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1. Uvod in postopki dela 

 
Zemljišče predvidene izgradnje Serminske vpadnice na parc.št. 5829/28, 5829/24, 
6017/8, 6028/10, 6026/14, 5797/70, 5797/71, 5797/75, 5797/73, 5797/77, 6017/2, 
6030/3, 5817/7, 6313/12, 6313/16, 6313/18, 6313/13, 6313/14, 6314/7, 6314/11 in 
6314/9, vse k.o. Bertoki, se nahaja znotraj arheološkega območja EŠD 1302 (Bertoki 
- Arheološko najdišče Sermin), zato so pred načrtovanimi gradbenimi deli potrebne 
predhodne arheološke raziskave. Obseg le-teh je definiran z dodatnimi 
kulturnovarstvenimi pogoji, ki jih je dne 14.6.2010 pooblaščencu naročnika (DARS 
d.d.) izdal pristojni koservator Zavoda za varstvo kulturne dediščine z Območne 
enote v Piranu (št. P/V – 1375/2-10). V pogojih je predpisana zahteva po izvedbi 20-
35 arheoloških sond in 10 jedrnih vrtin. Naročnik je preko pooblaščenca naročil 
izvedbo minimalnega števila 20-ih sond in 10 vrtin pri izvajalcu Arhej ter mu pridobil 
vsa potrebna soglasja lastnikov. Na osnovi predloţene dokumentacije je Ministrstvo 
za kulturo dne 27.1.2011 izdalo kulturnovarstveno soglasje za raziskavo (št. 62240-
502/2010/5), s katero je vodenje zaupalo Matjaţu Novšaku iz podjetja Arhej. 
Izvajalec je bil uveden v delo 1.3.2011 in terenska dela v predvidenem obsegu 
opravil do 15.3.2011, do 30.3. pa še poizkopalno procesiranje arhiva najdišča in 
pripravo pričujočega poročila (priloga 28).1  

Terenski del je večinoma potekal v skladu z načrtom raziskave in varnostnim 
načrtom. Poleg predvidenih in naročenih postopkov smo izvedli na dveh dostopnih 
površinah intenzivni površinski terenski pregled z namenom podkrepiti presenetljiva 
odkritja iz sond. Na dveh lokacijah predhodne arheološke raziskave niso bile moţne 
zaradi nasutja dveh velikih zemljenih deponij s skupno površino 6000 kvadratnih 
metrov. 

Med deli se je zgodila tudi neljuba poškodba, ko smo dne 4.3. z vrtalno garnituro na 
poziciji vrtanja št. 5 zadeli in uničili visokonapetostni električni vod. Zaradi poškodbe 
je sledil 55 minutni izpad napetosti v podjetju Instalacija d.o.o., nakar je Elektro 
Primorska saniralo poškodbo na stroške Arhej d.o.o. (priloga 29). Lokacija vrtine, 
določena s strani pooblaščenega geodeta, je bila oddaljena 2,06m vstran od 
projektno vrisanega voda. Na srečo drugih posledic ni bilo. 

 

2. Geografski, arheološki in zgodovinski opis širšega prostora 

 
Na zahodnem delu Koprskega zaliva, na stiku med morjem in kopnim leţi osameli 
grič Sermin. Greben osamelca, ki se dviga do 84 metrov nad morjem, poteka v smeri 
S-J. Geološko osnovo griča predstavljajo eocenski klastični sedimenti. Gre za 
rumenkast lapor in peščenjake z vloţki apnenega konglomerata in breče – fliš. V 
večjem delu je lapor precej sipek, mestoma pa se pojavljajo kompaktnejši deli s 
prevladujočo apnenčevo komponento. Okoliške ravnice sestavljajo naplavinski 
nanosi fine gline iz preperele lapornate osnove nastale iz flišu podobnih skladov, ter 

                                                 
1
 Pri raziskavah so poleg zaposlenih podjetja Arhej sodelovali še podjetja ER-TAC d.o.o. (upravljanje z 

vrtalno garnituro in logistična podpora), Grangeo d.o.o. (geodetska podpora), Arheologija idr., Robert 
Erjavec s.p. (koordiniranje vrtanja), dr. Boštjan Odar (koordinator sondiranja). Vsem sodelujočim se za 
poţrtvovalnost in etično neoporečnost iskreno zahvaljujem. 
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peska in proda iz peščenjakov in apnencev, ki jih nalagata pritoka Riţane in 
Badaševice (slika 1; Kriţan 1983). Obe rečici imata hudourniški značaj in občasno 
povzročata poplave. V teh časih pritoka prenašata velike količine drobno 
suspendiranega materiala, ki jih odlagata ob izlivih v morje (Horvat et al. 1997, 11-
12). Posledica tega so plitve sipine, ki so se formirale ob ustjih. 
 

 

Slika 1 – Geološko osnovo na območju Sermina predstavljata peščenjak in lapor z vloţki 
apnenega konglomerata in breče-fliš -sp. lutecij (rumena), obkroţajo pa ga aluvialni in morski 
sedimenti (bela) (Geološka karta Slovenije). 

 

V davnih časih je juţno in jugozahodno vznoţje Sermina imelo neposredni stik s 
plitvim morjem. Prvi dokazi o spreminjanju obalne črte pod Serminom so ohranjeni v 
pisnih virih iz 12. stoletja. Ti poročajo o ureditvi solin v morskih plitvinah v okolici 
Kopra in Riţane. Pravi razmah doţivi koprsko solinarstvo v 14. stoletju.  
V 18. stoletju je bila izvedena delna regulacija Riţane, konec 19. stoletja pa so 
koprske soline gospodarsko začele nazadovati in so bile do prve svetovne vojne 
popolnoma opuščene (Plut 1981). Območje nekdanjih solin se je zamočvirilo, kar je 
povzročilo razvoj malarije. Zaradi zdravstvenih vzrokov so v letih 1932-39 začeli 
izsuševati področje in začeli urejati poljedelske površine.  
Po opustitvi solin se je začela morska obala Koprskega zaliva korenito spreminjati. 
Izsuševalna dela so se intenzivno nadaljevala, naravna in kulturna krajina Sermina z 
okolico pa je zaradi strateške izgradnje koprskega pristanišča in njegove nenehne 
širitve po letu 1950 doţivela močno degradacijo. Ob graditvi pristanišča je bil zaradi 
nasipavanja od morja ločen preostanek koprskega zaliva – Škocjanski zatok. 
Izgradnja ţeleţniške povezave s pristaniščem pa je povročila odstranitev celotnega 
juţnega vznoţja serminskega griča. Jugozahodno območje Sermina je bilo dodatno 
degradirano z izgradnjo naftnih skladišč .   
 
Gradbeni posegi na juţnem delu Sermina in okolici so se izvajali brez arheološkega 
nadzora vse do sredine 80-ih let 20. stoletja, čeprav je bilo ţe pred 2. svetovno vojno 
znano, da se na Serminu nahajajo ostanki prazgodovinske in antične naselbine. V 
času po vojni je bila obnova povsem uničene drţave in njenega gospodarstva na 
prvem mestu in zaviranje pomembnih gradbenih in gospodarskih projektov zaradi 
arheoloških raziskav zagotovo ni bilo zaţeljeno.  



M.Novšak, T.Verbič, R.Erjavec, B. Odar, Luka Koper – Serminska vpadnica, Poročilo o predhodnih 
arheoloških raziskavah – vrednotenje arheološkega potenciala  

 

5 

 

Prve zaščitne arheološke raziskave so se na juţnem območju Sermina odvile šele 
leta 1987, natančneje na jugozahodnem vznoţju griča nedaleč od levega brega 
Riţane (slika 2; Stokin, Josipovič 1988). Na istem območju so sledile še tri zaščitne 
arheološke raziskave v letih 1990 in 1991 ter 1997 (Kajfeţ, Josipovič 1991; Snoj 
1991; Snoj 1992; Gaspari 1997).  
 

 

Slika 2: Zgodovina arheoloških raziskav na juţnem delu Sermina. 

 

Na območju, ki je nekoč tvoril majhen serminski polotok, je bilo odkrito arheološko 
gradivo od srednjega neolitika do zgodnjerimskega obdobja. Pomembno je bilo 
odkritje ostankov prazgodovinskih in antičnih objektov (Josipovič, Stokin, Horvat 
1997; Gaspari 1997). Leta 2006 so bile opravljene predhodne arheološke raziskave 
na lokaciji predvideni za parkirišče Istrabenz-Instalacije (Predan, Murko, Stokin 
2006). Odkrite so bile antične arheološke plasti in gradivo. Prepoznani so bili 
arhitekturni ostanki z antično hodno površino, ter sledi poznoantične in srednjeveške 
izrabe prostora. V letu 2010 so se zaradi širitve ţeleţniške tovorne postaje Sermin 
nadaljevale predhodne arheološke raziskave na juţnem pobočju griča, ki bo deloma 
odstranjen. Na jugozahodnem delu so ohranjene sledi antične poselitve, sredi griča 
pa se pojavlja večja količina prazgodovinske keramike v enotni prazgodovinski plasti 
(Tomaţinčič, Rupnik 2010). 
 
Nekateri raziskovalci in poznavalci antičnega obdobja so mnenja, da se na območje 
Sermina veţe eno od istrskih mest rimskih drţavljanov, ki jih v tretji knjigi 
NATURALIS HISTORIA omeni Plinij Starejši. Tri obalna oppida Histriae civium 
Romanorum so našteta od severa proti jugu: Aegida, Parentium in colonia Pola. 
Medtem ko sta se imeni dveh antičnih mest ohranili v rabi z rahlimi spremebami vse 
do danes, je antično poimenovanje najsevernejšega istrskega mesta izgubilo 
neposredni stik s sedanjostjo. Zato je prepoznava prostora, na katerega se veţe ime 
Aegida dokaj zapletena. Egida je imela municipialni status ali status ki je bil podoben 
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municipiju (Šašel 1974). Plinij Egido precej ohlapno locira med reko Formio, 
današnjo Riţano in Parencij, današnji Poreč (Horvat 1997, 131). Antično Egido 
raziskovalci na splošno postavljajo v Koprski zaliv, deljena pa so mnenja o njeni 
natančni lokaciji. Eni jo postavljajo na nekdanji otok Koper, drugi na zahodno vznoţje 
serminskega griča ob Riţani (Ţupančič 1985; Horvat 1997, 132-133; Novšak 2010). 
V prid serminske Egide nastopajo vse bolj mnoţični in zgoščeni podatki o poselitvi 
Sermina v zgodnji antiki iz zadnjih arheoloških raziskav. O antičnih ruševinah na 
serminskem griču je pisal Pietro Coppo ţe leta 1540  v Del sito de Istria, o tistih ob 
zahodnem vznoţju griča pa Nicolo Manzuoli leta 1611 (Degrassi 1924; Ţupančič 
1985). Lociranje Egide na otok Koper pa še danes sloni predvsem na pomenoslovni 
povezavi besed aigos (grško) in capris (latinsko). V slovenščini oba izraza pomenita 
kozje. Ime Capris zasledimo pri anonimnem geografu iz Ravene, iz slednjega pa naj 
bia naj bi izhajala današnja izpeljanka Koper. Zanimivo pa je, da arheološke 
raziskave z izjemo najdišča Kapucinski vrt še niso ponudile tehtnih materialnih 
dokazov o obstoju zgodnjerimskega civilnega naselja na otoku. Med še 
neobjavljenimi arhivi najdišč, vključno z nekaterimi na videz zelo perspektivnimi 
koprskimi lokacijami, ni prepoznanih intenzivnejših sledov zgodnjerimske poselitve. 
Antično mesto na otoku Koper pravi razcvet doţivi šele v poznorimskem obdobju, ko 
ga omenja tudi ravenski geograf (Horvat 1997, 132; Novšak 2010, 15-16.). 
Leta 1999 in 2001 je bila raziskovana rimska vila na severnem vznoţju Sermina 
(Stokin, Novšak 2002). Na tem mestu je bila odkrita tudi zgodnjesrednjeveška cerkev 
s pripadajočim grobiščem. Leta 2002 pa sta bili v neposredni bliţini Sermina odkriti 
pomembni najdišči: rimska vila na Školaricah in rimsko grobišče v njeni neposredni 
bliţini (slika 3; Ţerjal 2008, Novšak 2010).  
 

 

Slika 3: Območje Sermina z arheološkimi najdišči. Levo spodaj – Sermin, sondiranja iz let 1987-
1991, sredina – Sermin, arheološki izkop v letih 1999, 2001 in 2002, desno – arheološki najdišči 
Kriţišče in Školarice (Vir: Arhiv ZVKDS) 

 
 
Vsaj zadnjih sto let je Sermin znan tudi kot prazgodovinsko gradišče. Domačini grič 
imenujejo tudi Kaštelir, torej gradišče. O prazgodovinskem gradišču na Serminu je 
pisal Marchesetti leta 1903, ki je nahajal drobce prazgodovinske keramike. Dostop do 
izravnanega vrha s površino 115 x 55 m omejuje 3 - 6 m visoka terasa (Marchesetti 
1903). Na izravnanem vrhu pa ni opaziti okopov, ki so sicer značilni za gradišča v 
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Istri in na Krasu. V času druge Jugoslavije je vojska zaradi svojih dejavnosti vrh hriba 
večrat prekopala in s tem uničila arheološko najdišče (Marchesetti 1903, 72; 
Degrassi 1933, 4-6; Horvat 1997). Ţe sredi 12. stoletja pa je vrh hriba krasila cerkev 
Sv. Jurija. Njeni ostanki so vidni še danes.  
 

3. 1 Površinski terenski pregled 

 
V času izvajanja podpovršinskega terenskega pregleda, se je nepričakovano 
ponudila priloţnost, da opravimo še dodaten površinski terenski pregled na območju 
testnih sond 12 -14 (TP 1) in testne sonde 21 (TP 2) (slika 4, priloge 1-7). Na 
območju TP 1 je bila njivska površina dovolj neporaščena s travo, da je nudila dober 
vpogled v prostorko razprostranjenost arheološkega gradiva in potencialnega 
najdišča. Njiva na območju TP 2 je bila na sveţe preorana, vendar se izsušene 
brazde še niso polegle oziroma še niso bile branane. Tudi v tem primeru je bilo 
mogoče s površinskim pregledom na podlagi arheološkega gradiva podati oceno 
razprostranjenosti arheološkega najdišča. 
Pri arheološkem površinskem terenskem pregledu, katerega namen je bilo preveriti  
obseg in odkrivanje še neznanih arheoloških ostalin ter določitev obsega le-teh, smo 
izhajali iz metodologije, ki jo je za projekt izgradnje avtocest oblikoval in sprejel SAAS 
(Arheologija na avtocestah Slovenije I, Metode in postopki, Ljubljana, april 1994).  
 
 

 

Slika 4: Poloţaj testnih sond in območje površinskih terenskih pregledov TP 1 in TP 2 na 
juţnem delu Sermina. 
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Znotraj mreţe – zbiralnih enot velikosti 10x10 m smo izvedli neselektivno zbiranje 
vsega gradiva. V vsaki zbiralni enoti sta se dva zbiralca zadrţevala 3 minute. Pri 
pregledu sta bili kot korektivni faktor beleţeni stopnja vidljivosti in dolţina zbiralne 
enote, uporabljeni sta bila pri količinski interpretaciji najdb oz. njihovi distribuciji.  
Rezultati pregleda so podani v prilogiah 1 - 5.  
 

3.2 Rezultat površinskega terenskega pregleda 

 
Površinski terenski pregled TP 1 je potekal na parceli, kjer so bile umeščene sonde 
12 – 14 (slika 4; priloge 1 - 7). Vidljivost na opučeni njivi je bila enotna na vsej 
preiskani površini in zelo dobra (stopnja 4 od 5 = 85 %). Zbiralnih enot je bilo 39.  
Na območju testnih sond 12 – 14 smo na površini nahajali skoraj izključno material iz 
mlajših obdobij. Le v nekaj primerih smo pobrali tudi antični gradbeni material in 
antično steklo. Prazgodovinska keramika je zastopana le z dvema drobcema.   
 
Površinski terenski pregled TP 2 je potekal na parceli, kjer je bila umeščena sonda 
21 (slika 4, priloge 1-7). Zaradi globokega oranja in izsušenosti brazd je bila 
vidljivost na sveţe zorani njivi enotna in zelo slaba (stopnja 1 od 5 = 0-5 %). Prav 
tako se je bilo na 40-45 cm globokih brazdah zelo teţko premikati. Zbiralnih enot je 
bilo 18. Če izvzamemo redek sodoben odpadni material (keramika, steklo, kovina, 
plastika, guma) smo na območju testne sonde 21 na površini nahajali izključno 
antični keramični gradbeni material in dva koščka antičnega stekla. Prazgodovinske 
keramike nismo našli.  
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4. 1 Arheološko sondiranje 

 
V pasu, dolgem 1600 m in širokem 25 m (površina 40 tisoč kvadratnih metrov) smo 
izkopali 21 testnih sond, izvedli 10 vrtin in opravili površinski terenski pregled. Testne 
sonde so merile 1,4 x 3 m (4,2 kvadratna metra) ali več in so bile globoke 1,5 - 2 m 
ali več. Skupna površina testnih sond znaša 112 kvadratnih metrov. Na dveh 
lokacijah predhodne arheološke raziskave niso bile moţne zaradi nasutja dveh 
velikih zemljenih deponij (skupna površina 6000 kvadratnih metrov). S predhodnimi 
arheološkimi raziskavami smo preiskali 0,003 % površine, namenjene izgradnji ceste.  
 
Sonde so bile kopane ročno in strojno (slika 4, priloge 8-14). Antropogene plasti 
smo očistili in po dokumentiranju tudi odstranili ročno. Dokumentirali smo ročno 
očišene profile. Globino sond je narekovala zanesljiva prisotnost geoloških, torej 
arheološko sterilnih plasti. Dokumentiranje plasti - stratigrafskih enot (SE v 
nadaljevanju) v sondah je potekalo v skladu s splošno veljavnimi postopki 
arheološkega dokumentiranja.  
 
 

4.2 Opis sond in analiza sedimentov 

 

SONDA 1  

FS 1000, zahodni profil. 
Širina 1,4 m, dolţina 3 m, globina 1,7 m.  
 
SE 1 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 47 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/4). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka (5 %). Nekaj 
drobcev sodobne keramike. Antropogena plast predstavlja izravnavo tal za 
kmetijsko obdelavo. Nad SE 2.  
 
SE 2 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 30 cm. Plast 
je rumenkasto rjava (10 YR 4/4). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka (5 %). Plast 
naravnega nastanka. Pod SE 1, nad SE 3.  
 
SE 3 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 95 cm. Plast 
je rumenkasto rjava (10 YR 5/8). Posamezni koščki peščenjaka (3 %) in preperina 
fliša (3 %). Plast naravnega nastanka. Pod SE 2, nad SE 4. 
 
SE 4 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po dnu sonde in ni bila prebita. Plast je 
olivno rjava (2,5 Y 4/3). Preperina fliša (2 %). Plast naravnega nastanka. Pod SE 3.  
 
 

SONDA 2  

Brez fotoskice 
Širina 1,4 m, dolţina 3 m, globina 4,1 m.  
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V sondi 2 smo poskušali dobiti trdno flišno podlago. Nanjo kljub globini nekaj čez 4 m 
nismo naleteli. Zgornje štiri plasti so identične kot v sondi 1, tudi po debelini so 
primerljive. Zaradi velike globine smo sondo le na splošno fotografirali in izmerili njen 
obseg. Pod plastjo 4 se nadaljujejo naravne plasti koluvijalnega nastanka.  
 
 

SONDA 3 

FS 1001, vzhodni profil. 
Širina 1,4 m, dolţina 3 m, globina 3,56 m.  
 
SE 5 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 98 cm. Plast 
je svetlo olivno rjava (2,5 Y 5/4). Posamezni kosi peščenjaka (10 %). Sodoben 
gradbeni in drugi material (steklo, plastika ţelezo). Antropogena plast predstavlja 
nasutje. Nad SE 6. 
 
SE 6 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 93 cm. Plast 
je temno sivkasto rjava (2,5 Y 4/2). Posamezni kosi peščenjaka (10 %). Sodoben 
gradbeni in drugi material (steklo, plastika ţelezo). Antropogena plast predstavlja 
nasutje. Pod SE 5, nad SE 7. 
 
SE 7 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 40 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/4). Posamezni koščki peščenjaka (2 %). Plast naravnega 
nastanka. Pod SE 6 in SE 8, nad SE 9.  
 
SE 8 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 40 cm (50 
%). Plast je olivno rjava (2,5 Y 4/4). Plast sestavljajo do 20 cm veliki kamniti bloki (50 
%). Drobci sodobnega materiala (stekli, plastika). Pod SE 6, nad SE 7. 
 
SE 9 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 54 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/3). Preperina fliša (2 %). Plast naravnega nastanka. Pod SE 
7, nad SE 10. 
 
SE 10 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 71 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/4). Preperina fliša (2 %). Plast naravnega nastanka. Pod SE 
9. 
 
 

SONDA 4  

FS 1002, vzhodni profil. 
Širina 1,4m, dolţina 3 m, globina 2,11 m.   
 
SE 11 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 70 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/3). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka (8 %). Trije drobci 
sodobne keramike, in 6 kosov antične gradbene keramike. Antropogena plast 
predstavlja izravnavo tal za kmetijsko obdelavo. Nad SE 12.  
. 
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SE 12 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 56 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/4). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka (1 %). Plast 
naravnega nastanka. Pod SE 11, nad SE 13. 
 
SE 13 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 70 cm. Plast 
je svetlo olivno rjava (2,5 Y 5/4). V zgornjih 10-15 cm plasti nahajamo pas drobnih 
močno zaobljenih peščenjakovih prodnikov velikosti do 2 cm (10 %). Plast naravnega 
nastanka. Pod SE 12, nad SE 14.  
 
SE 14 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 70 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/4). V zgornjih 10-15 cm plasti nahajamo pas drobnih močno 
zaobljenih peščenjakovih prodnikov velikosti do 2 cm (10 %). Plast naravnega 
nastanka. Pod SE 13.  
 
 

SONDA 5 

FS 1003, vzhodni profil. 
Širina 1,4m, dolţina 3 m, globina 2,35 m.   
 
SE 15 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 70 cm. Plast 
je svetlo olivno rjava (2,5 Y 5/4). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka velikosti 2-10 
cm (10 %). Antropogena plast predstavlja izravnavo tal za kmetijsko obdelavo. Nad 
SE 16. 
.  
SE 16 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 61 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/3). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka (4 %). Plast 
naravnega nastanka. Pod SE 15, nad SE 17. 
 
SE 17 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 36 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/3). V zgornjih 10-15 cm plasti nahajamo pas drobnih močno 
zaobljenih peščenjakovih prodnikov velikosti do 2 cm (10 %). Plast naravnega 
nastanka. Pod SE 16, nad SE 18. 
 
SE 18 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 70 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/3). V zgornjih 10-15 cm plasti nahajamo pas drobnih močno 
zaobljenih peščenjakovih prodnikov velikosti do 2 cm (7 %). Plast naravnega 
nastanka. Pod SE 17.  
 
 

SONDA 6 

FS 1004, 1005, vzhodni profil. 
Širina 1,4m, dolţina 3 m, globina 1,7 m.   
 
SE 19 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 70 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/3). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka velikosti 1-4 cm (10 
%). Sodobna keramika (4 x) kosti, plastika, antična keramika (6 x). Antropogena 
plast predstavlja izravnavo tal za kmetijsko obdelavo. Nad SE 20. 
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.  
SE 20 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 30 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/4). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka velikosti do 1 cm (2 
%). Plast naravnega nastanka. Pod SE 19, nad SE 21.  
 
SE 21 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 75 cm. Plast 
je svetlo olivno rjava (2,5 Y 5/4). V zgornjih 10-15 cm plasti nahajamo pas drobnih 
močno zaobljenih peščenjakovih prodnikov velikosti do 2 cm (10 %). Plast naravnega 
nastanka. Pod SE 20, nad SE 22. 
 
SE 22 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 70 cm. Plast 
je svetlo olivno rjava (2,5 Y 5/6). V zgornjih 10-15 cm plasti nahajamo pas drobnih 
močno zaobljenih peščenjakovih prodnikov velikosti do 2 cm (10 %). Plast naravnega 
nastanka. Pod SE 21.  
 
 

SONDA 7 

FS 1006, juţni profil. 
Širina 1,4m, dolţina 3 m, globina 2 m.   
 
SE 23 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 50 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/4). Posamezni lomljeni kosi peščenjaka velikosti do 10 cm (10 
%). Plast predstavlja sodobno nasutje ob sedanjih gradbenih delih v neposredni 
bliţini. Nad SE 24. 
.  
SE 24 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 65 cm. Plast 
je svetlo olivno rjava (2,5 Y 5/3). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka velikosti do 2 
cm (5 %). Plast predstavlja sodobno nasutje ob sedanjih gradbenih delih v 
neposredni bliţini. Pod SE 23, nad SE 25. 
 
SE 25 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 40 cm. Plast 
je svetlo olivno rjava (2,5 Y 5/4). V plasti nahajamo drobne močno zaobljene 
peščenjakove prodnike velikosti do 2 cm (10 %). Antropogena plast vsebuje 110 
kosov prazgodovinske keramike. Pod SE 24, nad SE 26. 
 
SE 26 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 70 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/4). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka velikosti do 2 cm (2 
%). Plast naravnega nastanka. Pod SE 25, nad SE 27. 
 
SE 27 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po dnu sonde in ni bila prebita. Plast 
je svetlo olivno rjava (2,5 Y 5/). Plast naravnega nastanka predstavlja preperino fliša. 
Pod SE 26.  
 
 

SONDA 8 

FS 1007, juţni profil 
Širina 1,4 m, dolţina 3 m, globina 1,9 m.   
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SE 28 Plast drobljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 1,15 m. 
Plast je olivno rjava (2,5 Y 4/3). Posamezni lomljeni kosi peščenjaka velikosti 1-10 
cm (6 %). Sodobni material se skupaj z drobci prazgodovinske (4 x) in antične 
(5 x) keramike pojavljaja po vsej plasti. Antropogena plast predstavlja sodobno 
izravnavo tal. Nad SE 29. 
.  
SE 29 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 60 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/4). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka velikosti do 3 cm (5 
%). Plast naravnega nastanka. Pod SE 28, nad SE 30. 
 
SE 30 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po dnu sonde in ni bila prebita. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/4). Plast naravnega nastanka predstavlja preperino fliša. Pod 
SE 29. 
 
 

SONDA 9 

FS 1008, juţni profil.  
Širina 1,4 m, dolţina 3 m, globina 1,6 m.   
 
SE 31 Plast drobljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 75 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/3). Posamezni lomljeni kosi peščenjaka velikosti 1-10 cm (6 
%). Sodobni material se skupaj z drobci prazgodovinske keramike (4 x) 
pojavljaja po vsej plasti. Antropogena plast predstavlja sodobno izravnavo tal. Nad 
SE 32. 
.  
SE 32 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 32 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/4). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka velikosti do 5 cm 
(10 %). Plast naravnega nastanka. Pod SE 31, nad SE 33. 
 
SE 33 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 53 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/4). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka velikosti do 1 cm (2 
%). Plast naravnega nastanka. Pod SE 32, nad SE 34.  
 
SE 34 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po dnu sonde in ni bila prebita. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/4). Plast naravnega nastanka predstavlja preperino fliša. Pod 
SE 33. 
 
 

SONDA 10 

FS 1009, vzhodni profil.  
Širina 1,4 m, dolţina 3 m, globina 1,6 m.   
 
SE 35 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 1 m. Plast je 
olivno rjava (2,5 Y 4/4). Posamezni lomljeni kosi peščenjaka velikosti do 12 cm (8 %). 
Sodobni material se skupaj z drobci prazgodovinske (2 x) in antične (1 x) 
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keramike pojavljaja po vsej plasti. Antično steklo (1 x). Antropogena plast 
predstavlja sodobno izravnavo tal. Nad SE 36. 
.  
SE 36 Plast gnetljivega glinenega melja se razteza po vsej sondi in je debela do 60 
cm. Plast je olivno rumena (2,5 Y 6/6). Plast naravnega nastanka predstavlja 
preperino fliša. Pod SE 35, nad SE 37.  
 
SE 37 Ţila kalcita je debela 0,5 – 1 cm. Kalcitne ţile se tvorijo v reţah med flišnimi 
skladi. Te reţe nastanejo ob večjih tektonskih premikih trdnih flišnih skladov. Medtem 
ko flišni skladi sčasoma preperijo in razpadejo v mehkejšo tvarino, kalcitne ţile 
ostanejo trdne. Pod SE 36, nad SE 38.  
 
SE 38 Plast gnetljivega glinenega melja se razteza po vsej sondi in je debela do 58 
cm. Plast je olivno rumena (2,5 Y 6/6). Plast naravnega nastanka predstavlja 
preperino fliša. Pod SE 37.  
 
 

SONDA 11 

FS 1010, vzhodni profil.  
Širina 1,4 m, dolţina 3 m, globina 1,6 m.   
 
SE 39 Plast gnetljivega glinastega melja se razteza po vsej sondi in je debela 95 m. 
Plast je olivno rjava (2,5 Y 4/4). Posamezni lomljeni kosi peščenjaka velikosti do 6 cm 
(5 %). Sodobni material se skupaj s prazgodovinsko (50 x) in antično (15 x) 
keramiko pojavljaja do globine 30 cm nato pa le še prazgodovinska keramika. 
Antropogena plast predstavlja sodobno izravnavo tal. Nad SE 40. 
  
SE 40 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 32 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/4). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka velikosti do 5 cm 
(10 %). Plast naravnega nastanka. Pod SE 39, nad SE 41.  
 
SE 41 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 53 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/4). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka velikosti do 1 cm (2 
%). Plast naravnega nastanka. Pod SE 40.  
 
 

SONDA 12 

FS 1011, vzhodni profil. 
Širina 1,4m, dolţina 3 m, globina 1,8 m.   
 
SE 42 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 96 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/3). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka velikosti do 5 cm (5 
%). Sodobna keramika (17 x) v zgornjih 30 cm, na globini 70 cm antični (?) 
strešnik Prazgodovinska (2 x) in antična (14 x) keramika. Antropogena plast 
predstavlja izravnavo tal za kmetijsko obdelavo. Nad SE 43. 
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SE 43 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 25 cm. Plast 
je svetlo olivno rjava (2,5 Y 5/4). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka velikosti do 3 
cm (2 %). Plast naravnega nastanka. Pod SE 42, nad SE 44. 
 
SE 44 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 62 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/3). V sredini plasti nekoliko bolj zgoščen 10 -15 cm debel pas 
drobnih močno zaobljenih peščenjakovih prodnikov velikosti do 2 cm (10 %). Plast 
naravnega nastanka. Pod SE 43. 
 
 

SONDA 13 

FS 1012, vzhodni profil. 
Širina 1,4m, dolţina 3 m, globina 1,23 m.   
 
SE45 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 25 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/3). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka velikosti do 8 cm (5 
%). Antropogena plast predstavlja ornico. Nad SE 16. 
  
SE 46 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 15 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/4). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka velikosti do 5 cm (2 
%). Antropogena plast predstavlja staro ornico. Pod SE 45, nad SE 47. 
 
SE 47 Plast gnetljivega glinastega melja se razteza po vsej sondi in je debela 23 cm. 
Plast je olivno rjava (2,5 Y 4/3). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka velikosti do 10 
cm (8 %). Plast naravnega nastanka. Pod SE 46, nad SE 48. 
 
SE 48 Plast gnetljivega glinastega melja se razteza po vsej sondi in je debela 70 cm. 
Plast je svetlo olivno rjava (2,5 Y 5/6). V zgornjih 10-15 cm plasti nahajamo pas 
drobnih močno zaobljenih peščenjakovih prodnikov velikosti do 4 cm (12 %). Plast 
naravnega nastanka. Pod SE 47.  
 
 

SONDA 14 

FS 1013, vzhodni profil. 
Širina 1,4m, dolţina 3 m, globina 1,46 m.   
 
SE 49 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 45 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/3). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka velikosti do 6 cm (4 
%). Nekaj kosov sodobne (7 x) in prazgodovinske (3 x) keramike ter antične 
keramike (14 x). Antropogena plast predstavlja izravnavo tal za kmetijsko obdelavo. 
Nad SE 50. 
  
SE 50 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 47 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/4). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka velikosti do 3 cm (4 
%). Plast naravnega nastanka. Pod SE 49, nad SE 51. 
 



M.Novšak, T.Verbič, R.Erjavec, B. Odar, Luka Koper – Serminska vpadnica, Poročilo o predhodnih 
arheoloških raziskavah – vrednotenje arheološkega potenciala  

 

16 

 

SE 51 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 53 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/4). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka velikosti do 6 cm (5 
%). Plast naravnega nastanka. Pod SE 50, nad SE 52. 
 
SE 52 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po dnu sonde in ni bila prebita. Plast 
je svetlo olivno rjava (2,5 Y 5/4). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka velikosti do 3 
cm (4 %). Plast naravnega nastanka predstavlja preperino fliša. Pod SE 51. 
 
 

SONDA 15 

FS 1013, vzhodni profil. 
Širina 1,4m, dolţina 3 m, globina 1,52 m.   
 
SE 53 Plast gnetljivega glinenega melja se razteza po vsej sondi in je debela do 46 
cm. Plast je olivno rjava (2,5 Y 4/3). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka velikosti 
do 5 cm (6 %). Sodoben material (steklo, kovina, plastika), trije drobci antične 
gradbene keramike. Antropogena plast predstavlja nasutje. Nad SE 54. 
 
SE 54 Plast gnetljivega glinenega melja se razteza po vsej sondi in je debela do 31 
cm. Plast je olivno rumena (2,5 Y 6/6). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka 
velikosti do 6 cm (7 %). Sodoben material (steklo, kovina, plastika). Antropogena 
plast predstavlja nasutje. Pod SE 53, nad SE 55. 
 
SE 55 Plast gnetljivega glinenega melja se razteza po vsej sondi in je debela do 36 
cm. Plast je svetlo olivno rjava (2,5 Y 5/4). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka 
velikosti do 6 cm (5 %). Antropogena plast predstavlja nasutje. Pod SE 54, nad SE 
56. 
 
SE 56 Plast gnetljivega glinenega melja se razteza po vsej sondi in je debela do 60 
cm. Plast je svetlo rumenkasto rjava (2,5 Y 6/4). Plast naravnega nastanka 
predstavlja preperino fliša. Pod SE 55, nad SE 57.  
 
SE 57 Plast gnetljivega glinenega melja se razteza po dnu sonde in ni bila prebita. 
Plast je svetlo rumenkasto rjava (2,5 Y 6/4). Plast naravnega nastanka predstavlja 
preperino fliša. Pod SE 56. 
 
 
SONDA 16 
FS 1014, 1015, vzhodni profil. 
 
Sondo opisal robert Erjavec.  
 
 

SONDA 17 

FS 1016, 1017, tloris SE 60. 
FS 1019, vzhodni profil. 
FS 1020, tloris SE 66. 
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Širina 1,4m, dolţina 17 m, globina 2 m.   
 
SE 58 Plast gnetljivega glinenega melja se razteza po vsej sondi in je debela do 85 
cm. Plast je olivno rjava (2,5 Y 4/4). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka velikosti 
do 10 cm (8 %). Drobci sodobne keramike, stekla, plastike ter posamezni  kosi 
antične in drobci prazgodovinske keramike. Antropogena plast predstavlja nasutje 
za kmetijsko obdelavo. Nad SE 59. 
 
SE 59 Plast gnetljivega glinenega melja se razteza po vsej sondi in je debela do 30 
cm. Plast je olivno rjava (2,5 Y 4/4). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka velikosti 
do 5 cm (5 %). Nahajamo antično keramiko (6 x) in nekaj drobcev 
prazgodovinske keramike. Antropogena plast predstavlja antično in deloma 
uničeno prazgodovinsko kulturno plast v svoji prvotni legi. Pod SE 58 in SE 79, 
nad SE 60. 
 
SE 60 Plast gnetljivega glinenega melja se razteza po vsej sondi in je debela do20 
cm. Plast je olivno rjava (2,5 Y 4/4). Posamezni lomljeni kosi peščenjaka velikosti do 
15 cm (10 %). Nahajamo veliko količino prazgodovinske keramike (100 x) in 
lepo izoblikovan kamniti brus. Antropogena plast predstavlja nedotaknjeno 
prazgodovinsko kulturno plast v svoji prvotni legi. Meja med SE 59 in SE 60 je 
močno zabrisana oziroma slabo vidna. Pod SE 59, nad SE 61 in SE 66.  
 
SE 61 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in ni bila prebita. Plast je 
svetlo olivno rjava (2,5 Y 6/5). Plast naravnega nastanka predstavlja preperino fliša – 
geološko osnovo.  Pod SE 60, vezana z SE 66.  
 
SE 66 Plast gnetljive meljaste gline (20 %) in flišnih blokov velikosti do 40 cm (80 %) 
je debela 45 cm.  Plast je svetlo olivno rjava (2,5 Y 5/4). Plast naravnega nastanka 
tvori geološko osnovo.  Pod SE 59 SE 60 in SE 61, nad SE 80.  
 
SE 79 Plast drobljivega melja se razteza v juţnem delu sonde pod nasipom in je 
debela 62 cm. Plast je olivno rjava (2,5 Y 4/4). Posamezni lomljeni kosi peščenjaka 
velikosti do 8 cm (10 %). Plast predstavlja sodobno nasutje. Pod SE 58, nad SE 66 in 
SE 81. 
 
SE 80 Plast gnetljivega glinastega melja v juţnem delu sonde in je debela 45 cm. 
Plast je svetlo rumenkasto rjava (2,5 Y 6/4). Posamezni lomljeni kosi peščenjaka 
velikosti do 10 cm (10 %). Plast naravnega nastanka predstavlja preperino fliša – 
geološko osnovo. Pod SE 66, vezana z SE 61.  
 
SE 81 Plast gnetljivega glinastega melja v juţnem delu sonde in je debela 46 cm. 
Plast je olivno rjava (2,5 Y 4/3). Posamezni lomljeni kosi peščenjaka velikosti do 5 cm 
(2 %). Plast predstavlja sodobno nasutje. Pod SE 79, nad SE 61.  
 
 

SONDA 18 

FS 1018, vzhodni profil. 
Širina 1,4m, dolţina 5 m, globina 1,5 m.   
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SE 62 Plast drobljivega melja se razteza po vsej sondi in je debela 17 cm. Plast je 
olivno rjava (2,5 Y 4/3). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka velikosti do 10 cm (5 
%). Plast predstavlja travnato rušo. Nad SE 63. 
  
SE 63 Plast gnetljivega glinastega melja se razteza po vsej sondi in je debela 60 cm. 
Plast je olivno rjava (2,5 Y 4/3). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka velikosti do 5 
cm (6 %). Nekaj drobcev prazgodovinske (6 x) in sodobne (5 x) in antične ( 3 x) 
gradbene keramike. Plast predstavlja nasutje. Pod SE 62, nad SE 64. 
 
SE 64 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 41 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/4). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka velikosti do 3 cm (3 
%). Na globini 80 cm se je nahajal večji kos antične keramike. Plast predstavlja 
nasutje. Pod SE 63, nad SE 65. 
 
SE 65 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po dnu sonde in ni bila prebita. Plast 
je svetlo olivno rjava (2,5 Y 5/4). Meja z zgornjo plastjo je zelo ostra in kaţe na 
uničenje zgornjega nivoja plasti. Plast naravnega nastanka predstavlja preperino 
fliša. Pod SE 64.  
 
 

SONDA 19 

FS 1021, vzhodni profil. 
Širina 1,4m, dolţina 4 m, globina 1,35 m.   
 
SE 67 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 28 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/3). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka velikosti do 5 cm (4 
%). Plast predstavlja kmetijsko obdelovalno površino. Nad SE 68. 
 
SE 68 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 45 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/4). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka velikosti do 5 cm (5 
%). Antična (2 x) in sodobna (5 x) gradbena keramika. Dva kosa antične 
gradbene kramike keramike. Plast predstavlja nasutje za kmetijsko obdelavo. Pod 
SE 67, nad SE 69. 
 
SE 69 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 27 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/4). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka velikosti do 6 cm (4 
%). Antična keramika (5 x). Plast predstavlja nasutje. Pod SE 68, nad SE 70. 
 
SE 70 Plast gnetljivega glinastega melja se razteza po dnu sonde in ni bila prebita. 
Plast je svetlo olivno rjava (2,5 Y 5/6). Plast naravnega nastanka predstavlja 
preperino fliša. Pod SE 69.  
 
 

SONDA 20 

FS 1022, vzhodni profil. 
Širina 1,4m, dolţina 3 m, globina 1,85 m.   
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SE 71 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 1 m. Plast je 
olivno rjava (2,5 Y 4/3). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka velikosti do 6 cm (6 
%). Plast predstavlja kmetijsko obdelovalno površino. Nad SE 72. 
 
SE 72 Plast gnetljivega glinastega melja se razteza po dnu sonde in ni bila prebita. 
Plast je svetlo olivno rjava (2,5 Y 5/6). Plast naravnega nastanka predstavlja 
preperino fliša. Pod SE 71.  
 
 

SONDA 21 

FS 1022, vzhodni profil. 
Širina 1,4m, dolţina 3 m, globina 1,50 m.   
 
SE 75 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 36 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/3). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka velikosti do 6 cm (8 
%). Plast predstavlja kmetijsko obdelovalno površino. Nad SE 76. 
 
SE 76 Plast gnetljivega glinastega melja se razteza skoraj po vsej sondi in je debela 
20 cm. Plast je olivno rjava (2,5 Y 4/4). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka 
velikosti do 3 cm (4 %). Nekaj kosov antične keramike Plast predstavlja staro 
ornico. Pod SE 75, nad SE 77.  
 
SE 77 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po vsej sondi in je debela 63 cm. Plast 
je olivno rjava (2,5 Y 4/4). Posamezni lomljeni koščki peščenjaka velikosti do 5 cm (8 
%). Proti dnu plasti narašča gostota antične (6 x) in prazgodovinske ( 11 x) 
keramike in večjih kosov peščenjakovih lomljencev (podobno kot pri SE 59 in 
SE 60 v sondi 17).  
 
SE 78 Plast gnetljive meljaste gline se razteza po dnu sonde in ni bila prebita. Plast 
je svetlo olivno rjava (2,5 Y 5/4). Plast naravnega nastanka predstavlja preperino 
fliša. Pod SE 77.  

 

4.3 Rezultati testnega sondiranja 

 

V vseh sondah se v vrhnjih plasteh do globine 50 cm pojavljajo koščki in drobci 
sodobnih odpadkov (steklo, kovina, plastika, guma, keramika). To dejstvo kaţe na 
intenzivno izrabo prostora po drugi svetovni vojni vse do danes. Zanimivo je, da v 
sondah nismo nahajali gradiva, ki je značilno za srednji vek (zgodnji, visoki, pozni). 
Zato pa je bilo v sondah najti antično in prazgodovinsko keramično gradivo (tabela 
1). 
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Tabela 1: Prisotnost keramike iz različnih obdobij v sondah. Označene sonde so vsebovale 
veliko količino prazgodovinske in antične keramike.  

 

Posebej izstopajo sonde 11, 12, 14 z večjim številom antičnega gradbenega 
materiala in ostanki amfor. Sonde 7, 11 in 17 vsebujejo obilo kaštelirske 
prazgodovinske keramike iz srednje bronaste dobe. Arheološki podatki iz teh sond 
kaţejo na intenzivno izrabo prostora tako v bronasti dobi kot v antiki (slika 5 in 6). 
 

 

PRAZGODOVINA 
KERAMIKA 

ANTIKA 
KERAMIKA 

NOVI VEK 
KERAMIKA   

plast količina plast količina plast količina 

sonda 1 - - -  - - 

sonda 2 - - - - - - 

sonda 3 - - - - - - 

sonda 4 - - SE 11 6 X SE 11 3 X 

sonda 5 - - - - - - 

sonda 6 - - SE 19 6X SE 19 4 X 

sonda 7 SE 25 110 X - - - - 

sonda 8 - - SE 28 6X SE 28 1 X 

sonda 9 SE 31 4 X - - - - 

sonda 10 SE 35 2X SE 35 1 X - - 

sonda 11 SE 39 50 X SE 39 15 X SE 39 3 X 

sonda 12 SE 42 2X SE 42 14 X SE 42 17X 

sonda 13 - - - - - - 

sonda 14 SE 49 3 X SE 49 14 X SE 49 7 X 

sonda 15 - - SE 53 3 X - - 

sonda 16 kopal in opisal Robert Erjavec 

sonda 17 SE 60 100 X SE 59 6 X - - 

sonda 18 SE 63 6X SE 63 5 X SE 63 5 X 

sonda 19 - - SE 68 5 X - - 

sonda 20 - - - - - - 

sonda 21 SE 77 11 X SE 77 6 X - - 
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Slika 5: Prisotnost prazgodovinske keramike v testnih sondah. 

 

 

Slika 6: Prisotnost antične keramike v testnih sondah. 

 
V sondi 7 in 17 smo poleg keramike nahajali posamezne skupke kamenja velikosti do 
20 cm. Taki skupki so značilni za naselbinske plasti. V sondi 17 smo v plasti z 
bronastodobno keramiko našli tudi lepo izoblikovan odlomek kamnitega brusa.  
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Sonda 21 vsebuje tako prazgodovinsko kot antično keramiko, ki se nahaja v eni sami 
plasti. To kaţe na intenzivno dajavnost antičnih prebivalcev, ki so s svojimi posegi 
močno poškodovali – preoblikovali arheološki zapis iz starejših obdobij.  
Sonde 1 – 3, 5, 13 in 20 niso dale arheološkega gradiva iz antike in starejših obdobij. 
To dejstvo lahko povezujemo z mnogimi sodobnimi posegi v zadnjih 60 letih, ki so 
uničili starejši arheološki zapis na območju omenjenih sond. 
 

4.4 Izsledki sondiranj in terenskega pregleda  

 
Podpovršinski (sonde, vrtine) in površinski  terenski pregled na juţnem in 
jugozahodnem območju Sermina so v celoti potrdile prisotnost arheoloških plasti in 
kulturnih ostankov. Medtem, ko je bil rezultat na jugozahodnem območju Sermina 
pričakovan glede na vse dosedanje raziskave, smo na juţnem pobočju nahajali do 
sedaj neznane originalne prazgodovinske plasti z velikimi količinami keramike. 
Globina prazgodovinskih plasti se giblje od 70 – 120 cm, in je odvisna od 
mikrolokacije na kateri se je vršila pobočna erozija tal v obliki koluvijev v zadnjih 2000 
– 3000 letih.  
Juţno pobočje Sermina je bilo vselej ugodna lega za stalno naselitev, še posebej v 
času, ko je prav do vznoţja hriba segalo morje. Juţno pobočje je ves čas osončeno, 
po drugi strani pa je zavarovano pred burjo. Medtem, ko naj bi  Marchesetti nahajal le 
drobce prazgodovonske keramike, smo v nekaterih sondah nahajali tudi za pol dlani 
velike kose keramike. Vrh hriba zaradi izpostavljenosti močnim celinskim vetrovom 
zagotovo ni bil primeren za bivanje, temveč je bil v uporabi le kot opazovalna točka. 
Kako daleč proti morski obali je nekoč segala prazgodovinska naselbina ne vemo, saj 
je bilo juţno vznoţje griča zaradi izgradnje ţeleznice odstranjeno brez predhodnih 
arheoloških raziskav.  
Prazgodovinskemu zgledu je sledila izraba juţnega pobočja tudi v času 
zgodnjerimskega obdobja. Na to kaţejo ostanki gospodarskega poslopja na 
jugozahodnem vznoţju Sermina in antični gradbeni material na dveh točkah na 
juţnem pobočju Sermina. Vsekakor so morala biti v bliţini tudi bivanjska poslopja. 
Gradbeni material in odlomke amfor smo nahajali tako pri podpovršinskem kot pri 
površinskem pregeldu.  
Pričujoča raziskava je potrdila antično in prazgodovinsko poselitev celotnega juţnega 
pobočja Sermina od Reke Riţane na zahodu do današnjega priključka na avtocesto 
Koper – Ljubljana na vzhodnem vznoţju griča.
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5. 1 Jedrne vrtine 

 
Glede na vhodne podatke in dostopnost površin z varnim odmikom od obstoječe 
komunalne infrastrukture je bilo planiranih 11 vrtin2 (prilogi 15 in 16). Območje 
obravnave predvidenih gradbenih posegov z jedrnimi vrtinami obsega ca. 10000 m2 
površine ob jugozahodnem in ca. 6500 m2 na jugovzhodnem robu serminskega griča 
(sl. 12). Osrednji predel je bil istočasno pregledan s sondami.  
 
 

 
 

Slika. 7: Vrtina 6 nad koprsko tovorno ţelezniško postajo – med vrtanjem. 

 

Metoda arheološkega vrednotenja jedrnih vrtin je v aktivnih urbanih in degradiranih 
industrijskih okoljih zelo primerno orodje. Gre za interdisciplinarni postopek, ki poleg 
same strojno-tehnične izvedbe vključuje geološko opredelitev sedimentov,3 

                                                 
2
 Vrtina 5 je bila opuščena zaradi bliţine visokonapetostne napeljave, na poziciji vrtine 4 pa je bila 

izvedena sonda 16. 
3
 Geološka opaţanja so vključena v arheoloških opisih vrtin. 
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arheološke analize4 (mokro sejanje vzorca, opredelitev najdb in plasti), geodetsko 
umestitev in v navezavi z arheologovo interpretacijo grafični paleorelief in definiranje 
arheološko potencialnih sedimentov. Ker gre za šibko invaziven poseg, je metoda 
skladna s mednarodnimi priporočili in ratificirano konvencijo o ohranjanju kulturne 
dediščine. V Sloveniji je v rabi zadnjih šest let.5 Verodostojnost tako pridobljenih 
podatkov je bila potrjena z arheološkimi raziskavami, ki so vrednotenju sledili na 
nekaterih projektih prenov v urbanih okoljih slovenskih mest.6  
Terenska dela smo izvedli med 03. in 09.03.2011.7 Uporabljena je bila vrtalna 
garnitura Ditch Witch z jedrnikom Ф 106 mm. V tem primeru se za odvzem valjastega 
vzorca uporabi jedrno glavo in jedrnik s katerima se pridobiva vzorec v obliki valja. 
Vzorec ohranja vertikalno zaporedje zemeljskih plasti in vsebuje sedimente, primerne 
za morebitne analize oz. makroskopski pregled. Po zaključenem vrtanju smo 
pridobljene vzorce premestili na delovno lokacijo, kjer smo jih dokumentirali, opisali, 
sedimente z arheološkim potencialom pregledali z mokrim sejanjem, preostanek 
vzorca pa zavrgli. 
 

5.2 Opis vrtin in analiza sedimentov 

 
Pri opisih vrtin so zdruţena geologova in arheologova opaţanja (tabela 2-11). Po 
definiranju mejnih površin med plastmi je bila vsebina jeder mokro sejana in najdbe 
ovrednotene (priloge 18-21; priloge 22-26). Glede na zbir teh informacij smo 
kategorizirali pet kategorij intenzivnosti arheološkega potenciala za posamezne 
nivoje (priloge 15-17). Vrh vrtine in zgornji nivo arheološko sterilne podlage sta 
navedena z absolutnimi kotami, ostale plasti pa navedene v relativnih dimenzijah (od 
vrha, oz. ocenjena debelina - podatki v drugem stolpcu so v cm). 
 
 

                                                 
4
 Mokro sejanje vzorca, opredelitev najdb in plasti (slike 2-8). 

5
 M. Novšak, Vrednotenje arheološkega potenciala z metodo jedrnih vrtina: metoda, stanje. Izkušnje, 

prednosti in slabosti. Arheo 25, 2008, 69-78. 
6
 Verodostojnost tako pridobljenih podatkov je bila med drugim potrjena pri prenovi Mariborske ceste v 

Celju (2005), v Ljubljani: Šumi (2004), Tribuna (2007), Kongresni trg (2009/11). 
7
 Pri delu so sodelovali: VRTALNA EKIPA – Jaka Trontelj, Vinko Tacer, Peter Rogelj in Matjaţ Čelik 

(vsi ER-TAC d.o.o.), KOORDINATOR – Robert Erjavec, FOTOGRAFIJA – Robert Erjavec, MOKRO 
SEJANJE – Rui Rios (Arhej d.o.o.), ARHEOLOŠKA OPREDELITEV – Matjaţ Novšak (Arhej d.o.o.), 
Robert Erjavec (Arheologija IDR s.p.), GEOLOŠKA OPREDELITEV – dr. Tomaţ Verbič (Arhej d.o.o.). 
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Legenda: 
 
294,91 arheološko nezanimive plasti - sodobna zasutja in izravnava novodobnega terena; 

absolutna nadmorska višina vrha vrtine 
 Šibek arheološki potencial - plasti, ki vključujejo arheološke informacije 
0,50 m arheološka plast z zmernimi arheološkimi indici; ocenjena debelina plasti 
0,80 m arheološka plast z intenzivnimi indici arheološkega potenciala (omemba najdb, 

struktur ipd.); ocenjena debelina 
292,50 arheološko sterilna plast - t.i. geološka podlaga; abs. nadmorska višina 

  

 
 

Vrtina 1; vrh: 2,71 m nmv; globina: 3,3 m 

Datum vrtanja: 03. 03. 2011  
 

2,71 

0 – 20 ruša 

20 – 40 
nasutje sipke rjave peščene gline in 

drobljenega apnenca velikosti do 6cm 

40 – 50 beton 

50 – 120  
nasutje sipke svetlo rjave peščene gline in 

drobljenega peščenjaka velikosti do 5cm  

120 - 135 asfalt - del nasutja  

135 – 190 

nasutje zbite rjave peščene gline in 

industrijskega apnenčevega drobljenca; kosi 

recentne opeke 

190 – 225 
nasutje drobljive rjave peščene gline in 

apnenčevega drobljenca 

225 – 280 

gnetljiv temno rjav, delno karbonaten peščen 

mulj; peščenjak velikosti do 5cm (verjetno 

vtisnjen zaradi pritiska jedrnika); organski 

ostanki (trsje) – naplavina (Rižana) 

280 → 
mehek, delno karbonaten, temno sivo rjav 

zamuljen pesek – naplavina (Rižana) 

 
Tabela 2: Opisi plasti z razdelitvijo v arheološke kategorije v vrtini 1

8
. 

 

                                                 
8
 izvrtana sicer do globine 8,2m, a zaradi mehkega in mokrega sedimenta, jedra ni bilo mogoče izvleči 

(iztek) 
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Vrtina 2; vrh: 5,83 m nmv; globina: 10 m 

Datum vrtanja: 03. 03. 2011  
 

5,83 

 

0 – 15 beton 

15 – 50 nasutje drobljive rjave peščene gline 

50 – 90 beton - del nasutja 

90 – 130  nasutje industrijskega apnenčevega drobljenca 

130 – 450 

nasutje drobljive rjave peščene gline; 

peščenjak (kalkarenit) velikosti do 10cm in 

laporovec 

0,6m 450 – 510 

drobljiva temno siva peščena glina; peščenjak 

(kalkarenit) velikosti do 6cm; mozaična 

kocka?, keramika, kosti, žlindra, kovina in 

drobci oglja; ostanki lupin školjk in polžkov – 

verjetno gre za nasutje  

0,2m 510 – 530 

gnetljiva svetlo rjava peščena glina; peščenjak 

(kalkarenit) velikosti do 6cm, apnenec 

velikosti do 2cm in drobci kremena; kosi 

opeke, keramika, kosti, žlindra, kovina in 

drobci oglja – potencialna hodna površina 

0,5m 530 – 580 

drobljiva lističasta siva meljasta glina; 

peščenjak velikosti do 3cm; keramika, žlindra 

in drobci oglja – pokopana tla  

 

580 – 730 zbit rjav mulj – naplavina (paleodelta Rižane) 

730 – 820 
zbit temnorjavo siv zamuljen pesek – 

naplavina (paleodelta Rižane) 

820 – 830 

gnetljiv sivo rjav mulj z ostanki lesa in lupin 

školjk in polžkov – morsko sedimentacijsko 

okolje (paleodelta Rižane) 

830 – 870 
gnetljiv temno rjav mulj – naplavina 

(paleodelta Rižane) 

870 – 880  
dobro gnetljiva temno rjava glina – naplavina 

(paleodelta Rižane) 

880 – 930  
gnetljiv  siva zamuljen pesek – naplavina 

(paleodelta Rižane) 

930 → 
dobro gnetljiva siva glina – naplavina 

(paleodelta Rižane) 

 
Tabela 3: Opisi plasti z razdelitvijo v arheološke kategorije v vrtini 2. 
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Vrtina 3; vrh: 6,65 m nmv; globina: 5 m 

Datum vrtanja: 04. 03. 2011  
 

6,65 

0 – 50 nasutje sipkega apnenčevega drobljenca 

50 – 90 
nasutje zbite rumenkaste oksidirane peščene 

ilovice 

90 – 160 
nasutje drobirja peščenjaka (kalkarenit) in 

laporovca  

160 – 200  
zbita rumenkasta oksidirana peščena ilovica; 

drobci kremena – verjetno gre za nasutje 

0,20m 200 – 220 

zbita sivo rjava peščena glina; peščenjak 

velikosti do 10cm in apnenec velikosti do 

3cm; keramika, steklo, kosti kovina in drobci 

oglja – pokopana tla, A horizont 

0,55m 220 – 275 

zbita temno rjava peščena glina; peščenjak 

velikosti do 10cm; mozaična kocka? (črn 

apnenec), keramika, steklo, kosti in drobci 

oglja – pokopana tla 

3,90 

275 – 300 

rjavkasta, zamuljena preperina fliša; drobir 

peščenjaka (kalkarenit) – geološka osnova, B 

in BC horizont 

300 – 330 
svetlo siv preperel fliš s sledovi naplavljanja – 

geološka osnova, B in BC horizont 

330 → 

rumenkasta, oksidirana preperina fliša; 

peščenjak velikosti do 9cm – geološka 

osnova, B in BC horizont 

 
Tabela . 4: Opisi plasti z razdelitvijo v arheološke kategorije v vrtini 3. 

 

Sonda 16; vrh: 7,33 m nmv; globina: 2,33 m 

Datum vrtanja: 08. 03. 2011  
 

7,33 

 

0 – 20 
nasutje sipkega svetlo sivega industrijskega 

apnenčevega drobirja 

20 – 38 
nasutje sipkega svetlo sivega lomljenega 

peščenjaka velikosti do 10cm  

38 – 68 
nasutje sipkega temno sivega lomljenega 

peščenjaka velikosti do 15cm 

68 – 148  

nasutje gnetljive svetlo rumenkasto rjave 

meljaste gline; bloki peščenjaka velikosti do 

60cm 

148 – 178 
nasutje gnetljive bledo rjave meljaste gline; 

peščenjak velikosti do 20 cm 

178 – 203 

drobljiva siva meljasta glina; recentna 

keramika in steklo ter les; ostanki lupin školjk 

in polžkov – naplavina 

5,30 203 – 233 
rumenkasta preperina fliša; tanki sloji 

peščenjaka – geološka osnova 

 
Tabela 5: Opisi plasti z razdelitvijo v arheološke kategorije v sondi 16. 
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Vrtina 6; vrh: 8,56 m nmv; globina: 4 m 

Datum vrtanja: 09. 03. 2011  
 

8,56 

0 – 25 asfalt 

25 – 60 
sipko nasutje apnenčevega drobljenca –

tampon 

60 – 130 

nasutje drobljivega svetlo sivega peščenega 

melja; drobir peščenjaka (kalkarenit) in 

laporovca 

130 – 175  
nasutje zbite sive peščena gline; drobir 

peščenjaka (kalkarenit) in laporovca 

0,25m 175 – 200 

zbita sivo rjava karbonatna peščena glina; 

peščenjak velikosti do 8cm; opeka, keramika, 

steklo, kost, žlindra in drobci oglja – 

antropogeno 

0,25m 200 – 225 

zbita siva karbonatna peščena glina; 

keramika, kosti, žlindra in drobci oglja – 

antropogeno 

0,5m 225 – 275 

zbita rjava peščena glina; peščenjak velikosti 

do 9cm; črna valjasta steklena jagoda, opeka, 

keramika, steklo, kovina, žlindra in drobci 

oglja – pokopana tla 

0,55m 275 – 330 

drobljiva rjava peščena glina; keramika in 

drobci oglja – koluvij, psevdoglej – Bg 

horizont
9
 

5,26 330 → 
rumenkasta preperina fliša; peščenjak 

velikosti do 10cm – geološka osnova 

 
Tabela 6: Opisi plasti z razdelitvijo v arheološke kategorije v vrtini 6. 

 

                                                 
9
 ta in plast nad njo sta nagnjeni proti zahodu, glej tudi op.9 
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Vrtina 7; vrh: 9,01 m nmv; globina: 4,5 m 

Datum vrtanja: 09. 03. 2011  
 

9,01 

0 – 25 asfalt 

25 – 55 
nasutje sipkega apnenčevega drobljenca – 

tampon 

55 – 100 
nasutje svetlo sivega peščenega melja; 

peščenjak velikosti do 10cm 

0,6m 100 – 160  

drobljiva rjava peščena glina; apnenčevi 

prodnički velikosti do 1,5cm in peščenjak 

velikosti do 7cm na globinah 100-110 in 150-

160 cm – ostanki struktur; opeka, malta, 

keramika, kosti in drobci oglja; ostanki lupin 

večjih školjk in polžev (hrana?) 

0,25m 160 – 185 

drobljiva sivo rjava peščena glina; drobci 

laporovca; keramika, kost in drobci oglja – 

pokopana tla 

1,05m 185 – 290 

zbita rumenkasto rjava peščena glina; drobir 

peščenjaka in laporovca; malta, keramika, 

steklo, kosti, kovina, žlindra in drobci oglja – 

koluvij, psevdoglej – Bg horizont
10

 

6,11 290 → 
rumenkasta preperina fliša; peščenjak 

velikosti do 10cm – geološka osnova 

 
Tabela 7: Opisi plasti z razdelitvijo v arheološke kategorije v vrtini 7. 

 

                                                 
10

 ta plast je nagnjena proti zahodu, glej tudi op.8 
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Vrtina 8; vrh: 9,05 m nmv; globina: 4 m 

Datum vrtanja: 09. 03. 2011  
 

9,05 

0 – 20 asfalt 

20 – 55 
nasutje sipkega apnenčevega drobljenca –

tampon 

55 – 90 
nasutje drobljivega svetlo sivega peščenega 

melja; peščenjak (kalkarenit) velikosti do 4cm 

0,35 90 – 125  

zbita rjava šibko karbonatna peščena glina; 

peščenjak (kalkarenit) velikosti do 10cm, 

keramika, kost in drobci oglja – antropogeno  

0,4m 125 – 165 

rahla, mrvičasta rjavo siva peščena glina; 

peščenjak velikosti do 6cm; keramika, steklo, 

kovina, žlindra in drobci oglja – antropogeno  

0,25m 165 – 190 

zbita svetlo rjava šibko karbonatna peščena 

glina; peščenjak (kalkarenit) velikosti do 8cm 

in drobci kremena; opeka, keramika, steklo in 

drobci oglja; ostanki lupin večjih školjk in 

polžev (hrana?) – antropogeno  

0,25m 190 – 215 

zbita rumeno rjava peščena glina; peščenjak 

velikosti do 10cm; drobci opeke, keramika, 

žlindra in drobci oglja – pokopana tla, A 

horizont 

6,90 215 → 
rumenkasta preperina fliša; peščenjak 

velikosti do 10cm – geološka osnova 

 
Tabela 8: Opisi plasti z razdelitvijo v arheološke kategorije v vrtini 8. 

 

Vrtina 9; vrh: 5,03 m nmv; globina: 4 m 

Datum vrtanja: 07. 03. 2011  
 

5,03 

0 – 20 ornica – Ap talni horizont 

20 – 130 

drobljiva, delno karbonatna svetlo rjava 

peščena glina; drobci kremena – recentna 

terasa  

0,6m 130 – 190 

zbita, delno karbonatna rjava peščena glina; 

drobci kremena; keramika in kost – koluvij, 

paleoterasa? 

0,45m 190 – 235  
drobljiva rjava peščena glina; keramika in 

drobci oglja – koluvij, paleoterasa? 

0,55m 235 – 290 
drobljiva temno rjava peščena; keramika in 

drobci oglja – koluvij, paleoterasa? 

2,40 290 → 
rumenkasta preperina fliša; peščenjak 

velikosti do 7cm – geološka osnova 

 
Tabela 9: Opisi plasti z razdelitvijo v arheološke kategorije v vrtini 9. 
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Vrtina 10; vrh: 3,16 m nmv; globina: 3,7 m 

Datum vrtanja: 07. 03. 2011  
 

3,16 

0 – 30 nasutje sipkega apnenčevega drobljenca 

30 – 60 
recentno nasutje delno ožganega

11
, 

drobljivega sivega peska 

0,2m 60 – 80 
zbita svetlo rjava peščena glina; keramika, 

steklo in drobci oglja – pokopana tla 

1,3m 80 – 210  

zbita sivo rjava peščena glina; peščenjak 

velikosti do 7cm; keramika, steklo in drobci 

oglja – koluvij, paleoterasa? 

1,06 210 → 
rumenkasta preperina fliša; peščenjak 

velikosti do 6cm – geološka osnova 

 
Tabela 10: Opisi plasti z razdelitvijo v arheološke kategorije v vrtini 10. 

 

Vrtina 11; vrh: 2,58 m nmv; globina: 5 m 

Datum vrtanja: 07. 03. 2011  
 

2,58 

0 – 10 ruša  

10 – 30 mrvičasta rjava peščena glina – Ap horizont 

30 – 65 
nasutje zbitega rjavega peščenega melja; 

peščenjak velikosti do 4cm; organski ostanki 

65 – 140  
nasutje zbitega rumenkastega preperelega 

fliša; peščenjak velikosti do 10cm 

0,2m 140 – 160 

zbita rjava peščena glina; peščenjak velikosti 

do 2cm in drobci laporovca;  keramika in 

žlindra; grozdna peška – koluvij, pokopan Ab 

horizont 

0,4m 160 – 200 

zbita svetlo rjava peščena glina; peščenjak 

velikosti do 4cm in drobci laporovca; 

keramika, kovina in žlindra – koluvij, 

paleoterasa? 

0,5m 200 – 250 

zbita rjava peščena glina; peščenjak velikosti 

do 3cm in drobci laporovca; keramika, 

kovina, žlindra in drobci oglja – koluvij, 

paleoterasa? z pokopanim Ab horizontom 

0,1m 250 – 260 

zbita temno rjava peščena glina; peščenjak 

velikosti do 2cm in drobci laporovca; 

keramika, žlindra in drobci oglja – koluvij, 

pokopan Ab horizont 

0,65m 260 – 325 

zbita rjava peščena glina; drobci laporovca; 

keramika, kosti, kovina, les in drobci oglja – 

aluvij 

-0,67 325 → 
rumenkasta preperina fliša; peščenjak 

velikosti do 3cm – geološka osnova 

 
Tabela 11: Opisi plasti z razdelitvijo v arheološke kategorije v vrtini 11. 

                                                 
11

 ostanki kurišča 
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5.3 Izsledki vrtin 

 
Analiza podatkov pridobljenih iz jeder vrtin:  
 

 območje bodoče Serminske vpadnice ima velik arheološki potencial; 

 v jedrih je pridobljenih veliko antropogenih sledov antičnega izvora (opeka, 
lončenina, kovina, ţlindra, steklo, oglje, kosti, mozaične kocke,...) in 
sporadične najdbe prazgodovinskega izvora (lončenina); 

 vzorec vrtin na zahodnem prostoru obravnave (ca. 10000 m2) in na vzhodnem 
prostoru (ca. 6500 m2) predstavlja manj kot 0,0001% površine; 

 intenzivnost arheološkega potenciala je zmerna na niţinskem delu zahodnega 
področja (V2 in 3) na površini ca. 5000 m2 (tabela 12); 

 intenzivnost arheološkega potenciala je intenzivna na pobočnem delu 
zahodnega področja (V6, 7 in 8) na površini ca. 5000m2 (tabela 12);  

 število najdb glede na zajet vzorec nakazuje na več kot sto tisoč arheoloških 
artefaktov na zahodnem območju, z največjo koncentracijo na pobočnem delu; 

 intenzivnost arheološkega potenciala je šibka na vzhodnem področju (V9, 10  
in 11) na površini ca. 6500 m2 (tabela 12); 

 število najdb glede na zajet vzorec nakazuje na več kot trideset tisoč 
arheoloških artefaktov na vzhodnem območju; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tabela 12: Ocena debeline plasti z arheološkimi vsebinami po kategorijah. 

 
 
Ugotavljamo, da je prostor arheološko izjemno bogat. Jugozahodno področje (tabela  
12; priloga 15) bi lahko ţe zaradi topografskih značilnosti ločili na niţino ob Riţani, 
ter pobočje, ki se dviga proti vrhu serminskega griča. Dela se razlikujeta tako po tipu 
antropogenih dejavnosti kakor po arheološkem potencialu.  
Na niţinskem delu smo izvedli vrtino V1 na desnem bregu Riţane, ki je bila 
arheološko sterilna. Vrtino V2 smo izvrtali vzhodno od jarka, ki poteka ob levem 
bregu reke, kulturne plasti so tu pokrite z 4,5m nasutij in se pričnejo šele na globini 

št. vrtine 
arheološki 
potencial 

šibek 
arheološki 
potencial 

zmeren 
arheološki 
potencial 

intenziven 
arheološki 
potencial 

SKUPAJ - 
arheološka 

plast 

VRTINA 2 DA 0,50 0,60 0,20 1,30 

VRTINA 3 DA 0,00 0,20 0,55 0,75 

VRTINA 6 DA 0,55 0,50 0,50 1,55 

VRTINA 7 DA 1,05 0,25 0,6 1,9 

VRTINA 8 DA 0,25 0,35 0,65 1,25 

VRTINA 9 DA 1,60 0,00 0,00 1,60 

VRTINA 10 DA 1,30 0,20 0,00 1,50 

VRTINA 11 DA 1,85 0,00 0,00 1,85 



M.Novšak, T.Verbič, R.Erjavec, B. Odar, Luka Koper – Serminska vpadnica, Poročilo o predhodnih 
arheoloških raziskavah – vrednotenje arheološkega potenciala  

 

33 

 

1,33 m nmv. Najverjetneje antično nasutje prekriva potencialno hodno površino in 
pokopana tla. Ta leţijo pribliţno na morski višini, na slojih naplavin, ki morda 
pripadajo sedimentacijskem okolju paleodelte reke Riţane. Poloţaj vrtine V3 v 
neposredni bliţini severnega zaključka sonde H, izkopane v letu 199112, je glede na 
omenjeno poročilo, sonda je bila arheološko negativna, dal zanimive podatke. Na 
globini 2 m (4,64 m nmv) pod nasutjem zbite rumenkaste oksidirane ilovice13 leţijo 
pokopana tla v dveh horizontih skupne debeline 0,75 m, ki jih glede na vsebovani 
material lahko pripišemo antropogenim dejavnostim v antičnem času. Sonda 16 je 
bila arheološko sterilna. Širše gledano se ta prostor navezuje na obreţno dejavnost, 
ki jo A. Gaspari povezuje z odkritjem zgodnjerimskih arhitekturnih ostankov v sondi 4, 
severovzhodno od vrtine 3, raziskani v letu 1997.14 Sicer maloštevilne najdbe 
prazgodovinske keramike v kulturnih plasteh vrtin 2 in 3 bi morda lahko pomenile tudi 
podobno rabo prostora v času ţivljenja prazgodovinske stavbe, odkrite v izkopu in 
sondi A15 ter na prostoru prazgodovinske in antične dejavnosti v sondi B16, juţno od 
vrtine 3. 
Arheološko intenzivnejše je pobočje serminskega griča med tovorno ţelezniško 
postajo in novim postajališčem cistern za gorivo (slika 8). Tu so bile izvedene vrtine 
6, 7 in 8, ki so pokazale izjemno bogate kulturne plasti. Te plasti najbrţ sodijo k 
antičnemu objektu17, ki ga v tem času arheološko raziskujejo pod vodstvom 
D.Josipoviča, le nekaj deset metrov proti vzhodu od vrtine 8. Sondiranje leta 200618 
na pobočju nad omenjenim izkopnim poljem. V vrtinah 6 in 7 kulturne plasti leţijo na 
pokopanih tleh, ta pa na koluviju, ki vsebuje manjšo količino drobcev keramike in 
oglja. V vrtini 8 kulturne plasti prav tako leţijo na pokopanih tleh, ta pa v tem primeru 
na geološki osnovi. V vrtini 7 so bili na globinah 100-110 cm in 150-160 cm odkriti 
kosi peščenjaka, ki bi lahko predstavljali ostanke struktur. 
Na vzhodnem področju (slika 8; priloga 16), ob jugovzhodnem robu serminskega 
griča, smo izvedli vrtine 9, 10 in 11, ki so pokazale na zaporedje sodobnih teras in z 
antičnimi ter prazgodovinskimi najdbami skromnih paleoteras ali koluvijev. Verjetno 
gre za kontinuirano rabo tal za poljedelske dejavnosti. 
 

                                                 
12

 D.Snoj 1992, Sermin. - Var.spom. 34, 91-106. 
13

 verjetno je velika podobnost tega sloja s preperino fliša (geološka osnova) kriva za takratno oceno 
arheološkega potenciala. 
14

 A.Gaspari 1998, Ostanki zgodnjerimskih zidanih struktur na Serminu. – Annales 14/98, 99-106. 
15

 D.Josipovič, M.Stokin in J.Horvat 1997, Sonde. – Sermin, 22-29. 
16

 M.Stokin in D.Josipovič 1988, Sermin. – Var.spom. 30, 200-206. 
17

 villa rustica? 
18

 P.Predan, M.Murko in mag. M.Stokin 2006, Poročilo o arheološkem vrednotenju na lokaciji novega 
parkirišča v Serminu. 
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Slika 8: Raziskave z jedrnimi vrtinami – zahodno in vzhodno področje z mejo gradbenega 
posega. 

 
 
Glede na to, da je metoda arheološkega vrednotenja jedrnih vrtin v rabi predvsem za 
potrditev prisotnosti arheoloških vsebin in oceno debeline in intenzivnosti 
arheoloških plasti, lahko ugotovimo, da je po pregledu manj kot 1/10.000 terena 
vrednotenje doseglo svoj namen, potrdilo prisotnost le-teh in postreglo z podatkom o 
njihovi poziciji (glej podatke o globinah plasti z arheološkim potencialom pri opisih 
vrtin). 
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6. Sklep 

 
Zaključno arheološke vrednotenje območja na predvideni trasi Luka Koper – 
Serminska vpadnica povzemamo iz: 

 rezultatov šibkoinvazivnih (vrtine) in invanzivnih postopkov (sonde); glede na 
površino obravnave ti predstavljajo minimalen deleţ – 0,2%; 

 ter rezultate neinvazivnih postopkov – terenski pregled (14% celotne površine) 
in pregleda arhivskih podatkov. 

 
Rezultati so potrdili nesporen arheološki potencial s časovno kontinuiteto od 
prazgodovine do novega veka na skoraj celotnem območju opravljenih raziskav, ki 
ga, glede na intenzivnost in zahtevnost izvedbe potrebnih predhodnih arheoloških 
raziskav pred gradbenimi deli, delimo v 6 območij (priloga 27): 
 
Območje 1 – površina 9.326 m2. Ocena na osnovi vrtin 2-8 in sonde 16. Najdbe –
prazgodovina in antika. Zelo visok potencial. Povprečno 0,5 m debeline plasti (v vrtini 
8 do 0,65 m) sodi v 2. zahtevnostno kategorijo (delitev v kategorije po metodologiji 
SAAS), z moţnostjo, da se v geološki podlagi pojavijo tudi vkopane strukture.  
Plasti nad njo v debelini 0,38 m sodijo v tretjo kategorijo; 
0,47m plasti nad njo pa je prav tako potrebno izkopati stratigrafsko, s pomočjo finega 
strojnega odriva (4. kategorija – uveljavljena v zadnjih letih, ki še ni usklajena z 
metodolgijo SAAS). 
 
Območje 2 – površina 3.321 m2. Ocena na osnovi vrtin 7 in 8 ter raziskav, ki trenutno 
potekajo ob robu predvidenega posega. Zelo visok potencial. Najdbe – ostanki 
antične zidane arhitekture, vkopane strukture. 0,7 m debelina plast z ostanki 
arhitekture je 2. razreda, 0,2 m – 3. razreda, 0,3 m pa t.i. 4. razreda. 
 
Območje 3 – površina 5.842 m2. Ocena na osnovi sond 1-3, 4-6, 10. Nizek arheološki 
potencial. Najdbe – posamični artefakti iz prazgodovine in antike. To območje je 
precej erodirano (morda ob gradnjah rezervoarjev ali terasiranju), tako da šibek 
arheološki potencial ne pogojuje zahteve po ročnih izkopavanjih. Predlagamo, da se 
z dodatnim sondiranjem zameji območje arheoloških plasti in ugotovi vrhnji nivo 
geološke osnove ter s finim strojnim izkopom (debelina 0,2m – t.i. 4. razred) preveri 
ta površina zaradi morebitnih vkopanih arheoloških struktur. 
 
Območje 4 - površina 4.912 m2. Ocena na osnovi sond 7-9, 12-14 in terenskega 
pregleda. Srednji potencial. Najdbe – številni artefakti iz prazgodovine in antike. 0,7 
m debela plast sodi v 3. kategorijo. 
 
Območje 5 - površina 5.632 m2. Ocena na osnovi terenskega pregleda in sond 15, 
17-21. Zelo visok potencial. Najdbe – ohranjena intaktna prazgodovinska plast ter 
artefakti iz antike. 0,5 m debela plast sodi v 2. kategorijo. Obstaja verjetnost, da so 
pod njo ohranjene vkopane strukture. 0,3 m plasti nad prazgodovinsko sodi v 3. 
razred. 
 
Območje 6 - površina 7.806 m2. Ocena na osnovi vrtin 9-11. Najdbe – artefakti iz 
prazgodovine in antike. Srednji potencial. Povprečno 1,6m debele aluvialne plasti 
vsebujejo najdbe, zato jih je potrebno izkopati vsaj po t.i. 4.kategoriji. Plast pod njimi 
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(debelina 0,2 m) sodi v 3. kategorijo. Obstaja verjetnost, da so pod njo ohranjene 
vkopane strukture. Izkušnja z najdišča Kriţišče kaţe, da so pod debelimi sloji koluvija 
lahko precej globoko »pokopana« tla z arheološkimi strukturami in v tej zvezi 
opozarjamo na potek trase antične ceste Via Flavia (odkrite na Kriţišču) v osi 
območja 6. 
 
Naj zaključimo z ugotovitvijo, da je opravljeno vrednotenje, čeprav izvedeno v zelo 
ekstenzivnem obsegu, na večjem delu terena potrdilo prisotnost arheoloških najdb in 
struktur iz različnih arheoloških obdobij. Predvidena gradnja ceste bo dramatično 
posegla v eno od najbolj izpovednih arheoloških najdišč na Slovenskem. Sermin, na 
ustju Riţane, je namreč v prazgodovini in antiki predstavljal povezavo staroselskega 
zaledja z Mediteranom in antičnimi civilizacijami. Skozi zaton kasne antike so se na 
večjem delu najdišča akumulirali pobočni nanosi, ki so ga zavarovali pred 
uničevanjem značilnm za čas srednjega veka. Niso mu pa prizanesli intenzivni 
novodobni posegi, ki so prav v tem prostoru v zadnjih petdesetih letih oţivili nekdanji 
strateški potencial. Najdišče z vsakim gradbenim posegom izgineva in, preden bo 
vanj posegla predvidena cestogradnja, ga je potrebno predhodno v obsegu 
predvidenega posega arheološko raziskati. 
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7. Priloge 

 
Seznam: 
 
Priloga 1: Luka Koper – Serminska vpadnica. Območje obravnave glede na vrsto 
raziskave. 
Priloga 2 - 2/1, 2/2: Luka Koper – Serminska vpadnica. Tabelarni prikaz rezultatov 
terenskega pregleda (2 lista). 
Priloga 3: Luka Koper – Serminska vpadnica. Rezultati arheološkega terenskega 
pregleda – prazgodovina. 
Priloga 4: Luka Koper – Serminska vpadnica. Rezultati arheološkega terenskega 
pregleda – rimsko obdobje. 
Priloga 5: Luka Koper – Serminska vpadnica. Rezultati arheološkega terenskega 
pregleda – mlajša obdobja/gradbeni material. 
Priloga 6: Luka Koper – Serminska vpadnica. Rezultati arheološkega terenskega 
pregleda – mlajša obdobja/lončenina. 
Priloga 7: Luka Koper – Serminska vpadnica. Rezultati arheološkega terenskega 
pregleda – arheološka obdobja. 
Priloga 8: Sermin. Profili testnih sond 1, 3 z interpretacijo.   
Priloga 9: Sermin. Profili testnih sond 4-6 z interpretacijo.   
Priloga 10: Sermin. Profili testnih sond 7-9 z interpretacijo.   
Priloga 11: Sermin. Profili testnih sond 10-12 z interpretacijo.   
Priloga 12: Sermin. Profili testnih sond 13-15 z interpretacijo.   
Priloga 13: Sermin. Profili testnih sond 17-19 z interpretacijo.   
Priloga 14: Sermin. Profili testnih sond 20-21 z interpretacijo.   
Priloga 15: Luka Koper – Serminska vpadnica. Tloris izvedenih vrtin in sonde 16 – 
zahod.  
Priloga 16: Luka Koper – Serminska vpadnica. Tloris izvedenih vrtin – vzhod.  
Priloga 17: Luka Koper – Serminska vpadnica. Fotokompozit jeder – presek.  
Priloga 18: Razprostranjenost najdb v jedru vrtine 2 in 3. 
Priloga 19: Razprostranjenost najdb v jedru vrtine 6 in 7.  
Priloga 20: Razprostranjenost najdb v jedru vrtine 8 in 9. 
Priloga 21: Razprostranjenost najdb v jedru vrtine 10 in 11. 
Priloga 22: Najdbe iz jedra vrtine 2 in 3 po določenih plasteh. 
Priloga 23: Najdbe iz sonde 16 in jedra vrtine 6 po določenih plasteh. 
Priloga 24: Najdbe iz jedra vrtine 7 in 8 po določenih plasteh. 
Priloga 25: Najdbe iz jedra vrtine 9 in 10 po določenih plasteh. 
Priloga 26: Najdbe iz jedra vrtine 11 po določenih plasteh. 
Priloga 27: Priloga zadnja: Sermin. Območje obravnave glede na arheološki 
potencial.  
Priloga 28: Zapisnik uvedbe v delo. 
Priloga 29: Zapisnik o delovni nesreči.  
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