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1. UVOD 
 

Območje parc. št. 1370, 1371, 1372/1 in 1372/2 k.o. Novo Mesto je obravnavano v 

zadevi izdaje kulturnovarstvenega soglasja za izvedbo novogradnje oz. ureditve 

parkirne površine na uvozu v Proštijski vrt in dvoriščnem zaledju stavb 

Kapiteljska 2 in Kapiteljska 4.  

Zemljišče se nahaja na območju enot kulturne dediščine, ki so vpisane v Register 

kulturne dediščine kot Novo mesto - Mežnarija Kapiteljska 2 (EŠD 8569), Novo 

mesto - Arheološko najdišče Mestno jedro-Kandija (EŠD 493), Novo mesto - 

Mestno jedro (EŠD 492) ter Novo mesto - Območje Kapitlja (EŠD 9331).1 

V skladu s kulturnovarstvenimi pogoji (št. NM 7/2011-MD, MS, UB; iz dne 

13.6.2011), ki jih je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije - Območna enota 

Novo mesto podal investitorju Škofiji Novo mesto, je bilo na celotni površini 

gradbenega posega potrebno opraviti predhodne arheološke zavarovalne raziskave v 

obliki dokumentiranja ob gradnji. Predvidena je bila strojna odstranitev gornjih plasti 

na površini celotnega posega (290m2) površine vse do povprečne globine 1m in ročno 

čiščenje ter arheološko dokumentiranje tlorisa in vsaj dveh zemeljskih presekov.   

Raziskavo je odobrilo Ministrstvo za kulturo RS z izdajo kulturnovarstvenega 

soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke dediščine št. 62240-498/2011/2, z 

dne 19.1.2012. 

Izvedbo predhodnih arheoloških raziskav je investitor naročil pri podjetju Arhej 

d.o.o. na podlagi št. 084a in 084b/2011). 

Terenska dela je med 18.1. in 2.2. 2012 realizirala petčlanska strokovna ekipa pod 

vodstvom Ane Plestenjak in Sama Hvalca. Arheološka spremljava zemeljskih del je 

potekala na celotnem prostoru namenjenem gradbenemu posegu v skupni izmeri 645 

m2. Tekom raziskav je bilo z arheološko metodo izkopano 12m3 arheoloških 

depozitov. 

Uporabljena delovna metodologija je bila smiselno izpeljana iz metodologije, ki jo je 

za projekt izgradnje avtocest oblikoval in sprejel SAAS (Grosman, Novakovič 1994), 

pri čemer so bili upoštevani tudi drugi normativi arheološke stroke2 (Novaković et al. 

2007) ter t.i. »primeri dobre prakse«. 

 

                                                   
1 http://giskd.situla.org/ 
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Slika 1: Položaj najdišča na ortoposnetku (http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp). 

 

http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp


S. Hvalec, T. Verbič, I.  Bekljanov Zidanšek,  Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah - dokumentiranju ob gradnji - na lokaciji 

Proštijski vrt - Novo Mesto.    

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 3 

2. GEOLOŠKI IN GEOMORFOLOŠKI OPIS 
PROSTORA 

(Tomaž Verbič) 

Novo mesto leži sredi gričevnate pokrajine v rečnem zavoju reke Krke, ki je prav na 

tem mestu z ostrimi zavoji izoblikovala značilne tri polotoke. Obravnavano območje 

se nahaja na osrednjem polotoku, natančneje na položnem delu južnega pobočja 

njegove najvišje točke, Kapiteljskega hriba, ki se proti jugozahodu strmo spušča proti 

Krki.  

Kamninska podlago hriba predstavlja zgornjejurski (malmski) grebenski apnenec. Ta 

se je v obliki maloštevilnih skal, pri katerih gre morda za večje samice ali dele raščene 

podlage, pokazal tudi tekom raziskav (slika 2).  

 
Slika 2: Pogled na severni profil sonde. Kamnita podlaga (zgornjejurski grebenski apnenec) izdanja na 

nekaj mestih v sondi, povsod je prekrita z ilovico. 

 

Kamnito podlago prekriva kraška ilovica. V sedimentološkem smislu je ilovica po 

strukturi peščen mulj, granulometrično vključuje frakcije peska, melja in gline. 

Severno od Kapitlja, na območju Bršljina, so pred časom, še po drugi svetovni vojni, 

kopali bentonitno glino, ki tam prekriva apnenec. Bentonitne gline pri raziskavah na 

Kapitlju nismo dosegli, morda tu sploh ni bila odložena.  

Arheološko sterilno kraško ilovico prekriva med 0,3-0,5 m debela ilovica s primesmi 

apnenčevega peska. Ta je na nekaterih delih neposredno prekrita z travno rušo, na 

delih kjer so se pa v preteklosti raztezale obdelovalne površine (vrt) pa ornica v kateri 

ni več naravne stratifikacije v smislu pedoloških horizontov.  
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Slika 3: Detajl slike 2. S prekinjeno črto je označena meja med ilovico v podlagi in antropogenimi tlemi 

nad njo. 

 

3. ARHEOLOŠKI IN ZGODOVINSKI ORIS 
PROSTORA 

 
Številne arheološke raziskave, ki na območju Novega mesta potekajo že dobrih 120 

let, so nedvomno razkrila in pokazala kako privlačen za človeka je bil ta prostor skozi 

celotno zgodovino.  

Ključno vlogo pri tem je imela reka Krka, najvažnejša naravna prometna pot na jugu 

Slovenije med Savo in Kolpo, ki povezuje ravninske predele Posavja z hribovjem 

zahodne Dolenjske in preko njih z Notranjsko in Ljubljansko kotlino (Knez 1969, 23). 

Najstarejše posamične najdbe izhajajo iz  časa paleolitika (isti, 19). V naselju Prečna 

se nahaja jamska postojanka s sledovi poselitve iz mlajšega paleolitika, srednjega in 

mlajšega neolitika, bronaste dobe kot tudi mlajših arheoloških obdobij (Osole 1990, 

7-10).  

Iz bronaste dobe sta v okolici Novega mesta, v Črmošnjicah in Jurki vasi, znana 

bronastodobna depoja (Knez 1969, 22). Ob izteku bronaste dobe, s kulturo žarnih 

grobišč, se začenja neprekinjena poselitev današnjega Novega mesta.  

Bronastodobna naselbina naj bi domnevno ležala na Marofu, kjer pa je zanesljivo 

izpričana le poselitev v železni dobi. Pozno bronastodobna naselbinska plast je bila v 

manjšem obsegu odkrita na Kapiteljskem hribu, natančneje na jugozahodnem delu 

proštijskega vrta. Veliko več podatkov so dala grobišča tega časa. Bronastodobni 

grobovi so bili odkriti  Bršljinu (Knez 1967, 155 in 1969, 18), na Mestnih njivah (Knez 
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1969, 26; 1984, 119-133 ter Križ 2001, 79-80; 2007, str 147-148) ter Kapiteljski njivi 

(Križ 2005).  

Novo mesto in širše dolenjsko področje doživita največji vzpon v starejši železni dobi, 

o čemer pričajo številna gomilna grobišča. Le-ta se nahajajo na Kapiteljski njivi (Knez 

1993;  Križ 1997; Križ 2000; Križ 2005),  v Kandiji (Knez 1986), Mestnih njivah, 

Smolovi hosti v Ragovem in Portovaldu (Knez 1969, 36-38).  

Tudi v mlajši železni dobi Novo mesto ostaja eden centrov poselitve. Zanimivo je, da 

se grobišča nahajajo na nekropolah iz starejših obdobij, na Kapiteljski njivi (Križ 

2005), Mestnih njivah in Kandiji (Knez 1969, 45-47). Na Kapiteljskem hribu, 

natančneje na južnem pobočju, pod samim mestni obzidjem, je bila v letu 2004 

odkrita mlajšeželeznodobna peč (ustno D. Breščak in U. Bavec)3. 

Na tem mestu velja omeniti tudi prazgodovinske najdbe iz t.i. Turkove njive na 

severovzhodnem pobočju Kapiteljskega hriba, ki pa jih ne moremo natančneje 

opredeliti, saj niso bile hranjene (Knez 1977, 7).  

Prehod iz mlajše železne v rimsko dobo je materialno najbolje izpričan na grobišču 

Latobikov na Beletovem vrtu (Knez 1992), odprto pa ostaja vprašanje pripadajoče 

naselbine. Leta 2001 je bila na samem vrhu Kapiteljskega hriba, ob cerkvi sv. 

Miklavža, odkrita poznolatenska naselbinska plast, ki pa je le v manjši meri 

odgovorila na to vprašanje.  

V rimski dobi pomen ožjega novomeškega prostora počasi upada. Najštevilčnejše 

arheološke najdbe tega časa izhajajo iz že omenjenega grobišče na Beletovem vrtu, ki 

traja do druge polovice 2. st. n. št. Mlajši rimski grobovi so poznani iz Bršljina in 

Regerče vasi (Knez 1969, 115; 134). Najdbe naselbinske narave so redke. Na 

Kapiteljskem hribu, v neposredni okolici cerkve sv. Miklavža, sta bila odkrita dva 

zidova (Breščak 2000, 31-32). Rimska plast je bila odkrita tudi ob sondiranjih na 

južnem delu Proštijskega vrta (Knez 1981, 245).  

Najmlajše arheološke najdbe iz rimske dobe so datirane v 4. st. n. št. (ustno D. 

Breščak). Čas med 4. stoletjem in vse do ustanovitve mesta v letu 1365 je zaznamovan 

s pomanjkanjem arheoloških najdb. Na tem mestu je potrebno izpostaviti odkrit stolp 

s polkrožnim zaključkom, ki ga časovno ne moremo natančneje opredeliti, je pa 

nedvomno starejši od srednjeveškega obzidja na Šancah zgrajenega po ustanovitvi 

mesta. Na Kapiteljski hrib se locira naselje Gradec (»Grecz«), ki se prvič omenja leta 

1261. Gradec je eno dveh naselij, iz katerih je nastalo srednjeveško mesto (Granda 

                                                   
3 Oba ZVKDS OE Novo mesto. 
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2007, 91). Srednjeveško mesto, iz katerega se razvije današnje Novo mesto, se je tako 

v drugi polovici 14. stoletja osnovalo na osrednjem okljuku Krke, na pobočjih 

Kapiteljskega hriba, na vrhu hriba pa je bila zgrajena poznogotska cerkev, ki vse do 

danes dominira nad mestom.  

 

Slika 3: Položaj najdišča na franciscejskem katastru (Granda 2007, 95). 

 

 

Slika 4: Zemljevid Novega mesta z vrisanimi arheološkimi najdišči 1. Kapiteljska njiva, 2. Mestne njive, 
3. Marof, 4. Beletov vrt, 5. Proštijski vrt-Kapitelj, 6. Kandija (Knez, T 1992, 11) 
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4. METODA IN POTEK DEL 
 

Območje raziskav je bilo obravnavano v dveh delih: 

• Območje 1; je ležalo zahodno od objekta Kapiteljske ulice 6. Sprva zemeljska dela na 

tem prostoru niso bila načrtovana in so se kasneje izvedla zaradi potrebe gradbenih 

del. Površina območja je merila 336m2. Strojni izkop je segal do globine med o,1 in 

o,3m. Območje je bilo  razdeljeno v mrežo kvadrantov v velikosti 7 x 7m (priloga 1).  

• Območje 2; je ležalo med objektoma Kapiteljske ulice 2 in 6. Površina območja je 

merila 309m2. Strojni izkop je segal do globine 2,3m. Območje je bilo razdeljeno v 

mrežo kvadrantov v velikosti 7 x 7m (priloga 1). 

Arheološki dokumentiranje ob gradnji se je izvajalo na celotnem prostoru 

namenjenem gradbenem posegu, ves čas trajanja zemeljskih del. Zajemalo je 

spremljavo zemeljskih del, sprotno pobiranje najdb ter fotografsko dokumentiranje 

del. Ob koncu zemeljskih del je sledilo čiščenja tlorisa in presekov gradbene jame ter 

opisno, fotografsko in metrično dokumentiranje.  

V območju 2, smo po odkritju arheoloških struktur in dogovoru s pristojnim 

konservatorjem ZVKDS OE Novo mesto, na nivoju plasti (SE 1005) zemeljska dela 

zaustavili in znotraj mreže kvadrantov nadaljevali z arheološkim ročnim izkopom 

struktur v naslednjem vrstnem redu:   

- strganje površine na nivoju plasti SE 1005 do identifikacije vkopov in drugih 

arheoloških sedimentov ali struktur, ročno praznjenje vkopov. 

- ročno nižanje vrhnjega sloja plasti SE 1005 ter strganje površine zaradi morebitne 

identifikacije vkopov.  

- ročno čiščenje na nivoju glinene geološke podlage SE 1067.  

Sočasno je potekala geodetska izmera depozitov, opisno dokumentiranje (terenski 

dnevnik, seznami in opisi SE, seznami najdb, fotografij, vzorcev in separacij), vnos 

podatkov v podatkovno bazo in dokumentiranje z digitalno in klasično fotografijo. 

Fotoskice z interpretiranimi arheološkimi konteksti so bile na osnovi  geodetskih 

izmer vpete v prostor. Pranje in sortiranje arheoloških najdb ter njihova primarna 

obdelava je potekala v konservatorski delavnici, hkrati je strokovna ekipa skrbela tudi 

za primarno obdelavo in združevanje podatkov. Geodetske meritve so bile obdelane v 

programu AutoCAD. Celotna dokumentacija arheoloških izkopavanj je bila ustvarjena 

v skladu s standardi arheološke stroke (Novakovič et al. 2007). 
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5. STRATIFIKACIJA NAJDIŠČA 
 
Večji del površine območja raziskav je bil donedavnega v rabi kot travnik, z izjemo 

vzhodnega dela območja 2 (X/1, 2 in Y/1, 2) in manjšega predela zahodnega dela 

območja 1 (B/2), ki sta bila v rabi kot njivske površine. Južni del območja 2, pas 5m 

ob hiši Kapiteljske ulice 6, je bil v celoti uničen z gradbenimi deli ob izgradnji hiše.  

Travna ruša SE 1001 in 1002 ter deloma ornica SE 1004, sestavljena iz zelo temno 

sivkasto rjave meljaste ilovice s 15% apnenčevih prodnikov (do 5 cm), 10% 

keramičnega gradbenega materiala, 5% lončenine, 3% drobcev oglja ter 2% kosti in 

stekla, sta v območju 1 prekrivala plast temno rumene meljaste gline s 15% 

apnenčevih lomljencev (do 5cm) SE 1003. Na nivoju plasti SE 1003 so se zemeljska 

dela v območju 1 zaključila. 

 

Slika 5: Pogled na zaključen strojni izkop na nivoju nasutja SE 1003 v območju 1.  
 

Na območju 2 je v jugovzhodnem vogalu pod ornicoležal moderen temelj SE 1010. 

Postavljen je bil v vkopu SE 1066. Medtem ko je bil na južnem delu uničen z 

recentnimi posegi, se je po dveh metrih od južnega profila temelj pravokotno zalomil 

(smer V-Z) in po dolžini slabega metra tudi zaključil.  

Sicer sta travna ruša in ornica, v območju 2 prekrivale plast SE 1005, sestavljeno iz 

temno rumene meljaste gline z 20% apnenčevega peska in lomljencev (do 3cm). 

Vprašanje, ki se je postavljalo pri tej plasti je, ali gre za antropogeno nasutje, ali pa za 

sterilno geološko podlago. Dejstvo, da so arheološke najdbe ležale zgolj na vrhu te 

plasti ter rezultati raziskav iz leta 1978 (Knez 1981, 244-245) nakazujejo, da gre pri 

plasti SE 1005 za sterilno geološko podlago.  
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Na nivoju plasti SE 1005 smo odkrili večjo količino arheoloških struktur, ki so bile 

enakomerno razporejene po celotnem območju posega. Načrt struktur je izrisan v 

prilogi 2. 

 

Slika 6: Pogled na odkrite strukture na nivoju nasutja SE 1005 v območju 2.  
 

Šlo je za jame, stojke in odtise vertikalnih količkov, odkrito pa je bilo tudi manjše 

kurišče.  

Dve večji jami sta ležali ob severnem robu osrednjega dela območja 2. Jama SE 1015 

(kv. X/2; 3,31x1,49x0,32 m) je imela vkop nepravilne oblike tako v tlorisu kot tudi v 

preseku in je obdajala dve večji apnenčasti živi skali, ki predstavljata del kameninske 

podlage terena. Jama je bila zapolnjena s zelo temno sivkasto rjavo meljasto glino z 

10% peska, 3% apnenčevih lomljencev, 2% lončenine in 2% keramičnega gradbenega 

materiala ter 1% oglja (drobci), SE 1014. Le meter vzhodneje je ležala ovalna jama 

SE 1045 (kv. X/1, 2; 1,68x1,48x0,31 m), ki je imela zelo strmo padajoče robove in v 

celoti ravno dno. Zapolnjena je bila z rjavo meljasto glino s 15% peska, 8% 

apnenčevih lomljencev, 5% keramičnega gradbenega materiala, 2% lončenine, 1% 

kosti, 1% stekla ter 1% železa, SE 1044.  

Jugovzhodno od slednje je ležalo večje število jam in stojk. Jama za stojko SE 1037 

(kv. X/1; 0,67x0,48x0,23 m), je bila ovalne oblike v tlorisu, v profilu pa je imela 

obliko U. Jama je bila zapolnjena z zelo temno sivkasto rjavo meljasto glino s 3% 

apnenčevih lomljencev (do 4 cm), 1% keramičnega gradbenega materiala ter 1% 

lončenine, SE 1036. Na dnu v južnem vogalu je bil lepo viden vkop stojke SE 1062 

(0,38x0,22 m),  ki je bil okrogle oblike v tlorisu v profilu pa je imel obliko U. Stojka je 
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bila zapolnjena z zelo temno sivkasto rjavo meljasto glino s 3% apnenčevih 

lomljencev (do 4 cm), SE 1060, na robu vkopa pa je bila še ohranjena kamnita 

struktura SE 1061, iz 7 apnenčevih lomljencev velikosti med 7-20 cm. Še malo 

vzhodneje od slednje, na samem vzhodnem robu je ležala še ena stojka SE 1039 (kv. 

X/1; 0,31x0,19 m), ki je bila okrogle oblike v tlorisu v profilu pa je imela obliko U. 

Zapolnjena je bila s temno sivo rjavo meljasto glino s 20% apnenčevega peska, 3% 

keramičnega gradbenega materiala, 1% lončenine ter 1% železa (1. fragment), SE 

1038. Južno od teh dveh stojk, v osrednjem pasu vzhodnega dela so ležale še 3 

manjše in plitve jame ter odtis vertikalnega količka: 

- Jama SE 1033 (kv. X/1; 0,55x0,07 m), ki je bila okrogle oblike v tlorisu s banjastim 

profilom. Zapolnjena je bila z zelo temno sivkasto rjavo meljasto glino s 10% peska, 

1% keramičnega gradbenega materiala, 1% lončenine ter 1% drobcev oglja, SE 1032.  

- Jama SE 1035 (kv. X/1; 0,51x0,15 m), plitva okrogla jama, zapolnjena s temno 

sivkasto rjavo meljasto glino z 20% peska in 1% keramičnega gradbenega materiala, 

SE 1034.  

- Jama SE 1049 (kv. X/1; 1,18x1,02x0,11 m), ki je bila ovalne oblike v tlorisu in U 

oblike v profilu. Zapolnjena je bila z zelo temno sivo rjavo meljasto glino s 15% peska, 

2% apnenčevih lomljencev, 1% keramičnega gradbenega materiala, 2% lončenine ter 

2% oglja (drobci), SE 1048.  

- Odtis vertikalnega količka SE 1043 (kv. Y/1; 0,17x0,08 m), ki je bil okrogle oblike v 

tlorisu in U oblike v profilu. Zapolnjen je bila s temno sivkasto rjavo meljasto glino s 

14% peska ter drobcem keramičnega gradbenega materiala, SE 1042.  

Rahlo proti jugu od zgoraj naštete skupine jam in tik nad recentnim temeljem je 

ležala jama SE 1012 (kv. Y/1; 1,37x1,1x0,64 m), ki je bila ovalne oblike v tlorisu ter 

banjaste oblike v profilu in je imela na vzhodnem delu dna manjšo, prav tako ovalno 

poglobitev. Na celotni površini roba vkopa je bil, v obliki prežgane gline debeline 3 

cm viden ostanek procesa žganja, SE 1059. Jamo sta zapolnjevala dva polnila. Na 

vrhu je ležalo polnilo zelo temno sivega meljastega peska s 25% ometa, 2% 

keramičnega gradbenega materiala ter 3% lončenine, SE 1011. Pod njim pa siv melj s 

3% apnenčevih lomljencev (2 cm), 2% ometa (do 2 cm), 2% keramičnega gradbenega 

materiala, 2% lončenine, 1% kosti, 4% oglja (1 cm) ter 1% železa (kosi), SE 1058. 

Dober meter in pol proti severu je ležala manjša okrogla jama SE 1041 (kv Y/1; 

0,36x0,15 m), ki je imela v profilu obliko U. Zapolnjena je bila z zelo temno sivkasto 

rjavo meljasto glino s 10 % apnenčevega peska, 1% apnenčevih lomljencev (do 3 cm), 
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ter 1% oglja (drobci), SE 1040. Še malo zahodneje, skoraj na samem južnem robu 

območja raziskav, sta ležala dva okrogla odtisa vertikalnih količkov SE 1053 (kv. 

Y/2; 0,16x0,21 m), in SE 1055 (kv. Y/1; 0,19x0,18 m), ki sta imela v profilu obliko V. 

SE 1053 je bil zapolnjen z zelo temno sivkasto rjavo meljasto glino s 15% peska ter 1% 

drobcev oglja, SE 1052, SE 1055 pa je bil zapolnjen z zelo temno sivkasto rjavo 

meljasto glino s 18% peska, 2% apnenčevih lomljencev ter 1% drobcev oglja, SE 

1054. 

Nad njima, proti osrednjemu delu območja raziskav (kv. ), je na nivoju SE 1005 ležala 

manjša ožgana površina SE 1013 (0,37x0,23x m). Na vzhodnem delu ožgane 

površine je ležala manjša jama SE 1009 (0,33x0,22x0,05 m), ki je bila zapolnjena z 

meljasto glino z 5% apnenčevega peska in 2% lončenine, SE 1008. 

 

Slika 7: Pogled na ožgano površino SE 1013 in manjšo jamo SE 1009. 
 

Zahodno od ožgane površine, v osrednjem delu območja raziskav sta ležali dve jami, 

SE 1017 in SE 1019, ki sta obe imeli v profilu obliko U. Jama SE 1019 je bila okrogle 

oblike (kv. X, Y/2; 0,48x0,24 m) in je bila zapolnjena z rjavo meljasto glino s 15% 

peska, 10 % apnenčevih lomljencev (2x20x15 cm), 3% apnenčevih lomljencev (10x7 

cm), 1% keramičnega gradbenega materiala, 1 % lončenine ter 1% oglja, SE 1018. 

Jama SE 1017  (kv. X/2; 0,54x0,47x0,28 m) pa je bila zapolnjena z rjavo meljasto 

glino s 15% peska ter 30% apnenčevih lomljencev (10x7cm), SE 1016. Apnenčevi 

lomljenci v polnilih obeh jam nakazujeta, da so verjetno predstavljali kamniti 

konstrukciji stojk, ki sta uničeni. Nad zgoraj omenjenima jamama je ležala malo 

večja, okrogla jama SE 1007 (kv. X/2; o,76x0,6x0,36 m), ki je imela prav tako v 

profilu obliko U. Zapolnjena je bila s temno sivkasto rjavo meljasto glino z 36% peska, 

2% keramičnega gradbenega materiala, 1% lončenine ter 1% kosti, SE 1006. Pri tej 
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jami je potrebno poudariti, da je vsebovala poznorimsko lončenino, podobno kot 

jama SE 1009 ob ožgani površini SE 1013. 

 

Slika 8: Pogled na izpraznjeno jamo SE 1007. 
 

Na zahodnem delu območja raziskav je ležalo še 7 jam in so naštete od severa proti 

jugu: 

- Jama SE 102o (kv. X/2, 3; 0,6ax0,14 m), je bila okrogle oblike v tlorisu s strmo 

padajočimi robovi in ravnim dnom. Zapolnjena je bila z zelo temno sivo rjavo 

meljasto glino s 25% peščene gline ter 10% peska, SE 1021.  

- Jama SE 1047 (kv. X/2; 0,8x0,38 m), je bila okrogle oblike v tlorisu in banjastim 

profilom. Zapolnjena je bila z zelo temno sivkasto rjava meljasto glino s 10% peska, 

3% apnenčevih lomljencev, 3% lončenine ter 1% drobcev oglja, SE 1046. 

- Jama SE 1023 (kv. X/2; 0,55x0,19 m), je bila okrogle oblike v tlorisu in banjastim 

profilom. Zapolnjena je bila z rjavo meljasto glino z 10% peska, 2% keramičnega 

gradbenega materiala, 3% lončenine ter 1% drobcev oglja, SE 1022. V polnilu te jame 

se je nahajala izključno rimska lončenina. 

- Jama SE 1027 (kv. Y/3; 0,53x0,2 m), je bila okrogle oblike v tlorisu in profilom v 

obliki U. Zapolnjena je bila z zelo temno sivo rjavo meljasto glino s 15% peščene gline 

ter 10% peska, SE 1026. 

- Jama SE 1030 (kv. X/3; 0,9x0,68x0,16 m), je bila nepravilne oblike tako v tlorisu 

kot tudi v profilu. Zapolnjena je bila z zelo temno sivo rjavo meljasto glino s 40% 

peščene gline, 3% apnenčevih lomljencev (2-4 cm), 1% keramičnega gradbenega 

materiala (2-3 cm) ter 1% oglja, SE 1031. 

- Jama SE 1029 (kv. Y/3; 0,75x0,23 m), je bila okrogle oblike z banjastim  profilom. 

Zapolnjena je bila z zelo temno sivo rjavo meljasto glino s 30% peščene gline ter 15% 

peska, SE 1028. 



S. Hvalec, T. Verbič, I.  Bekljanov Zidanšek,  Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah - dokumentiranju ob gradnji - na lokaciji 

Proštijski vrt - Novo Mesto.    

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 13 

- Jama SE 1069 je bila vidna le v severnem profilu. V profilu je imela obliko črke U. 

Zapolnjena je bila z zelo temno sivo rjavo meljasto glino s 10% apnenčevega peska ter 

10% keramičnega gradbenega materiala, ki je očitno tvoril konstrukcijo na robu 

samega vkopa, SE 1068.  

 

Slika 9: Pogled na izpraznjeno arheološke strukture na nivoju nasutja SE 1005. 
 

Plast SE 1005 je v celoti prekrivala glineno geološko podlago SE 1067, ki so jo 

gradbena dela dosegla v območju 2. 

 

 

Slika 10: Pogled na očiščen nivo glinene geološke podlage SE 1067. 
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6. GRADIVO 
(Iris Bekljanov Zidanšek) 
Pri opredelitvah so sodelovali: dr. Benjamin Štular, Danilo Breščak in Petra Vojakovič. Naštetim se 
zahvaljujem za pomoč. 
       

Na najdišču je bilo dokumentiranih 977 najdb skupne teže 11.443 g. Glede na zvrst 

materiala so najdbe zastopane v naslednjih količinah:  

• keramika 804 kosov (82,29 %),  9.278 g (81,08 %),  

• kovine 77 kosov (7,88 %), 1.576 g (13,77 %), 

• kosti 79 kosov (8,08 %), 491 g (4,29 %),  

• steklo 7 kosov (0,71 %), 61 g (0,53 %), 

• kamen 3 kosi (0,3 %), 14 g (0,12 %), 

• oglje 1 kos (0,1 %), 1 g (0,008 %), 

• nedoločen material 6 kosov (0,61 %), 12 g (0,1 %). 

Skoraj petino keramike predstavlja gradbeni material, večinoma močno 

fragmentiran:  179 kosov (22,3 %),  skupne teže 4.010 g (43,3 %). Največji delež 

keramičnih najdb predstavlja lončenina s 625 kosi (77,7 %), skupne teže 5.268 g (56,7 

%). Le-ta je časovno najbolj izpovedna. Časovno smo jo opredelili na podlagi lastnosti 

keramične mase, pri čem smo opazovali barvo preloma in površine, trdoto, primesi, 

način žganja in sledi izdelave. Tako smo odlomke lončenine določili kot 

prazgodovinske, rimske, srednjeveške in novoveške. Le poredkoma so bila ohranjena 

ustja, ki so omogočila bolj natančno datiranje. 

K prazgodovinski dobi smo lahko pripisali en odlomek ostenja posode iz SE 1004.  

Danilo Breščak nas je opozoril na odlomek ustja z ostenjem bikonične sklede iz 

latenskega obdobja. Ustje je v preseku T-oblike, posoda je bila žgana redukcijsko, na 

koncu je bila vzpostavljena oksidacijska atmosfera. Odlomek je bil odkrit v SE 1014, 

ki je vsebovala še rimsko in poznosrednjeveško lončenino (Slika 11).  
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Slika 11: odlomki latenske, rimske in srednjeveške lončenine iz SE 1014. 

 

Kot rimsko lončenino smo prepoznali 34 kosov skupne teže 228 g, kar predstavlja 5,4 

% po številu in 4,3 % po teži vse lončenine. Pri večini najdb gre za manjše odlomke 

ostenij namizne ali kuhinjske lončenine, izdelane na hitrem lončarskem vretenu, 

žgane oksidacijsko ali redukcijsko. Le melnico iz SE 1008 lahko ožje časovno 

zamejimo. Omenjena melnica ima na notranji strani ostenja dobro ohranjeno zeleno 

glazuro (Slika 12). Glazirane melnice so se začele pojavljati od konca 3. stol. naprej, 

prisotne so skozi celotno 4. stol. (Ulbert 1981, 92-93). Ostala rimska lončenina je bila 

odkrita vedno v kontekstih s premešanimi najdbami iz drugih obdobij.  

  

 
Slika 12: melnica z zeleno glazuro na notranji strani ostenja iz SE 1008. 

 

Srednjeveveška lončenina predstavlja največji delež lončenine - 402 kosa (64,32 %), 

skupne teže 3.178 g (60,32 %). Večji del najdb pripada poznemu srednjemu veku.  V 

naslednjih stratigrafskih enotah so bile zelo številne: 1004, 1014, 1058, 1044. 

Posamezna ustja smo lahko datirali bolj natančno. V SE 1014 je bilo odkrito ustje 
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lonca  zelo podobno tipu 10a1 iz najdišča Šentvid pri Stični, za katerega Štular poda 

širšo datacijo v čas med leti 1100 in 1600 (Štular, Lozić 2011, Priloga 1.). V isti 

stratigrafski enoti SE 1014  je ustje lonca z oblikovnimi značilnostmi tipa 11d1 iz 

Šentvida pri Stični, čigar širša datacija je 1300-1600 (Štular, Lozić 2011, Priloga 1.). 

Zraven je bilo odkrito še ustje lonca, ki bi oblikovno lahko predstavljal vmesno 

varianto med tipoma 11d1 in 11d3 s prej omenjenega najdišča, od katerih je prvega 

avtor datiral med leta 1300-1600, drugega pa med leta 1350-1500 (Štular, Lozić 2011, 

Priloga 1.) (Slika 13). Obdelano srednjeveško lončenino datiramo v obdobje med 14. 

in 17. stol., torej jo opredelimo kot poznosrednjeveško in zgodnjenovoveško. Le dno 

kuhinjskega lonca  iz SE 1005 kaže značilnosti visokosrednjeveškega izdelka – vidni 

so sledovi prostoročne izdelave z lepljenjem, keramična masa je bolj mehka kot pri 

odlomkih ustij, ki zagotovo pripadajo poznem srednjem veku. Žal je ohranjeno le dno 

in del ostenja, kar ne omogoča natančneje datiranje.  

 

 
Slika 13: Ustja in odlomek ostenja loncev iz SE 1014. 

 

Novemu veku smo pripisali 188 kosov (30 %) lončenine skupne teže 1.850 g (35,1 %). 

Gre za odlomke ostenij loncev z zeleno glazuro in posamezne odlomke loncev brez 

glazure. Ob lončenini je bilo prisotnih tudi nekaj delov pečnic, prav tako z zeleno 

(kositrovo) glazuro (Štular 2009, 135-137). Novoveške najdbe so prevladovale v SE 

1002, 1004, 1046 in 1011. 

Med kovinskimi najdbami predstavlja žlindra zajeten delež: 35 kosov skupne teže 

1.338 g. Po makroskopskem pregledu smo ugotovili da gre za nekoliko različne vzorce 

žlindre/železa. Vsi kažejo znake metalurških aktivnosti za pridobivanje železa (Mušič, 

Orengo 1998). V SE 1008 (Slika 14) imamo tako prisotno tekočo žlindro, ki je tekla iz 
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talilne peči med postopkom reduciranja železove rude. Ob tej smo v isti stratigrafski 

enoti prepoznali delno vetrificiran odlomek močno prežgane gline, katerega se 

mestoma oprijemajo drobni delci oglja in žlindre. Opisan odlomek interpretiramo kot 

staljeno notranjo oblogo peči. Metalurške postopke potrjuje tudi kos železa, ki je 

najverjetneje odlomek že prečiščenega železa, namenjenega kovanju. Žlindra je 

prisotna še v SE 1022, 1016, 1028. Vse priča o prisotnosti metalurške dejavnosti, 

vendar je iz tako skromnega nabora najdb težko opredeliti natančen tip metalurških 

procesov.   

 
Slika 14: žlindra, odlomek notranje obloge peči in železo iz SE 1008. 

 

V polnilu jame SE 1015, SE 1014 je bil odkrit bronast novec, PN 003, ki bi lahko bil 

rimski, vendar bo to možno potrditi po končanem konservatorskem postopku. 
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7. ZAKLJUČEK 
 
Arheološke raziskave južnega in jugovzhodnega dela proštijskega vrta na 

novomeškem Kapitlju, so pokazala človekovo prisotnost na tem prostoru v rimski 

dobi, kot v srednjem in novem veku.  

Arheološke ostaline smo odkrili v severovzhodnem delu območja raziskav (območje 

2). Medtem ko le teh, najverjetneje zaradi nizkih globin gradbenega posega (med 0,1 

in 0,3), v zahodnem delu nismo odkrili (območje 1; glej prilogo 1). 

Matično podlago najdišča predstavlja zgornjejurski (malmski) grebenski apnenec, ki 

ga prekriva kraška glina oz. ilovica. Na čisti ilovnati geološki podlagi je ležala do pol 

metra debel sloj ilovice premešane z apnenčevim peskom (SE 1005). Vprašanje, ki se 

je postavljalo pri tej plasti je, ali gre za anropogeno nasutje, ali pa za sterilno geološko 

podlago. Dejstvo, da so arheološke najdbe ležale zgolj na vrhu te plasti ter rezultati 

raziskav iz leta 1978 (Knez 1981, 244-245 - sonda A) nakazujejo, da gre pri plasti SE 

verjetno za sterilno geološko podlago. 

Na nivoju te plasti smo odkrili številne arheološke strukture (priloga 2) (slika 9). Šlo 

je za jame, stojke, preproste odtise manjših vertikalnih količkov, odkrita pa je bila 

tudi manjša ožgana površina. Tlorisno so bile strukture dokaj enakomerno 

razporejene po obravnavanem prostoru. V njihovi postavitvi in obliki pa nismo 

prepoznali nobenega rastra, ki bi nakazoval obstoj mogočih objektov.  

Pomemben dejavnik pri oblikovanju najdišča je bilo preteklo kmetijsko obdelovanje 

površine. Plast SE 1005 namreč leži neposredno pod  ornico in obdelanimi tlemi pod 

travno rušo (SE 1001, 1002 in SE 1004). To pomeni, da je bil zgornji sloj  plasti SE 

1005 prav tako preoblikovan tudi zgornji del plasti in da, odkrit nivo te plasti ne 

predstavlja originalnega nivoja oz. t.i. tal, ampak le arbitraren nivo, ki ga kmetijska 

obdelava ni več poškodovala.  

Tako smo bili pri dataciji odkritih struktur v celoti vezani na arheološke najdbe v 

posameznih strukturah. Na podlagi slednjih smo strukture uspeli časovno umestiti v 

tri različna arheološka obdobja v razponu več kot 1500 let: rimsko, srednjeveško in 

novoveško. 

V rimsko obdobje sodita jami SE 1023 in 1007, katerih namembnost ni jasna. Prav 

tako v ta čas datiramo jamo SE 1009, ki predstavlja manjši delovni prostor ob ožgani 

površini SE 1013 (slika 7). Posebej zanimivi so kosi žlindre ter morda celo kos staljene 

notranje obloge peči, ki se nahajajo v polnilu (slika 14). Ti nakazujejo, da pri SE 1013 
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morda ne gre zgolj za preprosto kurišče, ampak morda dno rimske peči, ki je bila 

kasneje uničena. V polnilu te jame se prav tako nahaja edini časovno natančneje 

opredeljivi kos za ta čas. Tega predstavlja melnica, ki jo lahko datiramo med konec 3. 

in konec 4. st. n. št. (slika 12) Zanimivo je, da se strukture iz tega časa nahajajo 

relativno blizu v severnem koncu osrednjega dela območja raziskav.  

Iz obdobja srednjega veka smo prav tako odkrili tri jame: SE 1027, SE 1049 in SE 

1015. Tudi pri teh jamah ne moremo natančneje opredeliti njihove namembnosti. 

Časovno pa lahko natančneje opredelimo tri ustja loncev, odkritih v polnilu jame SE 

1015 (slika 13) . Odlomke lahko datiramo v čas med leta 1300 in 1600, torej nekje čas 

nastanka samega mesta. Za razliko od rimskodobnih jam, so srednjeveške veliko bolj 

razpršene. 

Kot novoveške smo datirali 7 jam katerih namembnost ni jasna (SE 1045, SE 1035, SE 

1033, SE 1012, SE 1041, SE 1029 in SE 1031) ter 4 strukture, pri katerih gre za jamo 

za stojko in stojko (SE 1037/1062), domnevni stojki SE 1017 in SE 1019 ter odtis 

stojke SE 1043. Iz tega arheološkega obdobja izhaja torej največje število struktur, ki 

so bolj ali manj enakomerno razporejene po celotnem območju raziskav.  

Za konec lahko sklenemo, da so raziskave zgolj potrdile rezultate preteklih raziskav, 

niso pa uspela odgovoriti na nekatera vprašanja, ki so jih slednje že odprle. Pri tem 

imamo v mislih predvsem morebitne naselbinske ostanke iz prazgodovinskih obdobij, 

antike in zgodnjega-srednjega veka, ki bi jih glede na lokacijo Kapiteljskega hriba 

nedvomno pričakovali. 
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 SEZNAM PRILOG 
 
Priloga 1: Območje posega in kvadrantna mreža. 

Priloga 2: Izris odkritih arheoloških struktur na nivoju plasti SE 1005. 
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