notranjost izkopanega 
vkopa sesedla vase. Tako v tem primeru ne 
moremo govoriti o vkopu, temveč le o 
eroziji.  

 
Slika 25 – Kurišče SE 1074 

 
Slika 26 – Pogled na zgornji del sektorja 1, v 

ospredju požiralnik SE 1102.
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SEKTOR 2 
Tina Britovšek , Ana Plestenjak 
Lega 
Sektor 2 leži na skrajnem vzhodnem delu izkopnega polja. Zajema kv. AB-V 14-39. Na tem delu 
teren rahlo pada od juga proti severu in od vzhoda proti zahodu. 
 
Splošen opis 
Pod travniško rušo - rahla plast temno rjavega glinastega melja z 1 % apnencev , 2% peščenjakov 
(do 6cm) in  0,5% oglja (SE 2001) – so bili vidni ostanki preorane prsti. Slednja je predstavljala do 
35 cm debelo drobljivo plast temno sivo rjavega glinastega melja s 3% peščenjakov, 1% apnencev 
in 1% kremenov, 0,5% oglja (SE 2002). Vsebovala je odlomke prazgodovinske, antične in 
novoveške lončenine in gradbenega materiala.  
Na večjem delu površine (kv. Z/25-40 –AA/20-40) je pod SE 2002 ležala plast gnetljivega temno 
rumenorjavega glinastega melja s 5% peščenjakov in 1% oglja (SE 2010). V tej plasti prevladujejo 
odlomki prazgodovinske lončenine. Nekateri odlomki so ležali pokončno, kar kaže na 
sekundarno sedimentacijo plasti. Posledično SE 2010 interpretiramo kot koluvialno plast, ki je 
verjetno polzela s pobočja, ki leži na južnem delu sektorja 2. Pod SE 2010 je ležala plast gnetljive 
mazave rumeno rjave meljaste gline z 1% apnencev, 2% peščenjakov, 1% manganovih in 
železovih oksidov, drobcev oglja (SE 2003). Zlasti v zgornjem delu te plasti so ležali odlomki 
prazgodovinske lončenine. Tudi v tem primeru gre za koluvijalno plast, ki je nastala s postopnim 
polzenjem zemljine s pobočja hriba.  
Na vzhodnem delu sektorja (kv. X-AB 40-30) je SE 2003 nalegla na plast zbite rumenordeče 
meljaste gline z 2% roženca, 3% železovih in 2% manganovih oksidov (SE 2068). Plast je 
arheološko sterilna in predstavlja geološko podlago terena.  
Na zahodnem delu sektorja (kv. Z 25-AA 20) pa je pod SE 2003 in deloma tudi že pod SE 2002, 
ležala plast drobljivega temno rumenorjavega glinastega melja s 30% peščenjakovih in 1% 
apnenčastih prodnikov (SE 2036). Na vrhu plasti so ležali odlomki prazgodovinske lončenine in 
drobci ožgane gline.  
V kv. V-Z/21-23 je SE 2036 nalegla na plast zbite, gnetljive rumenorjave meljaste gline s 35% 
rožencev in 2% peščenjakovih prodnikov, 2% manganovih in 2% železovih oksidov (SE 2083). 
Plast predstavlja geološko podlago pobočja hriba sv. Jožefa.  
V kv. W-AA 18 je SE 2036 ležala nad plastjo drobljivega rumeno rjavega glinastega melja s 35% 
peščenjakov, 2% kremena, 2% apnencev (do 5cm), 2% manganovih oksidov in drobci oglja (SE 
2041). V kv. W 21-22 pa je SE 2036 nalegla na plast drobljivega temno rumeno rjavega glinastega 
melja s 35% peščenjakov in 1% kremena (SE 2039). Obe plasti predstavljata aluvialni nanos, na 
vrhu obeh so ležali odlomki prazgodovinske lončenine in ožgane gline. V kv. W–AA/14 - 17 
proti zahodu (območje 3) je SE 2036 ležala nad SE 2052 (zbita, gnetljiva temno rumeno rjava 
meljasta glina s 3% peščenjakov in drobci oglja), ki predstavlja koluvialno plast. 
V kv. W–V/17-14 je pod SE 2002 in delno tudi pod SE 2036 ležala plast zbitega rjavorumenega 
glinastega melja s 35% rožencev, 10% peščenjakov, 10% manganovih in 3% železovih oksidov 
(SE 2042). Plast je proti zahodu postopoma padala in je v kv. V 16, 17 prekrila drobljiv, temno 
rumeno rjav pečen melj z 1% peščenjakov in 23% drobci manganovih in železovih oksidov (SE 
2105). 
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Struga 3 
V kv. V-Y/14 je SE 2052 prekrila skrajni rob struge 3 (SE 2109=SE 1173), ki je bila zapolnjena s 
štirimi aluvialnimi nanosi in se vije naprej proti sektorju 3, kjer smo jo dokumentirali kot SE 3035 
= 3036 in predstavlja najstarejšo (t.i. struga 3) od treh dokumentiranih strug. Najmlajše polnilo v 
strugi predstavlja SE 2095 (drobljiv, rumeno rjav peščen melj s 6% peščenjakov (do 2 cm), 3% 
oglja. V polnilu je bilo najdenih več živalskih kosti, ki so zelo slabo ohranjene in uničene od vode. 
Poleg kosti so bili najdeni tudi odlomki prazgodovinske lončenine, ki je bila enakomerno 
razporejena po celotni plasti. Najdbe so ležale v sekundarni legi, domnevno jih je voda prinesla iz 
višje ležečih pobočij. SE 2095 je nalegla na SE 2096 (gnetljiva, temno rumeno rjava meljasta glina 
s 40% peščenjakov in 6% rožencev) in na SE 2097 (gnetljiva, rumeno rjava meljasta glino s 45% 
peščenjakov in 5% roženčevih lomljencev. 
Odlomki prazgodovinske lončenine so ležali 
na meji med SE 2097 in višje ležečim 
peščenim meljem (SE 2095). SE 2095 je 
nalegla tudi na SE 2103 (drobljiv, močno 
rjav meljast pesek z 2% peščenjakov in 
drobci oglja). Struga SE 2109 seka geološko 
podlago SE 2107 (gnetljiva, mazava rjavo 
rumena plast meljaste gline s 5% rožencev, 
3% peščenjakov, 5% drobcev manganovih 
in železovih oksidov. Plast je arheološko 
sterilna in predstavlja geološko osnovo 
terena. Je zelo podobna SE 2068, ki se 
pojavlja na vzhodnem delu območja 2. 

 
Slika 27 – Odlomki lončenine in živalskih kosti 

so ležali na dnu korita struge 

Arheološke strukture 
Sektor je po dolžini (kv. X40-Y14) sekal linearen vkop za vodovodno cev (SE 2057). V kv. W 37, 
X38, X 23, Z-Y23 so bili odkriti testni jarki (SE 2009, 2065, 2075, 2077) iz arheološkega 
vrednotenja (februar 2008). V kv. X 19 je bil odkrit okrogel vkop geomehanske vrtine (SE 2090). 
V kv. AB-AA/36, 37 je plasti 2010 in 2003 presekal novodobni vkop za vodovodni jašek (SE 
2016). Vkop smo izkoristili in naredili sondo 2002. SE 2016 je poškodoval ovalen vkop z 
banjastim presekom (SE 2018). Zapolnjen je bil z gnetljivim temno rumeno rjavim glinastim 
meljem z 1% peščenjakov (SE 2013). V polnilu so bili večji kosi ožgane gline (do 6 cm) (SE 
2014). Vkop je presekal plasti SE 2010 in SE 2003. 
V kv. W- AA/37-38 je bil pod 2002 viden 
večji »vkop« ovalne oblike s stopničastim 
presekom (SE 2012), za katerega se je 
izkazalo da predstavlja povsem naravno 
tvorbo. Gre namreč za požiralnik, ki je bil 
do 1960-ih let še v funkciji, nato pa so ga 
domačini zasuli. V polnilu – drobljiv temno 
rumenorjav glinast melj z 1% apnencev, 2% 
peščenjakov in 0,5% kremena (SE 2011) so 
bili najdeni odlomki novodobne, 

 
Slika 28 – Pogled na brezno požiralnika SE 2012 
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srednjeveške, rimskodobne in prazgodovinske lončenine, železni žeblji, drobci oglja ipd. 
Požiralnik je sekal plast 2010 in pod njo ležečo plast 2003. 
V bližini je v kv. W 38/39 ležal krožen vkop s presekom v obliki črke U (SE 2061). Presekal je 
SE 2003. Vkop je bil zapolnjen z gnetljivo rumeno rjavo meljasto glino z 2% peščenjakov in 
drobcev oglja (SE 2060). Interpretiramo ga kot jamo za stojko. 

  
Slika 29 – Vkopa SE 2067 in SE 2100 

Južno je v kv. Y 39 je SE 2010 in pod njo ležečo SE 2003 sekal nepravilen vkop s presekom v 
obliki črke U (SE 2063). Zapolnjen je bil z gnetljivim temno rumeno rjavim glinastim meljem s 
3% peščenjakov, drobci oglja in ožgane gline (SE 2062). Namembnost vkopa ni znana. 
Nekoliko zahodneje je v kv. W 35 ležal krožen vkop s presekom v obliki črke U (SE 2059), ki je 
presekal SE 2003. Zapolnjen je bil z gnetljivim temno rumeno rjavim glinastim meljem z
1% peščenjakov, 10% ožgane gline, 
15% oglja in odlomki prazgodovinske 
lončenine (SE 2058). Interpretiramo ga 
kot jamo za stojko. 
V kv. Y 34 je bil odkrit ovalen vkop s 
presekom v obliki črke U (SE 2067), ki 
je bil opazen na nivoju SE 2010 in je 
presekal SE 2003 in polnilo ter vkop 
jarka za vodovod (SE 2056/2057). 
Zapolnjen je bil z drobljivim temno 
rjavim glinastim meljem s 3% 
peščenjakov in 1% kremena, drobci 
oglja in ožgane gline (SE 2066). Gre za 
novoveško shrambeno jamo. Podobna 
jama je bila  
odkrita v kv. X 28 (SE 2100), ki je bila 
zapolnjena z drobljivim, temno rumeno 
rjavim glinastim meljem s 3% 
peščenjakov in drobci oglja (SE 2099). 
V kv. Z 28, 29 je bil pod SE 2002 vidna 
še ena struktura, ki jo interpretiramo kot 
požiralnik (SE 2102). V njem so bili 
najdeni odlomki novodobne in 
prazgodovinske lončenine.  

 
Slika 30 – Pogled na jarke SE 2045, 2047, 2023, 2055 in 

2049 
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Vkop požiralnika SE 2102 je bil zapolnjen z dvemi polnili:  
Prvo polnilo je drobljiv, temno rumeno rjav glinast melj s 4% peščenjakov in drobci oglja (SE 
2101). Pod njim je drugo polnilo - drobljiv črn glinast melj z 2% peščenjakov, 2% apnečevih 
prodnikov in 1% drobcev oglja (SE 2106). Tako kot požiralnik SE 2012 je tudi ta sekal plast 2010 
in pod njo ležečo plast 2003. 
V kv. AB–W/26-28 je bilo pod plastjo 2010 odkritih pet vzporednih, linearnih jarkov (SE 2045, 
2047, 2023, 2055 in 2049). Vkopi so bili zelo slabovidni in so bili zapolnjeni s podobnim 
polnilom – gnetljivim temno rumenorjavim glinastim meljem s 3% peščenjakov, 1% drobcev 
oglja, drobci ožgane gline (SE 2044, 2046, 2022, 2054, 2048). V vseh polnilih so bili najdeni 
odlomki prazgodovinske lončenine, v polnilu 2022 (vkop SE 2023) pa je bil poleg odlomkov 
lončenine najden nedefiniran železen predmet. Vsi jarki sekajo plast 2003. 
V bližini jarkov je bil v kv. W 27 pod SE 2010 odkrit vkop ovalne oblike v tlorisu in konkavne v 
profilu (SE 2027). Zapolnjen je bil z gnetljivo, mazavo temno rumeno rjavo meljasto glino z 2% 
peščenjakov, 2% ožgane gline, 4% drobcev oglja in odlomki prazgodovinske lončenine (SE 
2026).  
Zahodno od vkopa SE 2027 je bil v kv. W 23 pod SE 2010 odkrit podoben vkop ovalne oblike v 
tlorisu in banjaste v profilu (SE 2038). Zapolnjen je bil z gnetljivo, mazavo temno rumeno rjavo 
meljasto glino z 1% peščenjakov in 25% drobcev oglja (SE 2037). Oba vkopa sekata plast 2003. 
V kv. W 18-19 je bila na stiku med plastema 2003 in 2036, pod SE 2002 odkrit ostanek kurišča 
(SE 2043), ki pa je bilo zaradi delovanja vode in oranja močno uničeno in razvlečeno po bližnji 
okolici. Nad kuriščem je bila dokumentirana plast gnetljive, mazave temno rumeno rjave do 
rumeno rdeče meljaste gline z 2% peščenjakov, 3% drobcev oglja in 30% drobcev ožgane gline 
(SE 2035), ki je predstavljala uničenje kurišča SE 2043. 
V kv. V 21 sta bili na pobočju hriba, tik pod travniško rušo (SE 2001) odkriti dve kurišči (SE 
2078/2079 in SE 2080/2081). Oba vkopa kurišč sta bila v tlorisu ovalne, v profilu konkavne 
oblike, debeline od 0,12 do 0,14 m. Zapolnjena sta bila z gnetljivo, mazavo močno rjavo do 
rumeno rdeče meljasto glino s 4% peščenjakov, 3% drobcev oglja in 40% ožgane gline. Pod 
prvim polnilom vkopa SE 2081 (SE 2080) je bilo še eno polnilo zbite, gnetljive močno rjave 
meljaste gline z 32% od ognja ožganih peščenjakov, 10% ožgane gline in 2% drobcev oglja (SE 
2091). V neposredni bližini teh kurišč sta bila prav tako pod travniško rušo (SE 2001) vidna še 
dva vkopa (SE 2087 in SE 2088) ovalne oblike v tlorisu in konkavne v profilu. Vkop SE 2087 je 
bil zapolnjen z drobljivim, temno rumeno rjavim glinastim meljem z 2% peščenjakov in 3% 
drobcev oglja (SE 2086). Vkop SE 2088 je bil zapolnjen z drobljivim temno rumeno rjavim 
glinastim meljem z 2% peščenjakov in 5% drobcev oglja (SE 2082). 
Ti vkopi se začno pojavljati na meji, kjer se 
začne geološka osnova (SE 2083) hriba sv. 
Jožefa spuščati proti severu in sekajo SE 
2036. Ti vkopi ostajajo časovno 
neopredeljeni, saj ni bilo v njih odkritih 
nobenih najdb, ki bi bile časovno izpovedne. 
Vendar lahko glede na najdbe, ki so bile 
odkrite v neposredni bližini teh vkopov in 
predstavljajo odlomke prazgodovinske 
lončenine, te vkope interpretiramo kot 
prazgodovinske. 

 
Slika 31 – kurišči SE 2078 in 2080
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V kv. Y 14 je bila takoj pod travniško rušo odkrita kamnita struktura sestavljena iz apnenčevih 
prodnikov, med njimi se je nabral drobljiv, rjav glinast melj (SE 2094). Prav tako je bil pod SE 
2001 v kv. X 14 odkrit lesen kol (SE 2093), ki je sekal pod njim ležeče plasti (SE 2002, 2036, 
2052). Glede na stratigrafski odnos lahko rečemo, da SE 2093 in 2094 predstavljata novodobne, 
recentne strukture.  
V kv. Z 23 in X 23 sta pod plastjo 2001 ležala dva večja karbonatna kamna (SE 2084 in 2085), ki 
ne predstavljata geološke osnove na tem območju, temveč sta ležala v sekundarni legi, 
najverjetneje sta se prikotalila s hriba sv. Jožefa. Podoben kamen je bil odkrit tudi v kv. Z 23 (SE 
2092). 
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SEKTOR 3 
Tina Britovšek, Ana Plestenjak 
 
Lega 
Sektor 3 se razprostira na severozahodnem delu arheološkega izkopa, med sektorjema 1 in 2. 
Obsega kvadrante L-AB 1-13.  
 
Splošen opis 
Po celotnem območju sektorja 3 so bili pod travniško rušo – rahla plast temno rjavega glinastega 
melja z 1 % apnencev , 2% peščenjakov (do 6cm) in 0,5% oglja (SE 3001) – vidni ostanki 
preorane prsti (SE 3002). Slednja je predstavljala do 35 cm debelo drobljivo plast temno sivo 
rjavega glinastega melja s 3% peščenjakov, 1% apnencev in 1% kremenov, ter 0,5% oglja. 
Vsebovala je odlomke prazgodovinske, antične, srednjeveške in novoveške lončenine ter gradbeni 
material.  
V kv. K-N 1-10 sta bili obe plasti uničeni z novodobnim izkopom za dovoz do gradbišča (SE 
3268). V kv. N 5 je novodobna gradbena jama (SE 3095) uničila vse spodaj ležeče plasti do 
globine 1,16m. Pod travniško rušo smo dokumentirali novodobne vkope za vodovod (v kv. N 2-
3 – SE 3097/3098, v kv. M-X 4 – 3108/3109, v kv. Y 4-13 – SE 3017/3018), v kv. L-O 2-9 pa še 
novodobni vkop za kanalizacijo (SE 3093). Vkopi sekajo paleo-ornico SE 3002. 
V kv. X, V, U 7 so pod SE 3001 ležala štiri kurišča (SE 3023, 3025, 3231, 3232). Predstavljajo 
gnetljivo rumenkasto rdečo do temno sivo rjavo plast ožgane meljaste gline z 2% peščenjakov 
(do 2cm). Kurišča so ležala na SE 3002. 
V kv. S – AA 12,13 je pod SE 3002 ležal drobljiv, temno rumeno rjav glinast melj z 20% 
peščenjakov in 1% apnencev (SE 3004). Pod SE 3004 je ležala gnetljiva, temno rumeno rjava 
meljasta glina z 1% peščenjakov (do 1cm) in drobci oglja (SE 3270), ki se je naložila v naravni 
kotanji v kv. T-U 12,13. Predstavlja koluvialno plast in je ležala nad mazavo, gnetljivo temno 
rumeno rjavo meljasto glino s 3% peščenjakov in drobci oglja (SE 3006 = 3014). 
V kv. L-AA 6-13 je pod SE 3002 nalegla gnetljiva, mazava rumeno rjava meljasta glina z 1% 
apnencev, 2% peščenjakov, 1% manganovih in železovih oksidov ter drobci oglja (SE 3003).  
Plasti SE 3003, 3004, 3270, 3006 = 3014 interpretiramo kot koluvialne plast, ki so najverjetneje 
polzele z bližnjega hriba, na katerem je danes cerkev sv. Jožefa. V plasteh so bili najdeni 
predvsem odlomki prazgodovinske lončenine. 
V kv. L-O 9-12, tik pod hribom sv. Jožefa, je ležala drobljiva, temno rumeno rjava leča meljaste 
gline s 45% peščenjakov (SE 3175), ki je bila pod SE 3003 in nad plastjo gnetljive, temno rumeno 
rjave meljaste gline z drobci oglja, živalskimi kostmi in odlomki prazgodovinske lončenine (SE 
3125 = 1010). SE 3175 je nalegla tudi na plast gnetljive, mazave temno rumeno rjave meljaste 
gline z 1% peščenjakov in drobci oglja (SE 3182). Tudi SE 3125 in 3182 predstavljata koluvialni 
plasti. 
Na raziskanem območju smo dokumentirali tri večje struge (SE 3054 = 3038 = 3076, 3135 = 
3028 = 3107, 3035 = 3036) in več aluvialnih sedimentov ob njih, ki so posledica odlaganja 
prinesenega materiala. Na zahodnem delu izkopnega polja se vije najmlajša dokumentirana struga 
(SE 3054 = 3038 = 3076), ki smo jo poimenovali struga 1 in poteka skorajda ravno v smeri sever-
jug, le v kv. X-U 4,5 naredi meander proti zahodu. SE 3054 je presekala starejšo strugo t.i. struga 
2 (SE 3135 = 3028 = 3107), ki je meandrirala po ravnici vzhodno od prve struge do vznožja 
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hriba sv. Jožefa. Najstarejša dokumentirana struga (3035 = 3036) je meandrirala po skrajnem 
vzhodnem delu izkopnega polja in smo jo poimenovali struga 3.  
 
Struga 1 
Najmlajša dokumentirana struga (SE 3054) se je linearno raztezala v kv. AA-L 3-7 v smeri sever-
jug v povprečni širini 10,50m in globini 1,15m. Ležala je pod SE 3002 in je presekala koluvialno 
plast SE 3003 in pod njo ležeče plasti. V koritu struge so se odložili številni aluvialni nanosi, ki so 
posledica delovanja hudourniških potokov znotraj omenjene struge.  
Najmlajši aluvialni zasutji struge predstavljata drobljiva, zelo temno sivo rjav glinast melj z 2% 
peščenjakov, drobci oglja, odlomki rimskodobne in prazgodovinske lončenine ter odlomki železa 
(PN 3017, 3040 in svinca PN 3018)(SE 3037 = 3046 = 1004) in drobljiv, rumeno rjav peščen 
melj s 60% zasiganih peščenjakov (SE 3005). Obe sta ležali pod SE 3002 in med seboj nista imeli 
stika.  
V kv. Q 5-6 se je pod SE 3037 naložil gnetljiv, temno rumeno rjav glinast melj s 35% 
peščenjakov (SE 3053), v kv. L-Z 4-7 pa gnetljiva, temno rumeno rjava meljasta glina z 2,5% 
peščenjakov, drobci oglja, posamezni deli živalskih kosti in odlomki antične in prazgodovinske 
lončenine, del bronaste fibule (PN 3011) ter več neopredeljivih odlomkov železnih predmetov 
(PN 3012, 3013, 3049, 3058, 3060, 3069) (SE 3047 = 1089). Plast se je proti severu izkopnega 
polja počasi tanjšala in smo jo v kv. Z-AA 4,5 lahko dokumentirali le še po posameznih otočkih.  
Pod SE 3047 so se nalegle posamezne leče peskov (SE 3152, SE 3121, SE 3245, SE 3153, SE 
3123) in drobljiv, olivno rumen peščen melj s 5% apnencev (SE 3151=1044). V kv. S-U 5,6 je 
pod SE 3047 ležala tudi gnetljiva rumeno rjava meljasta glina (SE 3244), v kateri so bile najdene 
žrmlje (PN 3072).  

 
Slika 32 – Presek struge 1 v kv. X 5-6 

V kv. L-U 3-6 smo znotraj struge 1, pod SE 3047 in 3245 zabeležili manjšo erozijo (SE 3260), ki 
je nastala kot posledica vodnih tokov znotraj struge V sektorju 1 jo poznamo pod imenom SE 
1190. Erozija SE 3260 je v kv. U-Y3 zapustila strugo 1 in je tvorila meander proti zahodu. Tu je 
presekala SE 31395

Pod SE 3047 je v kv. v AA-L 4-7 ležal drobljiv, temno rumeno rjav peščen melj z 2% 
peščenjakov, 45% preperelih peščenjakov, 1% polžkovih hišic in drobci oglja (SE 3039 = 3122 = 
1247). Le-ta je v kv. V 5 zapolnjeval manjšo kotanjo (SE 3285). V SE 3039=SE 3122= SE 1247 

. Erozija je bila zapolnjena z dvema polniloma. Mlajše je predstavljal drobljiv 
temno rumeno rjav peščen melj s 70% peščenjakov (SE 3020 = 3156 = 3124 = 3247 = 1242). 
Starejše polnilo pa je predstavljal drobljiv, rjavo rumen peščen melj s 70% apnenčevih prodnikov 
(SE 3048 = 3113 = 3120 = 1045 = 1031). V njem so bili odlomki antične lončenine in 
gradbenega materiala, novec (PN 3094), dva železna žeblja (PN 3090, 3021) in več neopredeljivih 
odlomkov železa (PN 3016, 3091, 3092, 3093, 3095).  

                                                 
5 Glej str. 39. 
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je bilo najdenih več antičnih, bronastih novcev (PN 3080, 3096, 3097), srebrnik (PN 3100), 
srebrni členek (PN 3106), odlomki žlindre, odlomki železa (PN 3074, 3101 3102), železen kovan 
žebelj (PN 3076), odlomki svinca (PN 3081, 3082, 3084, 3098). SE 3039 je prekrivala tudi 
posamezne leče aluvialnih nanosov: rjavega peščenega melja z 1% prodnikov, ki je vseboval 
bronast novec PN 3029 (SE 3112), temno rumenorjave meljaste gline z 1% apnenčevih 
lomljencev in drobci oglja (SE 3266) in rumenorjavega glinastega melja z 2% prodnikov in drobci 
oglja (SE 3078). V kv. L-Z 3-5 pa je prekrila drobljiv, temno rumeno rjav glinast melj z drobci 
železovih oksidov in oglja (SE 3178) in v kv. AA-Z 5,6 rahel, temno rumeno rjav peščen melj z 
drobci peščenjakov, železovih oksidov in oglja (SE 3085). Slednja je v kv. X 5,6 nalegla na lečo 
sipkega, temno rumeno rjavega peščenega melja z 1% peščenjakov in 20% drobcev železovih in 
manganovih oksidov (SE 3086).  
Na večjem delu pa je SE 3039 nalegla na rahel, temno rumeno rjav peščen melj z 2% 
peščenjakov, drobci železovih oksidov in drobci oglja (SE 3050 = 3081 = 1328). Le-ta je v kv. S-
T 5,6 prekril drobljivo, temno rumeno rjavo peščeno glino z 2% apnencev in 5% peščenjakov in 
drobci oglja (SE 3293). Pri odstranitvi SE 3178 se je v kv. O-P 5 odluščilo več "kep" zemlje in 
pustilo v spodnjem glinenem aluvialnem nanosu (SE 3049) odtise ovalnih oblik v tlorisu in 
preseku v obliki črke U (SE 3181). Odtisi so bili različnih velikosti, premera od 3 – 10cm in  
različnih globin (do 10cm). Pojav teh 
oblik je nekoliko nenavaden. Vdolbin 
ne moremo interpretirati kot 
morebitne vkope. Najverjetneje je v 
sedimentih, ki so ležali nad SE 3049 
prišlo do nekih točkovnih pritiskov na 
plast, ki so se zgodili v sedimentu nad 
to plastjo. Posledica teh pritiskov so 
vidne vdolbine. Pojav je nedvomno 
posledica človeškega delovanja, vendar 
ni moč ugotoviti kdaj (na katerem 
nivoju) naj bi do tega prišlo.  

 
Slika 33 – Pogled na odtise v SE 3181 

Znotraj struge 1 je bila dokumentirana še ena manjša erozija (SE 3265 = 1189), podobna eroziji 
SE 3260, ki je tekla delno vzporedno in delno pod le-to. SE 3265 je bila zapolnjena s sipkim, 
rjavo rumenim peskom s 75% peščenjakovih prodnikov, 4% manganovih in železovih oksidov in 
drobci oglja (SE 3068 = 3167 = 3084= 1092). V njem so ležali številni odlomki antične 
lončenine, železen žebelj in trije novci (PN 3118, 3032, 3028). Erozija je presekala manjšo lečo 
temno rumenorjavega melja z 1% peščenjakovih prodnikov, železovimi oksidi in drobci oglja (SE 
3069), rumenkasto rjav glinast melj z 10% peščenjakovih in 3% apnenčevih prodnikov (SE 3139) 
in temno rumeno rjavo meljasto glino z 1% peščenjakovih prodnikov, železovimi oksidi in drobci 
oglja (SE 3049). 
Na zahodni strani struge 1 je v kv. L-Y 4-6 pod SE 3178 ležala temno rumeno rjava gnetljiva, 
mazava meljasta glina z 0,5% peščenjakovih prodnikov (do 0,5cm), drobci železovih oksidov in 
drobci oglja (SE 3049=SE 3087=SE 3062=SE 1093). V njem so bili najdeni odlomki brona (PN 
3036, 3014), odlomki železa (PN 3015) in odlomki antične lončenine. SE 3049 je prekrila 
posamezne leče aluvialnih nanosov (temno rumeno rjav pesek z manganovimi oksidi (SE 3051), 
temno rumeno rjav melj z 1% prodnikov, železovini in manganovimi oksidi in drobci oglja (SE 
3066), svetlo olivno rjav glinast melj z 10% peščenjakovih prodnikov in 1% apnenčevih 



Ivančna Gorica – Novi center, Gruča 2, 2009 – Poročilo o arheoloških izkopavanjih 

40 

lomljencev (SE 3154), temno rumeno rjav peščen melj z 2% peščenjakovih prodnikov (SE 3194), 
temno rumeno rjav meljast pesek s 5% peščenjakovih prodnikov (SE 3064)).  
Na vzhodni strani struge 1 se je v kv. P-AA 5-7 najverjetneje istočasno kot SE 3049 odložil 
podoben sediment. Gre za plast gnetljive zbite, temno rumeno rjave meljaste gline z 1% 
peščenjakov, 1% drobcev železovih oksidov in drobci oglja (SE 3052 = 3238 =
3082 = 3070). Obe plasti (SE 3049 in SE 
3052) sta prekrivali drobljiv, temno rumeno 
rjav peščen melj z 1% peščenjakov, 4% 
drobcev manganovih in železovih oksidov 
ter drobci oglja (SE 3060=SE 3065=SE 
3116=SE 1086). V njej so bili najdeni 
odlomki antičnega stekla (PN 3038), 
kovinska ploščica (PN 3077) in odlomki 
antične lončenine. SE 3060 je v kv. T-Z 4,5 
prekril drobljiv, svetlo rumeno rjav glinast 
melj (SE 3308).  
SE 3052 je na vzhodni strani struge 1 prekril 
leči aluvialnih nanosov (rumenkasto rjav 
glinast melj s 5% peščenjakovih prodnikov 
in drobci oglja (SE 3300), rumenkasto rjav 
glinast pesek s 70% peščenjakovih 
prodnikov (SE 3299).  

 
Slika 34 – Skelet krave v SE 3060 

V kv. N-Z 5 je prekril še rahel, temno rumeno rjav peščen melj s 34% rožencev, 4% peščenjakov, 
odlomki živalskih kosti in rimskodobne lončenine (SE 3263 = 3301), v kv. L-P 4,5 sipek, temno 
rumeno rjav meljast pesek z 80% peščenjakov, v katerem je bil najden kremenov odbitek (PN 
3121)( SE 3264) in v kv. T-AA 5,6 pa rahel, temno rumeno rjav meljast pesek s 50% peščenjakov 
(SE 3083). Ti aluvialni nanosi predstavljajo najstarejšo zapolnitev struge 1 na njeni vzhodni strani.  
Na zahodni strani struge je bilo v kv. Q 4 
pod aluvialnim sedimentom SE 3049 v 
nivojih vidnih več linearnih "vkopov" (SE 
3251 = 3253 = 3276, 3256, 3249 = 3278). 
Omenjeni vkopi so bili zapolnjeni z zelo 
podobnimi polnili. V vseh primerih gre za 
plast temno sivo rjave drobljive, gnetljive 
meljaste gline z 1% peščenjakov in 1% 
drobcev manganovih oksidov (SE 3250 = 
SE 3252 = SE 3275, SE 3255, SE 3248 = 
SE 3277). Domnevamo, da so ti "vkopi" 
posledica zastajanja vode v eroziji, ki je bila  

 
Slika 35 – Pogled na jarke SE 3251 = 3253 = 3276, 

3256 in 3249 = 3278 

naknadno dokumentirana na območju pod temi vkopi (SE 3274) in so tako povsem naravnega 
nastanka. Erozija SE 3274 je bila zapolnjena z rjavo zbito, gnetljivo glino z 1% peščenjakov (SE 
3254 = SE 1155), ki so jo ti »vkopi« presekali. SE 3254 je prekrila še tri podobne "vkope" (SE 
3280, 3282, 3284), ki so bili prav tako zapolnjeni s podobnim
polnilom - temno sivo rjava drobljiva, gnetljiva meljasta glina z 1% peščenjakov in 1% drobcev 
manganovih oksidov (SE 3279, SE 3281, SE 3283), kot tisti nad njimi. SE 3254 predstavlja 
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aluvialni nanos in hkrati zapolnjuje mlajšo erozijo 3274 kot tudi erozijo (SE 3054), ki je bila v kv. 
P,Q,R 4-5 poškodovana s SE 3274. V tej plasti sta bila najdena odlomka brona (PN 3110, 3124), 
železen kavelj (PN 3111) in odlomki antične lončenine. 
V kv. N-O 4 je SE 3254 prekrila tudi manjši jarek linearne oblike s profilom v obliki črke U (SE 
3287), ki je bil zapolnjen z zbito, gnetljivo temno rumeno rjavo meljasto glino z drobci 
peščenjakov, železovih oksidov in drobci oglja (SE 3271). SE 3287 je presekala aluvialna nanosa 
SE 3288 (drobljiv, temno rumeno rjav peščen melj z 10% peščenjakov) in SE 3289 (drobljiv, 
gnetljiv temno rumeno rjav glinast melj s 3% peščenjakov). 
Na zahodnem delu struge je v kv. P-O 4 pod SE 3288, 3289 in 3254 ležala plast rahlega temno 
rdeče rjav meljast pesek s 40% peščenjakov, 5% apnencev, 10% drobcev železovih oksidov in 
odlomki antičnega keramičnega gradbenega materiala (SE 3193) Gre za aluvialni nanos, ki je 
prekril dva vkopa za stojke (SE 3303 in 3306), ki sta bila zapolnjena s sivo drobljivo, gnetljivo 
glino s 5% peščenjakov in 1% manganovih oksidov (SE 3302 oz. 3305). Oba vkopa sta bila v  
tlorisu ovalna, v preseku pa sta imela obliko 
črke U. Sekala sta plast gnetljivega, 
drobljivega rjavo rumenega peščenega melja 
z 8% peščenjakov in drobci manganovih 
oksidov aluvialni nanos (SE 3272). SE 3272 
je v kv. N-R 4,5 ležala pod gnetljivo, temno 
rumeno rjavo meljasto glino z 2% drobcev 
manganovih oksidov (SE 3304), ki je v kv. 
O,N 4,5 prekrila drobljiv, rjav meljast pesek 
z 20% peščenjakov, drobci oglja in 3% 
drobci manganovih oksidov (SE 3307). V 
SE 3304 je bil najden odlomek bronaste 
pločevine (PN 3122) in kovan železen žebelj 
(PN 3123).  

 
Slika 36- Stojka SE 3306 

 
SE 3272 je v kv. S-Z 5 prekrila tudi gnetljivo, rumeno 
rjavo meljasto glino s 5% peščenjakov (SE 3325), v kv. 
P 4 pa še vkop za stojko, ki je bil v tlorisu ovalne 
oblike, v profilu pa je imel obliko črke U (SE 3313). 
Zapolnjen je bil z gnetljivo, sivo glino s 6% peščenjaki 
(SE 3312).  
SE 3272 je prekrivala tudi jarek nepravilne oblike (SE 
3314)(ležal je pod jarkom SE 3287), ki je bil zapolnjen 
z drobljivim sivo rjavim peščenim meljem z 69% 
peščenjakov (do 4cm) in drobci oglja (SE 3310). 
Domnevno je jarek naravnega nastanka kot posledica 
delovanja hudourniških potokov. Jarek SE 3314 je 
presekal plast gnetljive, rumeno rjave meljaste gline s 
5% peščenjakov in 1% drobcev manganovih oksidov 
(SE 3311). Gre za aluvialni sediment, ki je v kv. N,O 4 
prekrival najstarejše polnilo znotraj struge 1 – močno 
rjavo, gnetljivo, zbito meljasto glino z 10% peščenjakov  

 
Slika 37 – Pogled na kamnito 

strukturo SE 3091 = 3055 = 3067 
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(SE 3316). Slednja je v kv. N4 prekrila vkop za stojko (SE 3319). Vkop je bil v tlorisu ovalne 
oblike, v preseku v obliki črke U, zapolnjen pa je bil z gnetljivo, mazavo, olivno rjavo meljasto 
glino z 10% peščenjakov in drobci manganovih oksidov (SE 3318).V osrednjem delu struge 1 so 
aluvialni nanosi (SE 3288, 3272, 3264, 3263=3301, 3068, 3038, 3060) prekrili kamnito strukturo 
SE 3091 = 3055 = 3067, ki se nadaljuje iz sektorja 1 (=1171). Kamnita struktura je potekala v 
smeri sever – jug (v kv. AA-U 6, T-L 4,5) proti sektorju 1, v dolžini 74,28 m in povprečni širini 
2m. Struktura je bila grajena v tehniki suhega zidu, iz večjih apnenčevih lomljencev. Po celotni 
dolžini je bila na zahodni strani kamnita struktura utrjena z večjimi apnenčevimi lomljenci (do 
velikosti okrog 0,80m), medtem ko je na vzhodni strani struktura grajena iz različno velikih 
kamnov. Kamnito strukturo lahko datiramo v antično obdobje, saj so bili med kamni najdeni 
izključno odlomki rimskodobne lončenine. V aluvialnih nanosih, ki so prekrili strukturo smo prav 
tako našli večinoma antično lončenino in bronaste novce iz rimskega obdobja.  
Kamnita struktura je bila postavljena na glinene in peščene izravnave oz. nasutja. Kamni so bili 
položeni v gnetljivo, temno rumeno rjavo meljasto glino z 2% peščenjakov (SE 3329), ki je ležala 
nad plastjo zbitega, temno rumeno rjavega glinastega melja s 40% peščenjakov (SE 3173). 
Slednji leži na celotnem delu vzhodno od 
kamnite strukture do roba struge 1. Na tem 
delu so nanj nalegli posamezni aluvialni 
nanosi (SE 3263 = 3301, 3264, 3083) in tudi 
ruševina kamnite strukture (SE 3169). V kv. 
Q-Z 5-6 so se v utrditvi SE 3173 ohranili 
plitvi linearni jarki, ki potekajo v smeri S-J in 
jih interpretiramo kot odtise kolesnic (SE 
3326, 3327 = 3170, 3328), SE 3173 pa 
posledično izravnavo za cestišče. Širina 
kolesnic znaša od 0,15 do 0,18m, globina pa 
sega do 0,06m.  

 
Slika 38 – Pogled kamnito strukturo SE 3091, 
cestišče SE 3173 in kolesnice SE 3326, 3327, 3328 

SE 3173 je prekrila plast drobljive, zbite rumeno rdeče meljaste gline s 15% peščenjakov, drobci 
manganovih in železovih oksidov (SE 3172). Slednja je ležala nad plastjo zbitega temno rumeno 
rjavega glinastega melja s 40% peščenjakovih prodnikov (SE 3088). Ta sediment se je ohranil le 
na posameznih delih (zlasti severni del terena) in predstavlja izravnavo terena na zahodni strani 
strukture.  
Mestoma pa je SE 3329 nalegla na plast gnetljive, temno rumeno rjave meljaste gline s 60% 
peščenjakov, 5% drobci manganovih oksidov (SE 3330). Vse izravnave so bile narejene na 
geološko podlago (rumeno rjava meljasta glina z manganovimi in železovimi oksidi (SE 3016), 
rjavo rumena meljasta glina z manganovimi in železovimi oksidi (SE 3131). 
Struga 1 je tudi v sektorju 3 enako kot v sektorju 1 skupek naravnih in antropogenih dejavnikov. 
V rimskem času je bila »struga« pravzaprav linearen vkop s stranicami izdelanimi pod kotom 60°. 
Vanj je bila nato postavljena izravnava in kamnita struktura. Kasneje so hudourniške vode vkop 
izkoristile in so tekle po njem. S tem so delno poškodovale kamnito strukturo (formiranje 
ruševinske plasti, erozija,…), mestoma so prvoten vkop poglobile (zlasti na zahodni strani od kv. 
O4 proti sektorju 1) in tudi razširile. Material, ki so ga vode prenašale s sabo, pa je vkop 
postopoma zapolnil. 
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Zahodno od struge 1 
Na svoji zahodni strani je struga 1 presekala drobljiv, zbit rumeno rjav glinast melj z 10% 
peščenjakov in 3% apnencev (SE 3139). Gre za aluvialno oz. koluvialno plast, v kateri so ležali 
odlomki prazgodovinske, antične lončenine, železen žebljiček (PN 3061), bronasta igla (PN 3059) 
ter bronast novec (PN 3041). Plast je prekrila v kv. Q 3,4 dokumentirano strugo SE 3286 (vidna 
je bila v severnem profilu sonde 3006. SE 3286 je bila zapolnjena z več aluvialnimi nanosi. Takoj 
pod SE 3139 je ležala gnetljiva, temno rumeno rjava meljasta glina s 60% peščenjakov (do 3cm) 
(SE 3146), pod katero je ležal zbit 
svetlo rumeno rjav meljast pesek z 
80% peščenjakov (do 4cm) (SE 
3145). Slednja je nalegla na rahel, 
temno rumeno rjav peščen melj (SE 
3144), ki je ležal nad plastjo 
drobljivega, temno rumeno rjavega 
meljastega peska z 10% peščenjakov 
(SE 3143).  
SE 3139 je prekrila v kv. P-N 3 tudi 

 
Slika 39 – Pogled na sedimente v strugi SE 3286 

strugo SE 3186, ki se je vila v smeri SZ-JV. To strugo je na vzhodni strani presekala struga 1. SE 
3186 je bila zapolnjena z zbitim, rjavim glinenim peskom z 10% peščenjakov in 60% apnencev 
(SE 3140), ki je delno prekrila tudi na dnu struge ležečo plast rahlega temno rumeno rjavega 
peščenega melja (SE 3221).  

 
Slika 40 – Pogled na strugo SE 3186 in strugo 1 (desno) 

Na dnu struge SE 3186 je bilo pod aluvialnim nanosom SE 3140, predvsem v kv. O3 več vkopov 
(SE 3197, 3199, 3201, 3203, 3205, 3207, 3209, 3211, 3213, 3215, 3217, 3219). Največji vkop jame 
v tlorisu v obliki osmice, v profilu nepravilne oblike je SE 3197, ki je bil zapolnjen z dvema 
polniloma (SE 3196 – gnetljiva, temno rumeno rjava meljasta glina s 30% oglja (do 5cm) in SE 
3220 – drobljiv, zelo temno sivo rjav peščen melj s 60% peščenjakov). Južno od te jame so ležali 
še ostali vkopi. SE 3199 je bil vkop ovalne oblike v tlorisu, v profilu v obliki črke U, zapolnjen z 
rahlim, temno rumeno rjavim peščenim meljem (SE 3198). SE 3201 je vkop okrogle oblike v 
tlorisu, v preseku pravokotne. Zapolnjen je bil z rahlim, rumeno rjavim meljastim peskom s 85% 
peščenjakov (SE 3200). Kol je bil v tej jami zabit v smeri sever-jug. S podobnim polnilom kot je 

Struga 1 
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SE 3200 sta bila zapolnjena tudi vkopa SE 3203 (polnilo je rumeno rjav meljast pesek s 85% 
peščenjakovih prodnikov (SE 3202)) in SE 3205 (polnilo je rumeno rjav meljast pesek s 85% 
peščenjakovih prodnikov (SE 3204)), ki sta bila v tlorisu prav tako okrogle oblike, v preseku pa 
pravokotne. SE 3207 predstavlja vkop okrogle oblike v tlorisu, v profilu pravokotne in je bil 
zapolnjen z gnetljivo, temno rumeno rjavo peščeno glino z 20% peščenjakov (SE 3206). Ohranilo 
se je le še dno stojke, do 2cm globoko. SE 3209 je vkop okrogle oblike v tlorisu, v profilu 
pravokotne in je bil zapolnjen z gnetljivo, temno rumeno rjavo peščeno glino z 60% peščenjakov 
(SE 3208). Vkop SE 3211 je okrogle oblike v tlorisu, v profilu v obliki črke U, zapolnjen je bil z 
gnetljivim, temno rumeno rjavim glinastim meljem s 3% peščenjakov in 20% drobci rožencev 
(SE 3210). Vkop SE 3213 je okrogle oblike v tlorisu, v profilu v obliki črke U, zapolnjen je bil z 
gnetljivim, temno rumeno rjavim glinastim meljem s 15% peščenjakov (SE 3212). Vkop SE 3215 
je okrogle oblike v tlorisu, v profilu v obliki črke U, zapolnjen je bil z gnetljivim, temno rumeno 
rjavim glinastim meljem z 20% peščenjakov (SE 3214). Kol je bil v tej jami zabit postrani, v smeri 
sever-jug. Vkop SE 3217 je okrogle oblike v 
tlorisu, v profilu v obliki črke U, zapolnjen je 
bil z gnetljivim, temno rumeno rjavim 
glinastim meljem s 3% peščenjakov in 20% 
drobci rožencev (SE 3216). Vkop SE 3219 je 
okrogle oblike v tlorisu, v profilu v obliki 
črke V, zapolnjen je bil z gnetljivim, temno 
rumeno rjavim glinastim meljem s 5% 
peščenjakov (SE 3218).  
V kv. P3, na dnu iste struge (SE 3186) sta 
bila odkrita še dva vkopa in sicer vkop SE  

 
Slika 41 – Stojka SE 3196 

3228 je ovalne oblike v tlorisu, v preseku v obliki črke U, zapolnjen je bil z drobljivim, temno 
rumeno rjavim peščenim meljem s 3% peščenjakov (SE 3227). Drugi vkop je SE 3230, ki je 
nepravilne oblike v tlorisu in preseku, zapolnjen je z drobljivim, rumeno rjavim peščenim meljem 
s 5% peščenjakov (SE 3229). 
Vsi vkopi na dnu struge SE 3186 so antropogenega nastanka. Ohranila so se le še dna jam za 
stojke. Tok vode je poškodoval zgornje dele teh struktur. Kasneje je bila struga zapolnjena z 
vodnimi sedimenti. Časovno je težko reči, v katerem obdobju so te strukture nastale. Lahko pa 
rečemo, da zagotovo pred nastankom antičnega vkopa s kamnito strukturo SE 3091, saj je struga 
1 sekala strugo SE 3186 in je potemtakem kasnejšega nastanka. 
Vse tri zgoraj omenjene struge, tako SE 3054, kot SE 3286 in 3186 so presekale plast gnetljive, 
mazave temno rumeno rjave meljaste gline z 1% peščenjakov, 4% drobcev manganovih in 
železovih oksidov ter drobci oglja (SE 3147). Plast je ležala pod SE 3139, prekrila pa je naslednje 
geološke plasti: temno rumeno rjavo meljasto glino s 3% prodnikov in drobci oglja (SE 3148), 
temno rumeno rjavo peščeno glino s 30% peščenjakovih prodnikov in manganovimi oksidi (SE 
3149), rumeno rjavo meljasto glino s 5% peščenjakovih prodnikov ter železovimi in 
manganovimi oksidi (SE 3150), ki so se odložile na tem delu terena. 
 
Med strugo 1 in 2 
Pod SE 3003 smo v kv. P-O 7 dokumentirali vkop linearne oblike v tlorisu, v preseku banjaste 
(SE 3180). Zapolnjen je bil z zelo temno sivo rjavo, zbito meljasto glino z 1% peščenjakov in 
drobci manganovih oksidov (SE 3179). V kv. R 7 smo dokumentirali vkop ovalne oblike v 
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tlorisu, v preseku banjaste (SE 3184). Zapolnjen je bil s temno rumeno rjavo, zbito meljasto glino 
z 2% peščenjakov (SE 3183). V kv. P7 je ležal vkop (SE 3190) polmesečaste oblike v tlorisu, v 
profilu v obliki črke U. Zapolnjen je bil z rjavo, zbito meljasto glino s 5% peščenjakov in 7% 
drobcev manganovih in železovih oksidov (SE 3189). Vkopi SE 3180, 3184 in 3190 so 
najverjetneje naravnega nastanka, vsi sekajo koluvij SE 3158 (gnetljiva, zbita temno rumeno rjava 
meljasta glina s 3% peščenjakov in drobci železovih in manganovih oksidov). Le ta zapolnjuje 
naravno tvorbo, domnevno požiralnik SE 
3291, ki je v preseku v obliki črke U 
(dokumentiran v južnem profilu sonde 3007) 
in leži nad geološko osnovo SE 3159 (zbita, 
močno rjava meljasta glina s 60% 
peščenjakov). Požiralnik je sekal aluvialni 
plasti SE 3292 (gnetljiva, zbita rumeno rjava 
meljast glina z 10% peščenjakov in drobci 
železovih oksidov) in SE 3294 (gnetljiva, 
drobljiva rumeno rjava peščena glina s 45% 
peščenjakov), ki je ležala pod njo. 

 
Slika 42 – Pogled na SE 3184 

 
Struga 2 
Struga 2 (SE 3135 = 3028 = 3107) je meandrirala po ravnici vzhodno od prve struge do vznožja 
hriba sv. Jožefa (kv. K-Y 6-12). Na večjem delu terena je bila struga SE 3135 prekrita s koluvialno 
plastjo SE 3003. Zapolnjena je bila s številnimi aluvialnimi nanosi, v katerih smo našli posamezne 
odlomke prazgodovinske lončenine in živalske kosti.  
Najmlajše polnilo struge, ki je ležalo pod SE 
3003 predstavlja bil drobljiv, temno rumeno 
rjav pesek z 20% dolomitov (do 3cm), 50% 
zasiganih peščenjakov in drobci oglja (SE 
3027 = 3071 = 3136 = 3101). V njem je bila 
najdena bronasta igla in noga fibule (PN 
3130). Pod SE 3027 je ležal temno rumeno 
rjav peščen melj z 1% peščenjakov, 5% 
rožencev in drobci oglja (SE 3100 = 3128 = 
3174). Vseboval je odlomke prazgodovinske 
lončenine, železno sulično ost (PN 3022) in  

 
Slika 43 – Sektor 3: pogled na sedimente v strugi 

2 

bronasto iglo (PN 3115). Prekrival je posamezne leče aluvialnih nanosov: drobljiv, rumeno rjav 
meljast pesek s 70% apnencev (SE 3127), plast gnetljive, rjave meljaste gline s 70% peščenjakov 
(SE 3225) in drobljiv, rumeno rjav meljast pesek s 50% peščenjakov (SE 3222). SE 3100 je skupaj 
z lečama SE 3225 in 3222 prekrila drobljiv, svetlo rjavo siv peščen melj z 1% peščenjakov in 
drobci oglja (SE 3029 = 3072 = 3103 = 3223), ki se je odložil na temno rumeno rjav glinast melj 
z 80% peščenjakov (SE 3032 = 3090 = 3246), ki je prekril dno struge 2.  
Na robovih struge dva so se odlagali številni manjši sedimenti. Tako je na zahodni strani struge 2 
pod SE 3100 ležala gnetljiva temno rumeno rjava meljasta glina z 1% peščenjakov (SE 3106), ki je 
prekrila gnetljiv, temno rumeno rjav glinast melj s 3% peščenjakov (SE 3105). Tudi ta se je 
odložil na dno struge 2. V kv. O-Q 9-11 je SE 3127 prekrila rahel, temno rumeno rjav peščen 
melj s 40% peščenjakov in drobci manganovih oksidov (SE 3187), le-ta pa je v kv. O-S 8-11  
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prekril drobljiv, gnetljiv, rumeno rjav glinast 
melj z drobci oglja in odlomki 
prazgodovinske lončenine (SE 3188). Na 
vzhodni strani struge pa je pod SE 3027 in 
SE 3100 ležala plast sive, gnetljive meljaste 
gline s 5% peščenjakov (SE 3295) (polnilo je 
bilo dokumentirano v južnem profilu sonde 
3007). Struga 2 je presekala koluvialne plasti 
SE 3006 = 3014 in SE 3125, ki so se 
odložile na njenem vzhodnem delu, ter 
številne starejše aluvialne sedimente, katerih 
opise zajemamo v naslednjem podpoglavju. 

 
Slika 44 – Sektor 3: pogled na izpraznjeno strugo 

2, ki je prekrila strugo 3 

 
Struga 3 
Najstarejša dokumentirana struga (SE 3035=3036) je ležala na skrajnem zahodnem delu sektorja 
26

                                                 
6V sektorju 2 je bila zapolnjena z aluvialnimi nanosi SE 2095 in 2097 = 2108. 

 in se je vila po skrajnem vzhodnem delu sektorja 3, pod hribom s cerkvijo sv. Jožefa in naprej 
proti sektorju 1 (SE 1173). Prekrita je bila s koluvialnimi sedimenti (SE 3006=3014 in 3182). V 
kv. N 12, tik pod hribom s cerkvijo sv. Jožefa pa je bila pod koluvialno plastjo SE 3182 
dokumentirana še leča drobljive, temno rumeno rjave meljaste gline s 45% peščenjakov in 5% 
drobcev manganovih oksidov (SE 3269). Struga 3 in njena zgornja polnila so bili v osrednjem 
delu terena (meja med sektorjem 1 in 3) presekani z že omenjeno mlajšo strugo 2 (SE 3135 = 
3028 = 3107), ki je polnila struge 3 močno poškodovala.  
Strugo 3 so zapolnjevali različnimi aluvialnimi nanosi, v katerih so bili najdeni odlomki 
prazgodovinske lončenine, živalske kosti in posamezni odlomki bronastih predmetov. Ker se je 
struga razprostirala čez cel sektor 3 je nismo v celoti izkopali, temveč smo jo dokumentirali le po 
segmentih. Najmlajša polnila struge, ki so ležala pod SE 3006 tako predstavljajo: drobljiv, rumeno 
rjav peščen melj s 6% peščenjakov in 3% drobci oglja (SE 3009=3015), drobljiv, rumeno rjav 
glinast melj s 5% preperelih rožencev, 2% peščenjakov in drobci oglja (SE 3073), gnetljiv, 
rumeno rjav glinast melj z 2% peščenjakov in drobci oglja (dokumentiran iz profilov sonde 3007) 
(SE 3297) in drobljiv, svetlo olivno rjav do rumen meljast pesek s 30% peščenjakov in 3% 
dolomitov (SE 3296) (dokumentiran iz profilov sonde 3007). Plasti med sabo niso bile 
neposredno povezane.  
Na osrednjem delu terena, v kv. M,N,O 11,12, kjer je bila struga 3 močno poškodovana s strugo 
2, pa je bila tik pod hribom odkrita večja koncentracija apnenčevih prodnikov v velikosti do 0,6m 
(SE 3176). Zanje domnevamo, da so bili v sekundarni legi, najverjetneje so se v strugo prikotalili 
iz hriba. Zapolnjevali so strugo 3, delno pa jih je po eroziji struge raznesla še mlajša struga 2 (SE 
3135 = 3028 = 3107), ki je uničila tudi ostala zgornja polnila struge 3. Prodniki so nalegli na 
sipek, temno rumeno rjav meljast pesek s 57% peščenjakov in drobci železovih oksidov (SE 
3134). V tem aluvialnem nanosu je bila najdena ena najpomembnejših in redkih najdb – 
keramična ženska figurina (PN 3042). Poleg te pomembne najdbe smo v tej plasti našli še večje 
odlomke prazgodovinske lončenine (PN 3048, 3050). SE 3134 je v kv. O 10 prekrila rahel, 
rumeno rjav peščen melj z 2% peščenjakov, drobci železovih in manganovih oksidov ter drobci 
oglja (SE 3133). 
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SE 3009=3015 je v kv. X12 prekrila rahel, 
rjav meljast pesek z 10% peščenjakov in 
drobci oglja (SE 3030). Pod njo in pod SE 
3009 je v kv. W 9-11 ležal drobljiv, zelo rjav 
glinast melj s 70% peščenjakov, 5% drobci 
manganovih oksidov in drobci oglja (SE 
3008=3019). Pod slednjo je v kv. X 12 
nalegel rahel, rjav meljast pesek z 10% 
peščenjakov in 5% drobci manganovih 
oksidov (SE 3031). Gre za aluvialni nanos, ki 
je bil zelo podoben SE 3030. 

 
Slika 45 – Pogled na strugo 3 zapolnjeno s 

sedimentom 3132=3235. 
V kv. W12, 13 je SE 3009 prekrila drobljiv, temno rumeno rjav glinast melj s 33% peščenjakov 
(SE 3059), ki je ležal nad drobljivim, rumeno rjavim glinastim meljem s 35% dolomitov, z 20% 
peščenjakov (SE 3007). Slednji je v kv. AA-W 11,12 ležal direktno pod SE 3009. SE 3007, 3031 
so se odložili na dno struge 3. 
SE 3073 je v kv. W 8 prekrila drobljiv, temno rumeno rjav melj s 15% peščenjanov, 5% drobci 
železovih oksidov in drobci oglja (SE 3074) in lečo sipkega, rumeno rjavega peska s 75% 
peščenjakov (opisano iz profilov sonde 3002)(SE 3079). Pod SE 3074 smo v profilu sonde 3002 
dokumentirali plast gnetljivega, temno rumeno rjavega glinastega melja s 35% peščenjakov (SE 
3075). SE 3075 in 3079 sta nalegli neposredno na dno struge 3. 
SE 3297 je v kv. U 12-13 prekrila drobljiv, temno sivo rjav glinen pesek s 30% peščenjakov in 
drobci oglja (polnilo je opisano iz profilov sonde 3007)(SE 3298), ki je nalegla na dno struge 3. 
SE 3296 in SE 3134 sta prekrili plast sivo rjavega peščenega melja z 2% prodnikov (SE 3137 = 
3138). V njem je bilo najdenih največ odlomkov prazgodovinske lončenine in bronasta igla s 
kijasto glavico (PN 3066). SE 3137 je prekrila več aluvialnih nanosov in sicer:  

- zbito, gnetljivo temno rumeno rjavo meljasto glino z 80% peščenjakov in odlomki 
prazgodovinske lončenine (SE 3160), ki je zapolnila kotanjo (SE 3258) na dnu struge.  

- drobljiv, gnetljiv temno rjav glinast melj z 80% peščenjakov (SE 3240), ki je prav tako 
ležal na dnu struge in je prekrila tudi kotanjo na dnu (SE 3257).   

- gnetljivo, temno rumeno rjavo meljasto glino s 70% peščenjakov in odlomki 
prazgodovinske lončenine (SE 3242), ki je prav tako ležala na dnu struge. Le v kv. L-M 
11-12 je prekrila plast gnetljive, temno rumeno rjave meljaste gline s 70% peščenjakov in 
odlomki prazgodovinske lončenine (SE 3243). 

- in rahel, zelo rjav peščen melj s 15% apnencev, 5% drobci železovih oksidov in drobci 
oglja (SE 3129). SE 3129 je v kv. P 9, 10 prekril gnetljivo, rumeno rjava meljasto glino z 
1% peščenjakov (SE 3224), ki se je odlagal na skrajnem vzhodnem robu struge 3. Pod SE 
3224 sta se odložili najstarejši polnili struge. To sta rahel, rumeno rjav meljast pesek s 
70% peščenjakov in drobci železovih oksidov (SE 3102 = 3132 = 3235), ki je bil delno 
prekrit tudi z SE 3133 in v kv. O 8,9 ležeča plast rahlega, rumeno rjavega meljastega peska 
s 50% peščenjakov, 10% dolomitov in 5% drobci železovih oksidov (SE 3130). Obe sta 
nalegli na dno struge. V SE 3102 = 3132 = 3235 je bila poleg večih odlomkov 
prazgodovinske keramike najdena tudi bronasta igla z diskasto glavico in predrtim vratom 
(PN 3068), ki jo datiramo v čas HaB1. 
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Slika 46 – Sektor 3: pogled na izpraznjeno strugo 3 

Struga 3 si je vsekala pot skozi gnetljiv rumen glinast melj s 40% peščenjakov in drobci železovih 
oksidov (SE 3011=3012) in gnetljivo plast, zbite rjavo-rumene meljaste gline z 1% peščenjakov in 
drobci manganovih in železovih oksidov (SE 3131 = 3016 = 3110). Obe plasti predstavljata 
geološko osnovo terena. 
 
Severovzhodno od struge 3 
V kv. AA-W 13 je bil dokumentiran "vkop" SE 3044 nepravilne oblike v tlorisu in preseku, 
debeline 0,15m. Zapolnjen je bil s SE 3045 - plastičen rumeno rjav glinasti melj z 2% peščenjakov 
in drobci manganovih oksidov. V bližini, v kv. W 12 je bil dokumentiran še en "vkop" (SE 3041) 
ovalne oblike v tlorisu in v preseku v obliki 
črke U, debeline 0,5m. Zapolnjen je bil z SE 
3040 - plastična rumeno rjava meljasta glina 
z 1% peščenjakov in drobci oglja. Oba 
vkopa sta ležala pod SE 3003 in sta 
presekala aluvialni nanos SE 3013, ki 
domnevno predstavlja le enega izmed 
horizontov SE 3006 = 3014. Za oba 
"vkopa" lahko rečemo, da sta naravnega 
nastanka. 

 
Slika 47 – Pogled na strugo 3 (v ospredju) in 

vkopa SE 3044 in 4041. 
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GRADIVO  
Petra Vojaković, Iris Bekljanov-Zidanšek, Jožica Hrustelj, Ana Plestenjak 

SPLOŠEN PREGLED 
Med zaščitnimi izkopavanji na lokaciji Ivančna Gorica – Novi center, je bilo pridobljenih 9.890 
kosov arheološkega gradiva. Od tega je 6.714 kosov lončenine, 652 kosov kovine, 862 kosov 
gradbenega materiala, 270 kosov stekla, 50 kosov kamna ter 1.282 kosov kosti. Izpostaviti je 
potrebno, da na omenjenem najdišču prevladuje prazgodovinska lončenina in predstavlja 67% 
delež vse odkrite lončenine. Ostala lončenina pripada antiki (14,4% delež), srednjemu in novemu 
veku (17,9 % delež), 0,7% lončenine pa je časovno nedoločljive.  
Vse pridobljeno gradivo (9.890 kosov) je bilo prešteto, stehtano ter tipološko – funkcionalno 
opredeljeno. Pridobljeni podatki so bili preneseni v bazo podatkov preko programskega vmesnika 
Tomb Master. Med procesom določevanja pa so bili izločeni izpovedni kosi (1540), ki gredo v 
proces nadaljnje obdelave za potrebe strokovne objave.  

I. PRAZGODOVINA 
Kot že omenjeno, največ gradiva odkritega na najdišču  Ivančna Gorica – Novi center sodi v čas 
prazgodovine. Odkritih je bilo 4.724 prazgodovinskih kosov oz. 47,7% deleža vsega odkritega 
gradiva, od tega kar 4.501 kos prazgodovinske lončenine, 183 kosov gradbenega materiala oz. 
hišnega lepa, 20 kosov kovin, 13 kosov kamna in 1 kos stekla. Zanimiva je ugotovitev, da je 
večina  prazgodovinski odlomkov lončenine ohranjena izredno fragmentarno in da se na 
odlomkih pozna sekundarna preoblikovanost bodisi zaradi aluvialnega bodisi zaradi koluvialnega 
delovanja. Sekundarno preoblikovanost ter fragmentarnost pa lahko zasledimo tudi pri 
prazgodovinskem gradbenem materialu oz. hišnemu ometu. Zaradi slednjega smo na žalost 
izgubili prvotne odtise površine, ki nam bi lahko razkrila strukturo stenskega jedra (odtisi 
prepletov ipd.) in mnoge druge detajle gradbenih elementov (npr. morebitno okraševanje sten). 
Opozoriti je potrebno tudi na majhno število prazgodovinskega gradbenega materiala. Na 
najdišču je bilo opredeljenih sicer 183 kosov, vendar je to število, če ga primerjamo s številom 
prazgodovinske lončenine, izredno nizko.  
 
Keramika 
Med keramičnim gradivom prevladuje lončenina, pojavljajo pa se tudi keramični svitki (14 kosov), 
vretenca za prejo (3 kosi) in uteži za tkalske statve (1 kos), najdena pa je bila tudi keramična 
statueta (PN 3042). Kot že omenjeno prazgodovinska lončenina predstavlja 67% delež vse 
odkrite lončenine. Po opravljeni keramični analizi se je izkazalo, da v gradivu iz že omenjenega 
najdišča prevladujejo lonci različnih tipov (1041 kosov oz. 23% deleža prazgodovinske 
lončenine), sledijo jim vrči (341 kosov oz. 7,6% deleža prazgodovinske lončenine), skodele (55 
kosov oz. 1,2% deleža), latvice (19 kosov oz. 0,4 % deleža), sklede (12 kosov oz. 0,3% deleža), 
pekve (4 kosi oz. 0,09% deleža) in zajemalke (3 kosi oz. 0,07% deleža). Zaradi velike 
fragmentiranosti pa je bilo največ kosov lončenine nedoločljive oblike (2.970 kosov oz. 66% 
deleža vse prazgodovinske lončenine).  
Ker je gradivo izredno fragmentarno ohranjeno in velikemu delu nismo mogli določiti tipološke 
forme. Najbolj prepoznavni in časovno oprijemljivi sta dve posodi. Prvega (OBD. 271) 
predstavlja lonec tipa 3 po Murgelj (Murgelj 2008, 32 – 33; T. 118: 4; T. 119: 1; T. 109: 2). Za ta 
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tip je značilno, da ima zaobljeno obliko, kratek usločen vrat in izvihano ustje. Lahko je brez 
ročaja ali pa je trakast ročaj pripet pod ustjem ali na najširšem obodu. Dno je ravno ali rahlo  
vbočeno. Te posode so na najširšem obodu 
okrašene z bradavico, obrobljeno z kaneluro 
in z vrezom na prehodu iz ramena v trebuh. 
Analogije najdemo na Olorisu pri Dolenjem 
Lakošu, ter na nekaterih hrvaških najdiščih, 
kot so Moravče pri Sesvetah, Virovitica – 
Ciglarica ter Sirova Katalena, glede na 
slednje pa jih lahko uvrstimo v čas Bd C – 
Ha A1 (Murgelj 2008, 32 – 33).  
Druga posoda (PN 3065; PN 3063, obd. 
367, 377) je pithos tipa 1 po Murgelj 
(Murgelj 2008, 41; T. 98: 1). Za ta tip je 
značilno, da je trebušaste oblike in ima 
izvihano ustje in dolg, ozek in usločen vrat. 
Trakasti ročaji so pripeti na najširši obod. Na 
ramenu ima poudarjen kaneliran prehod. 
Analogije za to posodo najdemo v Rabelčji 
vasi, Krki, Virovitici in Bezdanjači. Glede na 
analogije iz Slovenije in Hrvaške lahko 
posodo datiramo v čas prehoda iz srednje 
bronaste dobe v pozno bronasto dobo oz. 
Bd C – D (Murgelj 2008, 41). Omeniti velja 
tudi miniaturno posodico (OBD. 110), ki ji 
za enkrat še nismo našli ustrezne analogije. 
Janovitseva miniaturne posodice, najdene 
sicer v grobnih kontekstih, interpretira kot 
otroške igrače ali kultne posodice, ki se 
uporabljajo pri pogrebnih ceremonijah  
(Jankovits 1992, 75). Ostalih posod za enkrat 
tipološko ni bilo moč določevati.  
Pri keramični analizi pa smo se oprli tudi na 
okrase, ki se pojavljajo na lončenini. Izkazalo  

 
Slika 48  - Pithos tipa 1 po Murgelj (Murgelj 2008, 

41; T. 98: 1) - PN 3063 

 
Slika 49 – Miniaturna posodica (OBD.110) 

 
Slika 50 – okras apliciranega rebra (PN 3001) 

se je, da je na najdišču najbolj zastopan okras linearno apliciranega rebra (PN 3001), ki je lahko 
bodisi gladki bodisi razčlenjen z odtisi prsta in se pojavlja tako nad maksimalnim obodom ali pod 
njim. Problem, ki se pojavi pri tem okrasu je časovna neobčutljivost – pojavlja se skozi bronasto 
in železno dobo.  
Rebrom sledijo bradavice, ki so bile bodisi pravokotne in so dajale vtis držaja (OBD. 334), bodisi 
okrogle. Pri tej vrsti okrasa je potrebno izpostaviti različico okrasa bradavice s kaneluro (OBD. 
271), ki se pojavlja predvsem na maksimalnem obodu ali rahlo pod njim. Ta način okrasa je 
močno razširjen v srednji bronasti dobi na Madžarskem, od koder se je razširil na območje 
Slavonije in Moravske v Slovenijo, pozna pa ga tudi Istra in gornja Italija. V Sloveniji srečamo 
takšno vrsto okrasa na naselbini Brinjeva gora, Oloris pri Dolenjem Lakošu, Korinjem hribu nad 
Velikim Korinjem, Žlebiču in Krki. Glede na analogije po Evropi in Sloveniji pa lahko to vrsto  
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Slika 51 – Okras bradavice. Levo: OBD. 271, desno: OBD. 334 

okrasa datiramo od srednje bronaste dobe 
do začetka pozne bronaste dobe oz. od Bd 
B1 – Bd D (Murgelj 2008, 52 - 54).  
Prisotni so bili tudi kosi okrašeni z 
vodoravnimi kanelurami in linearnimi vrezi, 
ki morda nakazujejo okras vrezanih 
šrafiranih trikotnikov (OBD. 003). Ta okras 
je navadno ležal na ramenu, zgornjem delu 
trebuha ali na celem trebuhu. Analogije 
lahko najdemo na madžarskih in avstrijskih 
najdiščih, v Sloveniji pa na Olorisu pri  

 
Slika 52 – Okras vrezanih šrafiranih trikotnikov 

(OBD. 003) 

Dolenjem Lakošu in Šimnu pri Gotovljah. Analogije nam ta okras datirajo v čas zgodnje srednje 
bronaste dobe do prehoda srednje v pozno bronasto dobo oz. od Bd B1 – Bd D (Murgelj 2008, 
55 – 56). 
Izpostaviti moramo še en način okrasa, in sicer okras vtisnjenih krogov v obliki rožice (OBD. 
272), ki pa mu za enkrat še nismo našli analogije, ter okras navpičnih kanelur na trebuhu posod. 
(PN 3062). Ta način okrasa je značilen predvsem za pozno bronasto dobo in starejšo železno 
dobo (Gabrovec 1983, 60). 
Pri časovnem določanju keramičnega gradiva smo si pomagali tudi z ustji posameznih posod. 
Izkazalo se je, da prevladujejo t.i. L in T (PN 1005, obd. 303, obd. 326, obd. 344) izoblikovana 
ustja oz. robovi ustij. Najdeno je tudi ustje z roglji (obd. 341, obd. 366). Na tak način okrašena 
ustja so značilna predvsem za sklede in skodele najrazličnejših tipov. Začetki tako okrašenih ustij 
segajo v srednjo bronasto dobo, v njeno starejšo fazo, saj najdemo tako okrašene posode že med 
gradivom Koszider faze (Bd B1) na madžarski naselbini Estergályhorváti – Alsóbárándpuszta in 
med gradivom kulture grobnih gomil (Bd C) na naselbini Balatonmagyaród – Hídvégpuszta 
(Murgelj 2008, 57). Tak način okrasa na ustju se na Madžarskih najdiščih pojavlja že od srednje 
bronaste dobe (Bd B1), iz prehoda srednje v pozno bronasto dobo (Bd C/D) pa v Avstriji, 
moravski in Slovaški, do Čaka horizonta (Bd D) (Murgelj 2008, 58). 
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Slika 53 – Levo: ustje z roglji (OBD.341), desno: ustje s T profilom (OBD. 326) 

Večino lončenine (tako tipološko kot tudi po načinu okrasa) lahko vzporejamo z gradivom iz 
bližnjega najdišča Podsmreka, ki pa ima močne vplive iz Podonavja in iz medrečja Save in Drave 
(Murgelj, 2008, 62). S tem lahko keramično gradivo iz najdišča Ivančna Gorica – Novi center 
datiramo nekako v čas Bd C in D oz. v 14. – 13. st. pr. n. št. (Murgelj, 2008, 76). Na najdišču pa je 
bilo najdenih tudi nekaj manj reprezentativnih kosov, katerih faktura nam nakazuje na možno 
uvrstitev vsaj nekega dela lončenine tudi v čas starejše železne dobe.  
Za konec pa bi morali posvetiti nekaj besed tudi keramični ženski statueti (PN 3042), ki je ležala v 
zasutju struge 3. Gre za keramično antropomorfno figurico. Figurica ima obliko stilizirane ženske 
silhuete in je visoka 6,8cm. Narejena je iz enega kosa gline. Z odtisi prstov so oblikovane poteze 
obraza, roke so le nakazane in se iztezajo iz telesa, močno poudarjene so prsi in izbočena 
zadnjica. Na sprednji strani kipca sta ob prsih vidni dve kiti, pričeska pa je z vrezi nakazana tudi 
na hrbtni strani kipca. Ob najdbi take figurice, ne moremo govoriti o morebitnem portretu 
ženske iz pradavnine, temveč gre za simbolično upodobitev ženske kot matere – simbola 
plodnosti. Prav slednje nam ponuja droben vpogled v dojemanje in zaznavanje sveta tedanjega 
človeka, ter v njegovo umetniško izražanje. Figurico lahko datiramo glede na gradivo, ki se je 
nahajalo v istem sedimentu. To je posodje, ki ga lahko datiramo v čas pozne bronaste dobe oz. 
starejše železne dobe. Podobne upodobitve iz tega časa so na Slovenskem izjemno redke. 
Poznamo jih le v severovzhodnem delu države (Ruše, Ormož), za Dolenjsko pa odkritje figurice 
predstavlja resnično novost. 

  
Slika 54 – Ženska antropomorfna figurice (PN 3042) 
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Kovine 
Odkritih je bilo tudi nekaj sicer redkih 
kovinskih predmetov. Največ predmetov je 
bronastih. Najdeni sta bili dve v celoti 
ohranjeni bronasti igli. V enem primeru gre 
za bronasto iglo z diskasto glavico in 
preluknjanim ter okrašenim vratom (PN 
3068). Takšne igle so poznamo iz dveh 
grobov na Brinjevi gori oz. Brezij pod 
Brinjevo goro (Pahič 1962 – 63, t. 6: 1 – 3 ), 
kjer so datirane v čas samega začetka srednje 
bronaste dobe, natančneje v Bd B1 oz. 16. 
st. pr. n. št. (Gabrovec 1983, 44) . Takšen tip 
igle je znan tudi iz Brinjeve gore (Pahič 1984, 
t. 4: 11), Turnišča pri Ptuju (Korošec, 1953, 
sl. 5.), Možjance (Svoljšak 2000,  sl. 3: 1 - 2), 
okolice Stične (Stare 1964 – 65, t. 1: 1) ter iz 
Dobrave pri Dobrniču (Šinkovec 1995, t. 36: 
253). Kot zanimivost moramo omeniti, da 
so ženski noši v tem času pripadali dve 
takšni igli, moškemu pa le ena (Gabrovec 
1983, 44).  
V drugem primer gre za fibulo s kijasto 
glavico (PN 3066). Takšne igle so na 
Slovenskem prostoru redke. Na podlagi 
analogije iz groba 277 na ljubljanskem 
grobišču SAZU (Puš 1982, T. 7: 1) jih 
datiramo v čas začetka pozne bronaste dobe 
oz. v Bd D ali v 13. st. pr. n. št.  
Najdena je bila tudi fragmentirano ohranjena 
bronasta fibula, ki pripada tipu fibul z 
oblogo (PN 3130). Večina teh fibul se 
pojavlja v jugovzhodnem predalpskem 
prostoru. Izjeme so najdbe iz Donje Doline, 
Hallstatta ter Severne Italije (Stare 1978,75). 
Glede na te analogije lahko fibule datiramo v 
čas Ha C – D oz. v 7. – 6. st. pr. n. št. (Stare 
1978, 76).  
Poleg bronastih predmetov, je bila odkrita 
tudi železna sulična ost (PN 3022), ki jo 
lahko datiramo v starejšo železno dobo 
(Dular 2003, 109). 

 
Slika 55 – Odlomek, ki verjetno pripada fibuli z 

oblogo (PN 3138) 

 
Slika 56 – Železna sulična ost (PN 3128) 

 
Slika 57 – Bronasta igla z diskasto glavico in 
preluknjanim ter okrašenim vratom PN 3068 

 
Slika 58 – Bronasta igla s kijasto glavico (PN 

3066) 
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Ostalo 
Od ostalega gradiva pa izstopa fragmentirano ohranjena steklena jagoda z očesi. Največ jagod 
tega tipa je bilo odkritih v Novem mestu, uvrščamo pa jih v čas starejše železne dobe, pojavljajo 
pa se tudi v mlajši železni dobi (Križ 2003). 
 
Povzetek 
Glede na veliko število loncev in ostalega lončeninskega izbora bi lahko trdili, da je pridobljeno 
prazgodovinsko gradivo moralo pripadati naselbini. Poleg lončenine pa nam tipične naselbinske 
elemente nakazujejo tudi keramični svitki, (nekateri so delno ožgani, kar dokazuje njihovo 
funkcionalnost oz. dejansko uporabo, keramična vretenca, ki so jih uporabljali za prejo ter 
keramične in kamnite uteži za tkalske statve.  
Najdeni kovinski predmeti sicer niso značilno naselbinske najdbe. Prej bi jih bilo – zlasti zaradi 
dobre ohranjenosti – pričakovati v grobovih. Glede na to, da so bile v našem primeru odkrite v 
strugi, lahko postavimo vprašanje o namenski depoziciji najdb v vodo. 
Časovno lahko gradivo umeščamo v daljše časovno obdobje. Večina najdb izhaja iz časa srednje 
(Bd  B1 in C) in pozne bronaste dobe (Bd D – igla s kijasto glavico), posamezni fragmenti pa 
segajo tudi še globoko v železno dobo (Ha C-D – sulična ost in fibula z oblogo).  
 

II. RIMSKO OBDOBJE 
Poleg prazgodovinskega gradiva je bilo na najdišču zastopano tudi gradivo, ki ga datiramo v 
rimsko obdobje. Gre za 1.186 kosov oz. 12% deleža vsega odkritega gradiva, od tega 961 kosov 
antične lončenine, 182 kosov gradbenega materiala, 19 kosov kovin (bron, železo, svinec), 1 kos 
kamna in 17 kosov stekla. Tudi na nekaterih kosih antične lončenine in gradbenega materiala 
lahko zasledimo sekundarno preoblikovanost, ki jo je povzročilo premikanje skupaj z zemljino.  
 
Keramika 
Med keramiko iz rimskega časa največji 
odstotek zajema lončenina (81,3%). Redkeje 
se pojavljajo odlomki gradbenega materiala. 
V glavnem gre za strešnike (10,7%) – tegule 
(135 kosov oz. 74% deleža antičnega 
gradbenega materiala) in imbreksi (2 kosa oz. 
1% deleža).  
Med lončenino prevladuje grobo kuhinjsko 
posodje: lonci z izvihanim ustjem, lonci z 
ovalno odebeljenim ustjem in lonci z rahlo 
izvihanim ustjem, lonci z narebrenim 
vratom. Nekateri lonci so bikoničnih oblik. 
Tovrstne oblike loncev ter pojav loncev z 
narebrenim vratom kaže na močno 
prisotnostaroselsko (latensko) tradicijo 
izdelovanja posod. Takšni lonci so značilni 
za obdobje zgodnje rimske poselitve (od 1. 
polovice 1. stoletja n.š. dalje).  

 
Slika 59 – Odlomek sigilatnega krožnika 

 
Slika 60 – Odlomek ustja vrčka z izlivkom 
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Značilnost keramičnega zbira na najdišču je 
izrazit manjko finega posodja. Najden je bil 
le en odlomek terre sigilate, ki izvira iz 
italskih, natančneje padanskih delavnic. 
Poleg tega pa sta bili zelo fragmentarno 
ohranjeni tudi dve oljenki. Gre za tipa 
pečatnih oljenk, ki jih lahko datiramo v čas 
od sredine 1. stoletja dalje. V provincah se te 
oljenke pojavljajo vse do 4. stoletja (Istenič, 
1999, 2000, 149-160). 
Na najdišču je pogosteje prisotna fina 
namizna keramika, ki je zastopana z 
naslednjimi oblikami: eno in dvoročajni vrči, 
sklede, meljnice, čaše in vaze. Vrči so 
časovno zelo široko zamejeni in se pojavljajo 
od 1. pa vse do 4. stoletja n.š. Enega od njih 
– gre za enoročajni vrč z izlivkom (iz SE 
1303) – lahko natančneje datiramo v čas od 
druge polovice 1. do vključno 2. stoletja, 
morda še v 3. stoletje  (Brukner, 1981, 44, T. 
141, Istenič, 1999, 2000, 127). V ta čas lahko 
umestimo tudi enoročajni vrč s trikotno 
profiliranim ustjem iz SE 1210. Taki tipi se 
pojavljajo v drugi polovici 1. in v 2. stoletju 
(Istenič, 1999, 2000, 120-122). 
Najden je tudi en kos finega lonca oz. vaze s 
temnim premazom, ki je del pivskega 
posodja. Večina posodja je lokalne izdelave. 
Le pri dveh vazah lahko rečemo, da gre za 
importe.  
Razmeroma pogosta je tudi fina namizna 
keramika z rdečim premazom, ki nadomešča 
sigilatno posodje. Oblike, ki se pojavljajo so: 
sklede, vaze, vrči in krožniki. Krožnik z 
navzven nagnjeno izbočeno steno, ki prehaja 
v navznoter uvihano ustje in z rdečim 
premazom na notranji in zgornjih dveh 
tretjinah zunanje stene lahko datiramo v 
konec 1. in 2 stoletje. Taki krožniki so 
verjetno v uporabi že v drugi polovici 1. 
stoletja in trajajo morda še v 3. stoletje 
(Istenič, 1999, 2000, 119). 
Poleg tega so na najdišču najdeni tudi lonci 
iz fine gline, ki so redukcijsko žgani. Tudi te 
vrste posod so delane v latenski tradiciji in  

 
Slika 61 – odlomek glazirane keramike 

 
Slika 62 - Krožnik z navzven nagnjeno izbočeno 
steno, ki prehaja v navznoter uvihano ustje in z 
rdečim premazom 

 
Slika 63 – dno redukcijsko žganega lonca  

 
Slika 64 – Odlomek ustja vrča fine prečiščene 

namizne keramike predstavlja uvoz 
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jih datiramo v zgodnje rimsko obdobje. Med 
oblikami se pojavljajo naslednji tipi: veliki 
lonci z rahlo navzven izvihanim vratom in 
kroglasto odebeljenim ustjem, sklede, vrčki 
in lonci z visokim vratom. 
Na finem posodju so pogosto vidne tudi 
sledi sekundarne ožganosti. Slednje kaže, da 
je posoda bila v neposredni bližini ognja.  
Tudi odlomki amfor so redki. Gre za 
amfore, ki izvirajo iz Istre in širšega severno 
Jadranskega prostora. V njih so prevažali 
vino in olje.  
Na najdišču je najdeno tudi nekaj posod, ki 
se pojavljajo pri pripravi hrane. Najden je bil 
en pekač z ustjem tipa orlo bifido (žleb na 
ustju). Take oblike lahko datiramo v čas od 
1. stoletja pr.n.št. in v 1. – 2. stoletje n.š.. V 
tem primeru gre za izdelek lokalnih delavnic, 
ki posnema italsko kuhinjsko keramiko, zato 
se bolj nagibamo k poznejši časovni 
umestitvi  (Olcese 2003, 86, T.XV: 1). Poleg 
tega se na najdišču pojavljajo tudi meljnice. 
Dve pripadata tipu meljnic z visečim ustjem 
(SE 3060, 3300), ki ga umeščamo v čas 1. in 
2. stoletja. Najdena pa je tudi meljnica z 
glazirano notranjo površino. Pojav slednjih 
je razmeroma pozen. Pojavljajo se v času 3. 
in 4. stoletja (Brukner, 1981, 38). Najden je 
bil tudi dolij s T ustjem (SE 3002).  

 
Slika 65 - Meljnica 

 
Slika 66 – Pekač z ustjem tipa orlo bifido 

 
Slika 67 – Dolij s T ustjem 

Kovine 
Kovinskih predmetov na najdišču je malo, vendar pa so razmeroma dobro ohranjeni. 
Prevladujejo železni predmeti nedoločljivih oblik. Veliko je železnih žebljev (žebelj z ovalno 
glavico, steblom kvadratnega preseka in zavito konico (PN 1054 iz SE 1093); žebelj s pravokotno 
glavico z zaobljenimi robovi ter delom stebla pravokotnega preseka (PN 1056 iz SE 1093); žebelj 
z glavico nepravilne oblike in zavitim trnom pravokotnega preseka (PN 1060 brez konteksta)), 
pojavljajo se žebljički za čevlje (PN 1044; PN 2007; s polkroglasto glavico in steblom 
pravokotnega preseka (PN 3020 iz SE 3068), s polkroglasto glavico in steblom kvadratnega 
preseka (PN 3029 iz SE 3167). Nekaj je tudi železnih orodij. Med njimi se pojavlja dleto (PN 
3049 iz SE 3074), del železne šivanke (PN 1040 iz SE 1092) ter del rezila noža ali britve (PN 
3046 iz SE 3134). 
Med bronastimi predmeti je največ fibul oz. njihovih delov (noge, igle,…). Najdeni sta dve 
močno profilirani fibuli tipa Alm. 68r (PN 1052 iz SE 1093 in PN 1061 iz SE 1076), ki ju lahko 
datiramo v poznoflavijski čas oz. v prvo polovico 2. stol.. Fibuli sta lokalne proizvodnje. (Istenič, 
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1999, 60). Poleg tega so najdene tudi fibule, ki 
so se ohranile le fragmentarno. Najden je bil 
del loka in peresovina fibule (PN 3011 iz SE 
3047), ki jo datiramo med 1. in 2. stol., igla in 
peresovina fibule (PN 3031 iz SE 3167), igla 
fibule (PN 3127 iz SE 3325) in del loka fibule z 
gumbom (PN 3234 iz SE 3234). Fibule se v 
glavnem pojavljajo se v naplavinskih 
sedimentih struge 1.  
Poleg tega so bili najdeni še deli igel okroglega 
preseka (PN 3059 iz SE 3139 in PN 3087 iz 
SE 3243) ter del igle pravokotnega preseka 
(PN 3014 iz SE 3087). 
Najden je bil tudi bronast kroglast predmet – 
aplika? (PN 3039 iz SE 3174), trakast okov s 
predrtino (PN 3095 iz SE 3113), trakast 
predmet z zanko (PN 3004 iz SE 3003), del 
pločevinastega okova z zakovico (PN 3024 iz 
SE 3128) ter žičnat prstan z zankastima 
zaključkoma tipa Riha 2.15 (PN 3128 iz PN 
3325) (Riha, 1990, 38, t. 9.164).  

 
Slika 68 – močno profilirana fibula tipa Alm. 68r 

(PN 3161) 

 
Slika 69 – močno profilirana fibula tipa Alm. 68r 

(PN 1052) 

Poleg tega je bilo najdenih tudi 10 antičnih novcev. V večini primerov gre za bronaste novce, ki 
jih brez numizmatičnih analiz ne moremo natančneje opredeliti (PN 1034 iz SE 1011, PN 3019 iz 
SE 3122, PN 3094 iz SE 3113, PN 3088 iz SE 3108, PN 3096 iz SE 3039, (PN 3041 iz SE 3139). 
Med določljivimi sta dva sestercija. Prvi (PN 3096 iz SE 3039) je polovičen, drugi (PN 1058 iz 
deponija) pa je po vsej verjetnosti kovan v času cesarja Lucile (161-166?), vsekakor pa sodi v 2. 
stoletje). Najdena sta tudi dva antoninjana iz 3. stoletja (PN 3032 iz SE 3167 in PN 3328 iz SE 
3167). Slednji je Avrelijanov (270-275) ter še en novec iz 3. stoletja (PN 3080 iz SE 3039). 
Najden pa je tudi srebrn denarij iz časa 
cesarja Marka Avrelij (157-158) (PN 3100 iz 
SE 3039). Srebrnih najdb je na najdišču 
malo. Najden je bil del obročastega ali 
kavljastega predmeta z okroglimi aplikami 
(PN 3036 iz SE 3049) in predmet z dvema 
zankama iz žice okroglega preseka (3106 iz 
SE 3039). Poleg tega je bilo najdenih tudi 
nekaj kosov svinca, katerih uporaba ni 
znana.  

 
Slika 70 –srebrn predmet z dvema zankama iz 

žice (PN 3106) 

Ostalo 
Med ostalimi predmeti je največ steklenih najdb. V večji meri gre za razbito stekleno posodje: 
prstanasto dno steklene čase iz prosojno olivnozelenega stekla (PN 1021 iz SE 1160), del ročaja 
posode (vrčka?) iz prosojno olivnozelenega stekla (PN 1035 iz SE 1089) in prstanastega dna čaše 
(PN 1036 iz SE 1089), del ročaja in ostenja vrčka iz prosojno svetlo olivnozelenega stekla (PN 
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1062 iz SE 1093), deli ostenja posode iz 
prosojnega olivnozelenega stekla (PN 3038 iz 
SE 3060), ter deli ustja posode iz prosojnega 
svetlo olivno zelenega stekla (PN 3033 iz SE 
3167). 
Poleg tega je bilo najdenih tudi nekaj steklenih 
jagod, ki jih lahko umestimo v rimski čas. Gre 
za kroglasto jagodo iz neprosojne črne steklene 
paste (PN 1017 iz SE 1084), tipa Riha 11.11, ki 
jo datiramo v čas od 1.-4. stol. (Riha 1990, 86; 
t. 38 1220-1222.) in prstanasto jagodo iz 
prosojne modre steklene paste (PN 2031 iz SE 
2001), tipa Riha 11.8, ki jo datiramo v isti čas 
(Riha 1990, 85; t. 38 1209-1211). Tu so še tri 
jagode iz jame SE 1210: dve kvadratni ali 
kockasti jagodi iz modre steklene paste tipa 
Riha 11.22 (Riha 1990, 89, T. 38, 1280-1308) in 
vretenasta jagoda rdeče steklene paste tipa Riha 
11.14 (Riha 1990, 87, T.38 1227-1231) (SC 
1024).  
Najdeno pa je tudi kamnito žrmlje (PN 3072 iz 
SE 3244) – del ročnega mlina za žito.  

 
Slika 71 – prstanasto jagodo iz prosojne modre 

steklene paste tipa Riha 11.8 (PN 2031 iz SE 2001) 

 
Slika 72 – jagode iz steklene paste iz SE 1210 (SC 

1024) 

 
 

Povzetek 
Zastopanost tovrstnega gradiva ne kaže na tipičen zbir posodja kakršen bi se morda pojavljal v 
naselbinah. O tem priča odsotnost gradbenega materiala, finega posodja in amfor, govori za to, 
da so se ljudje tod zadrževali s specifičnimi nameni. Obrtne cone, delavnice, morda poštne 
postaje. Ker je gradivo najdeno v bližini kamnite strukture, je možno, da je pojav keramike 
stranski produkt, ki se pojavlja ob gradbenih delih. V loncih, skledah in vrčih so imeli delavci 
shranjeno malico. Ko so se razbili, so ostali kar na najdišču. Tudi kovinski predmeti so precej 
nedoločljivi: žeblji, dleta in žebljički sandal, fibule, novci,…. Vse to so stvari, ki bi jih lahko 
izgubil vsak delavec, brez pretirane škode.  

III. SREDNJI IN NOVI VEK 
Na najdišču pa je bilo odkritih tudi 2.137 kosov oz. 21,6 %, srednjeveškega in novoveškega 
gradiva, od tega 1.205 kosov  lončenine, 496 kosov gradbenega materiala, 205 kosov kovin in 219 
kosov stekla.  
Tovrstno gradivo ni povezano z morebitnimi arheološkimi strukturami. Njegov pojav lahko 
razumemo kot posledico smetenja krajine. Področje je bilo v tem času uporabljano za njivske 
površine. Tako so skupaj z gnojem na njive prihajali tudi drugi odpadni predmeti. Zlasti 
lončenina je v tem primeru porozen element, ki omogoča zadrževanje vode in preprečuje 
pretirano izsuševanje prsti in so jo kmetje radi trosili po njivah. 
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FAZIRANJE IN INTERPRETACIJA NAJDIŠČA 
Glede na stratigrafsko sliko in podroben pregled najdb, lahko dogajanje na arheološkem najdišču 
Ivančna Gorica, Novi center, Gruča 2 na kratko strnemo v 5 faz, v katerih beležimo prisotnost 
človeških aktivnosti.  

NASTANEK GEOLOŠKE PODLAGE 
Formiranje geološke podlage terena ni enotno. Celoten teren je primarno aluvialnega nastanka, ki 
izvira že iz predkvartarja. Sedimente iz tega časa predstavljajo plasti rumeno rjave meljaste gline 
(sektor 1 – vzhodni del: SE 1063; sektor 2 – južni del: SE 2083, 2068, 2107). Kasneje, v pliocenu 
in holocenu, so območje (pre)oblikovali številni vodotoki, dolbli primarno podlago in odlagali še 
dodatne naplavinske sedimente (polnila strug 1333 in 1179, SE 1029 ter vsi pod njo ležeči 
sedimenti, SE 3150, 3056, 3057, 3058, 3080, 3195, 3291, 3034, 3226, 3033, 3294, 3010, 
3011=3012, 3131 = 3016 = 3110). Vse te plasti so arheološko sterilne, torej ne vključujejo sledov 
človeka. 

I. FAZA – PRAZGODOVINSKA NASELBINA 
Najstarejši dokazi o prisotnosti človeka na najdišču segajo v čas bronaste in železne dobe. Iz tega 
časa so se ohranili naselbinski elementi. Na višje ležečih predelih terena, kjer se hrib sv. Jožefa 
prevesi v ravninski del, smo tako v sektorju 1 (SE 1074), kot v sektorju 2 (SE 2078, 2080) naleteli 
na ostanke peči. V vseh treh primerih je šlo za enostavnejši tip peči, ki ima ognjišče s 
predprostorom za čiščenje pepela. Ta predprostor je v našem primeru predstavljala plitva jama, ki 
je bila zapolnjena z ogljem. Še eno kurišče smo našli tudi na nekoliko nižjem delu v sektorju 2 
(SE 2043), vendar je bilo to zelo slabo ohranjeno, tako da ni moč ugotoviti ali je tudi slednje 
enakega tipa. 
Poleg ognjišč se je ohranilo tudi nekaj drugih intaktnih struktur. Največ jih je bilo odkritih na 
območju sektorja 2. Tu so bili najdeni posamezni vkopi, ki so služili bodisi kot odpadne bodisi 
kot shrambene jame (SE 2018, 2045, 2027, 2035), ter nekaj vkopov za stojke (2059, 2061). V 
polnilih jam je bilo odkrito tudi več odlomkov lončenine, ki jih lahko časovno umestimo v 
prazgodovino. Večine gradiva natančnejše ni moč opredeliti, vendar kaže, da sodi bolj v čas 
pozne bronaste in zgodnje železne dobe (KŽG, Ha).  
Strukture so zelo neenakomerno razpršene po prostoru, zato ni možno govoriti o koncentriranih 
človeških aktivnostih, temveč gre le za posamične uporabljive točke v prostoru, kakršne so 
značilnejše za obrobja naselbin ali za kulturno krajino – torej prostor, ki je le občasno v uporabi.  
Izjema je morda le predel med kv. W-AA 26-28, kjer je bilo vidnih več plitvih jarkov (2047, 2023, 
2055, 2049), ki so ležali vzporedno drug ob drugem. V polnilih jarkov je bilo več odlomkov 
prazgodovinske lončenine. Določljiv je le odlomek latvice iz jarka SE 2055 (OBD. 73), ki sodi v 
pozno bronasto - KŽG oz. v zgodnjo železno dobo. Namen teh jarkov ni povsem jasen. Glede 
na ohranjene strukture in zlasti glede na morfološke značilnosti terena sklepamo, da smo z 
izkopom naleteli le na rob naselbine, katere jedro sicer leži na samem hribu sv. Jožefa7

                                                 
7 Naša teza je bila kasneje potrjena tudi ob žalostnem dogodku, ki se je v bližini terena zgodil ob koncu naših 
izkopavanj. Na vrhu hriba je ob gradnji mrliške vežice prišlo do nedovoljenega posega v arheološke plasti, pri čemer 
se je pokazalo več prazgodovinskih struktur in večje količine keramičnega gradiva. Tako dvoma o tem, da je bil hrib 
v prazgodovini poseljen pravzaprav ni več. 
 

.  
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Ob zahodnem vznožju hriba je verjetno že v tem času tekel tudi manjši hudourniški potok, ki je 
ustvaril t.i. strugo 3 (SE 3035=3036). Voda je bila eden od pomembnejših dejavnikov, ki je 
odločal pri naseljevanju človeka. Stalen vodni dotok je pomenil redno vodno oskrbo in možnost 
preživetja. Da se je življenje tudi že v bronasti dobi vrtelo okrog vode, kažejo tudi številne 
arheološke najdbe, najdene v zasutjih struge 3. Slednje so se koncentrirale zlasti na območju kv. 
R-N 10-12. Med njimi prevladujejo keramične posode: lonci, skodelice, sklede, latvice itd. Glede 
na oblike posod in okras, ki se pojavlja na posodah (rebra z odtisi prstov, bradavice s kaneluro, 
vodoravne kanelure in linearni vrezi) posode datiramo v čas od zgodnje srednje in pozne 
bronaste dobe (Bd B1-BdD). 
Pogosta najdba so tudi živalske kosti, ki večinoma pripadajo govedu in drobnici ter delno srnjadi. 
Omenimo naj tudi bronasto iglo s stožčasto glavico in predrtim vratom (PN 3068) in bronasto 
iglo s kijasto glavico (PN 3066). Prvo lahko na osnovi primerjav z drugimi slovenskimi najdišči 
(Brinjeva gora, Turnišče pri Ptuju, Možjance,…) datiramo v čas pozne bronaste dobe (Ha B1), 
drugo pa v pozno bronasto dobo (Bd D). Najdena je bila tudi keramična antropomorfna figurica 
ženske (PN 3042). Datacija figurice ni povsem jasna. Glede na najdbe iz konteksta ter fakturo 
keramike, jo uvrščamo v čas pozne bronaste dobe, lahko pa je tudi nekoliko zgodnejša ali mlajša. 
Tak predmet je na slovenskem prostoru izjemna redkost, za Dolenjsko pa sploh predstavlja 
unikum.  
Med najdbami iz struge se pojavlja tudi nekaj predmetov katerih datacija je mlajša. Sem sodita 
železna sulična ost (PN 3022) in fibula z oblogo (PN 3130), ki jih nedvomno datiramo v čas 
starejše železne dobe (Ha C-Ha D). Tudi med lončenino je bilo najdenih nekaj odlomkov, ki se 
po fakturi razlikujejo od bronastodobne in jih lahko uvrstimo v čas starejša železne dobe. Glede 
na najdbe lahko rečemo, da gre verjetno za dve fazi poselitve. Vendar na najdišču tega ni moč 
povsem jasno razbrati. 
Potok, ki je tekel po strugi 3, je svojo strugo delno vrezal tudi v sam hrib. Ker je bilo naše 
izkopno polje zamejeno z mejo predvidenega bodočega gradbenega posega, tako nismo mogli 
ugotoviti, ali so predmeti najdeni v strugi posledica bočne erozije potoka, ali pa gre za izgubljene 
ali morebiti celo namensko deponirane najdbe. Glede na samo obrabo lončenine lahko z 
gotovostjo trdimo, da tudi, če je šlo za prvo, predmeti izhajajo iz neposredne bližine. Pri 
prenašanju materiala voda gradivo vrtinči, pri čemer ob drgnenju mehkejšega keramičnega 
gradiva s tršimi kamnitimi delci pride do brušenja in zaobljanja robov keramičnega materiala. 
Odlomki lončenine najdeni v strugi so imeli le malo oz. skoraj nič zaobljene robove. Tudi 
bronasto gradivo je izjemno dobro in v celoti ohranjeno. Iz tega lahko sklepamo, da je bil premik 
le na krajši razdalji.  

II. FAZA – OPUSTITEV NASELBINE 
Po opustitvi prazgodovinske naselbine nekaj časa ni sledi o človeški prisotnosti na tem območju. 
Na vzhodnem (sektor 1 in 3) in južnem (sektor 2) delu terena so se odvijali koluvialni procesi. S 
polzenjem zemljine po pobočju so nastajali sedimenti, ki so vsebovali večje količine keramičnega 
gradiva. Gre v glavnem za lončenino, ki jo sicer lahko datiramo v čas bronaste in železne dobe, 
vendar pa gradivo primarno izhaja iz višje ležeče naselbine in je sem le prineseno.  
V tem času so vodotoki povsem zapolnili strugo 3. Vode so začele teči nekoliko zahodneje in so 
po strugi 2 meandrirale po nižini. V to fazo umeščamo tudi manjše rokave strug, ki se pojavljajo 
na zahodnem delu izkopnega polja (SE 3286 in 3186).  
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III. FAZA – RIMSKO OBDOBJE 
Človek je ponovno intenzivno posegel v krajino šele v rimskem času. Na zahodnem delu terena 
(sektor 1 in 3) se je izvršil velik gradbeni poseg. Iz tedanjega hodnega nivoja, ki ga predstavlja SE 
3003 je bil narejen vkop, ki teče v smeri S-J, s 6º proti vzhodu, sega preko celega terena ter se 
proti S in J še nadaljuje (dolžina 129m, širina 8,6-10,3m, globina 0,7m). Stranice vkopa so bile 
vkopane pod kotom 60º. Vkop je od severa proti juga rahlo padal. Višinska razlika med severnim 
in južnim delom je 1,14m.  
Na dnu vkopa je bil teren izravnan s peščenim sedimentom. Na sredini tako nastalega jarka je bila 
postavljena kamnita struktura (SE 3091=1076). Gre za 129m dolgo in cca. 2m široko strukturo, 
sestavljeno večinoma iz apnenčastih lomljencev. Uporabljena je bila suhozidna gradnja. Kamni so 
bili položeni na tanek meljasto glinen sediment (SE 1235=3329). Zahodni rob je strukture je bil 
utrjen z večjimi kamni. Nekateri so bili veliki tudi do 1m. Proti V pa so bili položeni kamni zelo 
različnih velikosti. Opaziti je, da se na cca. vsake 3 m pojavljajo nekakšne linearne meje pri gradnji 
strukture. V teh pasovih je kamnito gradivo zelo enotno, medtem ko se posamezni pasovi lahko 
med sabo precej razlikujejo tako po velikosti kamnov, kot tudi po materialu. Na enem delu med 
sicer apnenčastimi lomljenci je ležal celo pas zgrajen z dolomiti. Na nekaterih delih so za gradnjo 
uporabili manjše kamne. Slednji so bili položeni v dve vrsti, medtem ko je na večini površine 
struktura visoka le za eno vrsto kamnov. Tako kot jarek, je tudi sama struktura padala proti jugu. 
Višinska razlika med S in J delom strukture znaša 1,44m.  
Med kamni strukture je bilo poleg redkih odlomkov lončenine (vsi antični) najdeno tudi nekaj 
kovinskih predmetov: dva železna kovana žeblja (PN 1043, 1044), bronasta igla (PN 1045) in 
bronasta fibula (PN 1061). 
Vzhodno od kamnite strukture je bila peščena izravnava utrjena s peščenim nasutjem. Na 
nekaterih delih so bile vidne kolesnice. Razdalja med njimi ustreza razdalji osi vozov iz rimskih 
časov (cca. 1,2m). Izravnava je torej predstavljala cestišče, ki je služilo bodisi v času gradnje za 
dovoz materiala, bodisi je bila uporabnost celo dolgoročnejša.  
Kako je v rimskem času izgledal predel zahodno od kamnite strukture, ne vemo, saj so ga močno 
preoblikovali naknadni vodni erozijski procesi, ki so povzročili, da je ta predel, zlasti na južnem 
delu izkopnega polja, precej globlji kot vzhodni. Da je bilo to morda tako že v rimskem času, bi 
govorila utrditev zahodnega dela strukture z velikimi skalami, ki se pojavljajo zlasti na južnem 
delu (sektor 1). Zanimivo je tudi, da se na nekaterih delih ob zahodnem robu strukture pojavljajo 
jame za stojke (SE 1195, 1197, 3319, 3320, 3303, 3313). Jame so zelo neenakomerno razporejene 
ob strukturi, zato njihova funkcija ni povsem jasna.  
V sektorju 1 so bili manjši veritkalni koli (premer do cca. 8cm) zabiti tudi v zahodno pobočje 
jarka (SE 1309, 1311, 1294, 1296, 1298, 1301, 1321, 1323 in 1326). Koncentrirajo se ob predelu, 
kjer strugo 1 preseka struga SE 1306. Tudi namen te lesene konstrukcije ni povsem jasen. Morda 
bi lahko služila kot utrditev brežine jarka pred vodnim udarom. 
Glede na morfološke značilnosti terena in glede na samo postavitev kamnite strukture, lahko 
rečemo, da so Rimljani za izkop jarka verjetno vsaj deloma izkoristili kakšno od starejših strug, ki 
so tod tekle in jo preoblikovali za svoje potrebe (npr. SE 3260, 3186 ipd.). Dejstvo je, da je na S 
delu terena izkop za cestišče globlji (do 15 cm), kot pa podlaga za samo kamnito strukturo. Po 
vsej verjetnost pa je bil na južnem delu terena globlji tudi zahodni del vkopa, saj je na nekaterih 
mestih nasutje pod kamnito strukturo na zahodnem delu precej debelo. 
Kaj sama struktura predstavlja za enkrat ostaja nerešena zagonetka. Šlo je za obsežen gradbeni 
podvig, ki je za izvedbo zagotovo potreboval veliko število delovne sile. Torej je bila postavitev 
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tega objekta precej pomembna. Dejstvo, da na terenu ni bilo najdenih nikakršnih spremljajočih 
struktur iz rimskega obdobja (izjema je vkop SE 1211) tudi ne doprinaša k rešitvi.  
Ena teorija pravi, da gre morda za obrambno strukturo, ki je bila v nekem trenutku opuščena in 
delno podrta. Ta teza je sicer zelo vprašljiva, saj so obrambne konstrukcije navadno postavljene 
na višje predele ob jarkih in ne v jarkih samih. 
Druga teorija pravi, da gre za konstrukcijo, ki je namenjena reguliranju vodnih tokov. O tem bi 
morda govorile tudi stojke na zahodnem delu struge 1 v sektorju 1 (SE 1195, 1197, 3319, 3320, 
3303, 3313). Tudi ta trditev je precej nedorečena, saj brez odkritja morebitnih drugih 
spremljajočih objektov, ni nobenih logičnih razlogov za tako obsežen vkop v zemljo in postavitev 
takšne konstrukcije.  
Tretja teorija pa pravi, da gre morda za temelje sicer lesenega akvadukta. Na to bi namigoval 
enakomeren padec vkopa, cestišča in še zlasti strukture. Ker se je ohranila le ena linija kamna, pa 
ni jasno, kako naj bi izgledal zgornji del. 
Med drobnim inventarjem, ki se pojavlja v neposredni bližini strukture, prevladuje grobo 
kuhinjsko posodje (lonci) in fino namizno posodje, namizna lončenina z rdečim premazom in 
redukcijsko žgani lonci iz fine gline. Nekaj je tudi žebljev, orodja (dleto), žebljičkov za čevlje in 
drugih delov noše. Premično gradivo lahko datiramo v čas konca 1. in 2. stoletje. Pregled 
inventarja nakazuje, da ni šlo za daljše bivanje na tem območju, temveč le za občasno zadrževanje 
ljudi. Morda celo zgolj v času izvedbe gradbenih del.  
Antične hodne površine na vzhodnem delu terena so SE 3003 v sektorju 3, v sektorju 1 pa 
verjetno SE 1010=3125, SE 1011 na kateri je bil med drugim najden rimski novec (PN 1034), ter 
SE 1033. V te plasti je bilo vkopanih več vkopov (SE 1072, 1132, 1104, 1078, 1068). V njih ni 
bilo nikakršnega materiala, zato jih z zadržki datiramo v rimski čas. 
Edina struktura, ki leži izven območja »struge 1« in zagotovo sodi v rimski čas, je vkop SE 1211, 
ki je ležal pod SE 1002 in je presekal aluvialne nanose SE 1207 in 1174. Gre za plitev vkop, v 
polnilu katerega je bilo več razbitih lončenih posod in 3 steklene jagode (1x makasta, 1x kockasta, 
1x sodčasta) iz rdeče in modre steklene paste. Med posodjem se pojavljajo: enoročajni vrč s 
trikotno profiliranim ustjem, ki ga datiramo v drugo polovico 1. in 2. stol. (Istenič, 1999, 2000, 
120-122), pekač z ustjem tipa orlo bifido, ki ga lahko datiramo v isti čas (Olcese 2003, 86, T.XV: 
1), kuhinski lonec z izvihanim ustjem, ter veliki lonec z rahlo navzven izvihanim kroglasto 
odebeljenim ustjem, vrček in lonec z visokim vratom, ki so vsi izdelani iz fine gline z rdečim 
premazom. Gre za posode izdelane v tradiciji kulture mlajše železne dobe.  

IV. FAZA – SREDNJI VEK 
Iz časa pozne antike in srednjega veka na najdišču ni bilo prisotnih arheoloških ostankov. Na 
področju so delovali zlasti erozijsko akumulacijski procesi. Voda je rimski jarek s strukturo 
uporabila za strugo (1) in jo postopoma zapolnila. 

V. FAZA – NOVI VEK in MODERNO OBDOBJE 
V novejših zgodovinskih obdobjih je bil predel izkoriščan za kmetijske namene. Nad koritom 
struge 1 in SE 3003 se je formirala debelejša plast, ki predstavlja staro ornico (SE 1002, 2002, 
3002). Danes jo prekriva ruša. 
V moderno obdobje ali novi vek sodijo tudi kurišča, dokumentirana v sektorju 3 pod rušo (SE 
3023, 3025, 3231, 3232) in v sektorju 1 na površini SE 1003 (SE 1213). Nastanek pripisujemo 
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poljskim oz. travniškim opravilom. SE 1003 sta prebila tudi dva vkopa neznane namembnosti 
(SE 1218 in 1220).  
Na terenu so bili dokumentirani tudi recentni posegi. Pri tem velja izpostaviti več modernih 
vkopov namenjenih vodovodnim napeljavam: V kv. AB-AA/36, 37 vkop za vodovodni jašek (SE 
2016), sektor 2 in 3 je po dolžini sekal moderen linearen vkop za vodovodno cev (SE 2057), 
pravokotno nanj pa je sektor 1 in 3 presekal vodovod (3097, 3017=1008). Pravokotno na 
vodovod je bila speljana tudi stara kanalizacija (SE 3093), ki je tekla čez sektor 1 in 3. Zabeleženo 
je bilo tudi večje gradbeno uničenje – izgradnja dovozne poti (SE 3168) in vzpostavitev 
modernega kanalizacijski sistema, ki je teren močno poškodoval (SE 3093).  
Dokumentirani so bili tudi testni jarki (SE 2009, 2065, 2075, 2077) iz arheološkega vrednotenja 
(februar 2008) in geomehanske vrtine (SE 2090). 

NEOPREDELJENO 
Veliko vkopov je bilo zapoljneno s polnili, ki niso vsebovale arheološkega gradiva. Posledično jih 
ne moremo uvrstiti v nobeno od kronoloških faz.  
Sem uvrščamo vkope najdene v strugi SE3186, to so: SE 3215, 3217, 3213, 3211, 3207, 3209, 
3205, 3203, 3201, 3199, 3197, 3219. Slednje bi potencialno lahko uvrstili v I. oz. II. Fazo. 
Vsekakor pa gre za vkope, ki so nastali pred izkopom jarka za antično strukturo. Vendar pa jih 
pred opravljenimi radiokarbonskimi analizami zaenkrat puščamo kot neopredeljene.  
Enako velja za vkope SE 1072, 1132, 1104, 1078, 1068, ki so presekali rimskodobne hodne 
površine, vendar niso vsebovali gradiva. Možno je, da sodijo v III. fazo, a jih zaenkrat puščamo 
neopredeljene.  
Časovno neopredeljeni ostajajo tudi požiralniki (SE 1126, 1157, 1238, 1102, 2012). 
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ZAKLJUČEK 
Po končanem izkopu na najdišču Novi center – Ivančna Gorica se pojavlja več vprašanj, kot pa je 
bilo najdenih odgovorov.  
Raziskano področje predstavlja območje na robu predela, kjer je bila poselitev še možna. To je na 
hribu sv. Jožefa. Začasno zastajanje vode v dolini, kakršno je bilo na tem delu poznano še iz 
konca 60 let preden je bil Stiški potok reguliran, je bilo verjetno značilno tudi za bolj oddaljeno 
preteklost.  
Že v prazgodovini je bil tako ta prostor le delno izkoriščan. Sledi uporabe so vidne zlasti na 
nekoliko višjem, severovzhodnem dela terena, kjer so bile najdene neke strukture (jame, 
ognjišča,…). Na zahodnem delu terena pa so intenzivno delovali potoki in spreminjali krajino. 
Potok, ki je tekel po t.i. strugi 3, je s seboj prenašal zlasti prazgodovinski material. Gradivo iz 
njegovih zasutij datiramo v čas med srednjo bronasto in železno dobo. Zanimivo je, da je bilo v 
teh sedimentih veliko zelo pomembnih in redkih najdb. Omenim naj dve bronasti igli (z diskasto 
glavico in predrtim vratom ter iglo s kijasto glavico), ki na slovenskem prostoru nista prav 
pogosti. Poleg tega pa je bila v zasutju potoka najdena tudi keramična figurica z upodobitvijo 
ženske. Gre za simbol plodnosti, kakršnega do sedaj na Dolenjskem še nismo poznali.  
Tudi v rimskem času je predel le v sekundarni funkciji. Prišlo je do velikega gradbenega posega – 
izkopa linearnega jarka v katerega je bila postavljena kamnita struktura. Ob njej je bilo najdeno 
cestišče, verjetno iz časa gradnje. Tudi slednja vzbuja precej vprašanj. Ni namreč jasno, čemu je 
struktura, ki je dolga preko 130m in skupaj s terenom rahlo pada proti jugu, pravzaprav služila. 
Gre res za temelje akvadukta, in če da, kam je bila torej speljana voda, ki se je po njem pretakala? 
Je izgubljeno poštno postajo Acervo morda treba iskati južno od Ivančne Gorice?  
Na ta vprašanja zaenkrat ne moremo odgovoriti. Bo pa nadaljnja analiza gradiva, zlasti C 14 
datacije, močno pripomogla k časovnim opredelitvam posameznih struktur, najdenih na terenu.  
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SEZNAM PRILOG 
 
Priloga 1 – Ivančna Gorica, lokacija najdišča in izris zemljišča s plastnicami 
Priloga 2 – Ivančna Gorica, izris izkopnega polja z zemljiško razdelitvijo, sektorji in kvadranti. 
Priloga 3 – Ivančna Gorica – Novi center, izris izkopnega polja s strukturami v sektorju 1 
Priloga 4 – Ivančna Gorica – Novi center, izris izkopnega polja s strukturami v sektorju 2 
Priloga 5 – Ivančna Gorica – Novi center, izris izkopnega polja s strukturami v sektorju 3 
Priloga 6 – Ivančna Gorica – Novi center, poselitvene faze  
Priloga 7 – Ivančna Gorica – Novi center, izris antične strukture 
Priloga 8 – Ivančna Gorica – Novi center, matrika 
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