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I. UVOD
Ana Plestenjak

PRedSTaVITeV PRObleMaTIke In 
SeSTaVa šTudIJe
Ta študija celovito predstavlja izsledke geoarheoloških 
raziskav, ki so v l. 2009 in 2010 potekale na Serminu, na 
lokaciji bodočih rezervoarjev R 21 - R 23, in tudi vse z nji-
mi povezane analize. Raziskave imenujemo geoarheološke, 
kar je v slovenski arheologiji razmeroma nov pojem. Ra-
zlog za to poimenovanje je, da zgolj z arheološkimi me-
todami, brez poznavanja in razumevanja naravnih pro-
cesov sedimentacije in drugih geomorfoloških procesov, 
najdišča ne bi mogli zadostno razumeti in posledično in-
terpretirati.
Študija je razdeljena na posamezna poglavja. Po uvodnem 
delu z geografskim in zgodovinskim orisom dogajanja 
na Serminu in okolici, je predstavljen projekt izvedenih 
raziskav. V tretjem poglavju predstavljamo naravoslovni 

del raziskav, kjer je predstavljena geološka, geomorfološka, 
pedološka in hidrogeološka analiza širšega območja 
Sermina s posebnostmi obravnavane mikrolokacije. 
Četrto poglavje pa obravnava arheološke raziskave, ki 
so razdeljene na vrednotenje arheološkega potenciala 
najdišča in na samo izkopavanje. Pri obeh segmentih je 
najprej predstavljena metodologija del, nato pa podajamo 
izsledke raziskav, ki jih podajamo skozi časovne faze, ki 
smo jih ugotovili na najdišču. Pri vsaki fazi je najprej pred-
stavljena stratigrafska slika, nato obravnavamo pripadajoče 
arheološke najdbe, na koncu pa podajamo interpretacijo 
faze. Študijo zaključujemo s sintezo vseh izsledkov, s kat-
erimi skušamo predstaviti glavne ugotovitve in novosti, ki 
so jih arheološke raziskave tega področja doprinesle tako 
k razumevanju samega zgodovinskega razvoja tega pros-
tora, kot tudi k metodološki obravnavi podobnih mik-
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Sl. 1. - Sermin, lokacija območja obravnave (vir: www.geopedija.si)
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rolokacij. Na koncu pridajamo katalog najdb in priloge z 
opravljenimi analizami, pri katerih so sodelovali številni 
strokovnjaki. 
Same raziskave in tudi poterensko obdelavo gradiva je fi-
nanciral investitor, podjetje Instalacija d.o.o.. 

GeOGRaFSkI POlOŽaJ In lOkaCIJa 
PROSTORa ObRaVnaVe
Na vzhodnem delu Koprskega zaliva, cca. 3km od središča 
mesta Koper, se nad morje dviguje osameli grič z imenom 
Sermin. Grič je trikotne oblike in se dviga do 84 m n.m.v.. 
Obdaja ga ravnica, ki sta jo ob izlivih v morje z naplavl-
janjem oblikovali reka Rižana in potok Badaševica (Sl. 1). 
Večino griča prekrivajo terasirane poljedelske površine 
(oljke, trta, njive) posameznih osamelih kmetij. Terase so 
danes le delno obdelane. Povojni razvoj bližnje okolice 
pa je izrazito preoblikoval podobo naravne krajine zlasti 
na obrobju Sermina. Po tem, ko je cona A Svobodnega  
tržaškega ozemlja pripadla Italiji (l. 1954), je Koper z 
okolico postal pomembna gospodarska točka. Na jugoza-
hodnem obronku Sermina je nastalo in se razvilo Kopr-
sko pristanišče. Ob graditvi pristanišča je bil zaradi nasipa-
vanja od morja ločen preostanek koprskega zaliva, nastal 
je Škocjanski zatok. Na južnem vznožju Sermina je bila 
do luke speljana železnica, jugozahodno pobočje Sermina 
izkazalo za primerno lokacijo za izgradnjo rezervoarjev za 
skladiščenje naftnih derivatov in sistema za njihovo preto-
varjanje. V osemdesetih in devetdesetih letih 20. stoletja je 
na vzhodni strani hriba deloval peskokop. 
V okviru pričujočega dela obravnavamo le tisti del obmo-
čja Sermina, ki so ga zajele arheološke raziskave v l. 2010. 
Predel leži na severozahodnem pobočju griča, parc. št. 
5717/6 k.o. Bertoki (404384,27; 47132,36; 26m n.v.), ki je 
bilo pred začetkom raziskav terasirano. Makadamska pot 
ga je delila na vzhodni in zahodni del. Na vzhodnem delu 
so bile terase poraščene z gostim neprehodnim grmovjem 
– makijo in posameznimi drevesi (prevladovala je akacija, 
nekaj je bilo tudi sadnega drevja – fige, češnje, marelice).V 
preteklosti so bile vse terase obdelane, v času raziskav 
pa je obdelana le še ena terasa, na skrajnem vzhodu. Z 
makijo so bile poraščene tudi zgornje terase zahodno od 
poti. Spodnje tri terase zahodnega dela pa so bile zgolj 
zatravljene. Te terase so nastale šele nedavno; ob gradnji 
rezervoarja R 20 (l. 2002) je bila tu narejena deponija od-
večnega materiala. 

kRaTek aRheOlOškO-ZGOdOVIn-
SkI ORIS PROSTORa
Sermin je že dolgo znana arheološka točka. Prvič je bila 
omenjena že v 16. stoletju (Pietro Coppo 1540 v Degrassi 
1924). Marchesetti (1903, 72) je na vrhu griča predvideval 
prazgodovinsko naselbino. Poročal je o najdbah prazgo-
dovinske lončenine, bronastega obeska v obliki vedrca in 
školjk. Enako je v prvem topografskem pregledu v 30ih 
letih 20. stoletja zapisal Degrassi (Degrassi 1933, 3-4). 
V polpretekli dobi je bil vrh zaradi vojaških utrjevanj 
večkrat prekopan, toda pregledi jarkov niso dali najdb, 
ki bi to potrdili (Župančič 1985, 318, 320; Horvat 1997, 
15). Prazgodovinski ostanki pa so bili najdeni na južnem 

vznožju Sermina. S sondiranji med leti 1987 in 1991 ob 
razširitvi železnice in gradnji prečrpavališča za vagonske 
cisterne na JZ delu vznožja, so bili dokumentirani os-
tanki, ki segajo v čas neolitika in bronaste dobe (Stokin, 
Josipovič 1988, Snoj 1992, Horvat et al. 1997). Terenski 
pregledi in arheološko vrednotenje iz l. 2010 in 2011 pa 
so pokazali, da je bilo v bronasti in železni dobi poseljen 
celoten južni rob griča (Tomažinčič, Rupnik 2010; Novšak 
et al. 2011). 
Na istem območju so bili odkriti tudi ostanki iz rim-
skega časa. Ti zlasti na JZ delu segajo še v čas zgodnje 
rimske dobe (Horvat et al. 1997). Na območju parkirišča 
za kamione podjetja Instalacija d.o.o. so raziskave v letih 
2006 potrdile prisotnost rimskodobnih objektov in hod-
nih površin. Prepoznane so bile tudi sledi poznoantične 
in srednjeveške izrabe prostora (Predan et al. 2006). V l. 
2010-11 je bilo na tem delu ob širitvi železniške tovorne 
postaje Sermin odkrito tudi grobišče in stiskalnica za oljke 
(Tomažinčič, Rupnik 2010). Poleg tega je bila med leti 
1998 in 2002 odkrita in delno raziskana tudi rimska vila 
na severozahodnem vznožju griča. Najdeni so bili delovni 
prostori (mlin). Na območju vile je bilo v pozni antiki 
in zgodnjem srednjem veku vzpostavljeno pokopališče s 
cerkvijo (Stokin, Novšak 2002). Kasneje pa je bila postav-
ljena kapelica. 

Sermin

Sl. 2. -  digitalni model reliefa Sermina in okolice (vir: www.
geopedija.si)
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Sl. 3. -  širše območje Sermina z arheološkimi najdišči: 1: 
Sermin, sondiranja iz let 1987-1991, 2: Sermin, vila (arheološki 
izkop v letih 1999, 2001 in 2002), 3: križišče, 4: školarice, 5: 
območje obravnave (vir: www.geopedija.si)
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Rimski pisni viri na območje med kolonijama Tergeste 
(Trst) in Parentium (Poreč) locirajo oppidum civium Ro-
manorum Aegida (Plinij starejši; Naturalis Historiae 3, 127). 
Nekateri avtorji mesto locirajo na nekdanji otok, na kater-
em se je kasneje razvilo srednjeveško mesto Koper (Šašel 
1989, 8; Cunja 1992, 67-68; Darovec 1999, 15). Po mnenju 
drugih, pa bi mesto lahko ležalo tudi ob vznožju Sermina 
(Coppo citiran v Žitko 1999, 49; Degrassi 1933; Novšak 
2010, 17). Prva teza temelji zlasti na toponimu, drugo pa 
potrjujejo zlasti najdbe iz zgodnjega rimskega obdobja.
Iz mlajših arheoloških obdobij so podatki za sam Sermin 
skromni. Na vrhu hriba je že sredi 12. stoletja stala cerkev 
sv. Jurija. Iz pisnih virov izvemo, da so bile na ravnici za-
hodno od Sermina urejene soline, ki so delovale vsaj od 
12. stoletja dalje. Solinarstvo je pomembna gospodarska 
panoga postalo v 14. stoletju (Selva 1994, 470; Horvat 
et al. 1997), v času krepitve vpliva Benetk v severnem 
Jadranu. Vsekakor se je s tem obdobjem začel izrazit an-
tropogen vpliv na okolje, tudi na geološke procese, pred-
vsem na sedimentacijo. Soline so ljudje zaščitili pred pop-
lavnimi vodami in s tem tudi pred aluvialno sedimentacijo. 
Nedvomno so ob koncu beneške uprave soline doživljale 
krizo, s prehodom pod avstrijsko oblast po letu 1797 pa 
so se z razširitvijo trga ponovno razmahnile (Bonin, 2006). 
V času največjega razcveta je območje okoli Sermina 
pripadalo t.i. Škofijskim solinam (Saline di Scoffie že na 
Franciscejskem katastru (Register nepremične kulturne 
dediščine: http://giskds.situla.org/giskd/), ki so obsegale 
teren severno od Rižane in Serminskim solinam (Bonin, 
2006; Saline Sermino na Franciscejskem katastru) južno 
od Rižane. Južneje od Serminskih solin so bile še soline 
Ariol (Bonin, 2006). Soline so obsegale skrajni spodnji 
tok reke Rižane, aluvialno – plimsko ravnico, pred njenim 
izlivom v morje. Več predvsem ekonomskih in socioloških 
podatkov o teh slinah je zbrala Boninova (2006). Na os-
talem terenu okoli Sermina so bili tedaj travniki in druge 
obdelovalne površine.
V 18. stoletju je bila izvedena delna regulacija Rižane. Na 
stari Jožefinski vojaški karti (Rajšp, 1997; sekcija XIX 15) 
iz leta 1804, prav tako pa na Franciscejskem katastru je 
vidno, da se je pri zaselku Žepki (ob današnji opuščeni 

trasi železniške proge) od Rižane odcepil umeten vodni 
kanal, ki je sprva potekal ob cesti proti Lazaretu, nato pa 
se od njega odcepil in se južno od Sermina izlival v morje. 
Ver jetno je že tedaj igral vlogo razbremenilnika v obdob-
jih visokih vod Rižane, ki so pomenili nevarnost za soli-
narsko infrastrukturo. Tudi danes ta kanal opravlja funkci-
jo razbremenilnika in se izliva na območje Škocjanskega 
zatoka. Solinarski sistem je bil ob gradnji zahodne kopr-
ske vpadnice delno raziskan tudi z arheološko metodo 
(Guštin 2009).
Konec 19. stoletja so koprske soline gospodarsko začele 
nazadovati in so bile do prve svetovne vojne popolno-
ma opuščene (Plut D 1981). Po prenehanju solinarstva 
je bilo območje spet prepuščeno naravnim geološkim in 
hidrološkim razmeram. Rižana in razbremenilni kanal, ki 
sta bila v času solinarstva skrbno nadzorovana, da njuna 
voda ni preplavila solinarskih fondov, sta odlagala svoj sed-
iment na tej poplavno-plimski ravnici. Tekst k Jožefinski 
vojaški karti (Rajšp, 1997) omenja cesto pri rižanski gos-
tilni, ki da bi jo bilo potrebno precej zvišati zaradi zaščite 
pred poplavami. Verjetno je na tem območju tedaj pri-
hajalo do rednih poplav. 
Po I. svetovni vojni, med leti 1932 in 39 so zaradi zdravs-
tvenih vzrokov (malarija) začeli izsuševati področje in 
urejati poljedelske površine. Po II. svetovni vojni so se z 
izgradnjo luke in vzpostavitvijo stalne povezave koprske-
ga otoka s kopnim človeški posegi še intenzivirali. Nastal 
je Škocijanski zatok.

Sl. 4. -  na Franciscejskem katastru označeno območje raziskav 
(vir: www.geopedija.si)
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II. O PROJEKTU
Ana Plestenjak 

Na jugozahodnem vogalu Sermina so prvi rezervoarji za 
hrambo naftnih derivatov nastali že l. 1968. Od tedaj se 
kapacitete večajo, rezervoarji pa zavzemajo že večji del 
severozahodnega pobočja griča. Danes so rezervoarji 
v lasti podjetja Instalacija d.o.o., Koper, ki je trenutno 
največje in najbolje opremljeno skladišče naftnih deriva-
tov v Sloveniji. Tržne potrebe so narekovale, da je podjetje 
v letu 2010 planiralo gradnjo še treh novih naftnih rezer-
voarjev (R21 – R23) severno od obstoječih. Ker je celotno 
območje Sermina zavarovano kot arheološki spomenik, 
ki je v Registru kulturne dediščine zavedeno pod EŠD 
1302 (Bertoki – arheološko najdišče Sermin), je Zavod za 
varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran (v na-
daljevanju ZVKDS, OE Piran) pred začetkom gradbenih 
del, predpisal izvedbo arheoloških raziskav. Raziskave je 
skladno z zakonodajo financiral investitor. Potekale pa so 
v dveh fazah: 
Prva faza je bila ocena arheološkega potenciala območja na 
katerem je bila predvidena gradnja objektov. V ta namen 
je ZVKDS, OE Piran, predpisal izvedbo arheološkega 
vrednotenja s strojnimi testnimi sondami (P/V-1779-09). 
Le-te je oktobra 2009 izvedlo podjetje ARHEJ d.o.o., pod 

vodstvom Ane Plestenjak in strokovnim nadzorom mag. 
Marka Stokina iz ZVKDS, OE Piran (kulturnovarstveno 
soglasje št. 62240-299/2009/3 MK RS). Poleg tega so 
bile za potrebe čim natančnejšega določanja potenciala 
opravljene tudi analize šestih jedrnih izvrtkov. Slednji so 
bili pridobljeni v sklopu geoloških raziskav območja že 
septembra 2009.
Z raziskavo so bila določena tri območja, na katerih so bili 
predpisani trije različni nadaljnji postopki: 1.) območje z 
visokim arheološkim potencialom, ki ga je potrebno razi-
skati z izkopavanji (območje A); 2.) območje z nizkim oz. 
brez arheološkega potenciala, kjer je ob gradbenih delih 
potreben arheološki nadzor in 3.) območje, kjer raziska-
ve ni bilo moč izvesti (območje C) (Sl. 5). To območje 
je ležalo na predelu, kjer je bil primarni teren ob gradnji 
zadnjega rezervoarja nasut s sipkim materialom. Varna iz-
vedba sondiranja na tem delu ni bila mogoča. Raziskave 
prav tako niso bile izvedene na območju poljske poti (ob-
močje B2). V zvezi s tem je bil sprejet sklep, da se nadaljnji 
postopki predvidijo po končanih izkopavanjih na prvem 
območju.
Na podlagi teh podatkov je podjetje ARHEJ d.o.o. marca 
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2010 začelo z arheološkimi izkopavanji (kulturnovarstve-
no soglasje št. 62240-42/2010/2 MK RS) na območju z 
največjim potencialom (območje A). Junija so se raziskave 
v manjšem obsegu razširile proti zahodu (območje B1). 
Odkritja pa so pokazala, da obstaja velika verjetnost, da 
so arheološke ostaline ohranjene tudi na zasutem SZ delu 
(območje C). Zato so bile v mesecu juliju odstranjene še 
moderne terase. Raziskave so se nato nadaljevale na tem 
delu, zajele pa so tudi območje nekdanjega kolovoza (ob-
močje B2). Dela so se zaključila septembra 2010. V 115 
delovnih dneh je bilo raziskanih 5700 m2 površine. 
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III. GEOLOŠKE RAZMERE NA SERMINU IN V OKOLICI
Tomaž Verbič  

GeOMORFOlOška leGa
Sermin je kopast osamelec na območju ustja doline reke 
Rižane. Visok je 84 m, poplavna ravnina, ki ga obdaja pa 
leži na nivoju do 2 m nad morjem. Že geomorfološka lega 
nakazuje, da je bil to nekoč otok. Danes je v celoti obdan 
s kvartarnimi usedlinami, ki tvorijo poplavno ravnino reke 
Rižane. Njena struga poteka pod severnim vznožjem Ser-
mina in se izliva v morje v Luki Koper. Poplavno ravni-
no okoli Sermina odvodnjavajo številni drenažni kanali. 
Arheološko izkopno polje se je nahajalo na severozahod-
nem pobočju osamelca.

PRedkVaRTaRna GeOlOška POdlaGa
Na Serminu izdanjajo eocenske plastnate flišne kamnine, 
tipično menjavanje peščenjaka in laporovca. Izrazito prev-
laduje peščenjak (85 %), močno podrejen je laporovec (15 
%). 
Peščenjak je srednje zrnat, prevladujejo zrna velikosti 
med 0,5 in 0,2 mm. Zrna so pretežno karbonatna (80 %), 
vezivo med zrni je karbonatno. Debelina plasti peščenjaka 
je med 5 in 80 cm. Debelina plasti laporovca  je do največ 
10 cm.
Lega plasti v prostoru je sicer precej neenakomerna, 
večinoma plasti vpadajo blago proti severu, naklonski kot 
pa je največ do 20º. Razen tega sta na območju izkopavanj 
razvita še dva vertikalna razpoklinska sistema, njuna lega v 
prostoru je 310º/90º in 55º/90º (smer vpada/odklon od 
horizontale). Gostota teh razpok je 0,5 do 2 na dolžinski 
meter. Skupaj s plastnatostjo določata mrežo diskontinu-
itet, ki določa naravno krojenje plasti peščenjaka v rom-
boedre.
Najlepše smo lahko te plasti opazovali ob zdrsu flišne 
hribine nad zadnjim rezervoarjem (Sl. 7, 8). Lega plasti je 
10º/12º, navzdol proti rezervoarju pa povijejo v subhori-
zontalno lego.

SedIMenTaCIJSkO OkOlJe SeRMIna
Danes je Sermin obdan s poplavno ravnico, ki je na neka-
terih delih že izrazito urbanizirana. 
V sklopu arheološke interpretacije pa se pojavlja vprašanje 
ali pa je bil že v antiki obdan z aluvialno ravnino, ali pa 
je bil to polotok ali celo otok, podobno kot Koper še v 
bližnji preteklosti. Kje je bila delta Rižane v antičnem ob-
dobju? Jasnega odgovora na ta vprašanja v literaturi nismo 
zasledili. Današnje in polpreteklo sedimentacijsko okolje 
je v grobem rezultat dveh nasprotujočih se procesov : 
 - splošno znanega in tudi skozi arheološke strukture do-
kumentiranega tektonskega posedanja tega dela jadranske 
obale in
 - intenzivnega naplavljanja sedimentov Rižane.
Prvi proces nakazuje na potencialno morsko transgresijo, 
medtem, ko drugi deluje izrazito regresivno (umik morja 

na račun kopnega, Sl. 6). Kateri proces je na tem mestu v 
zadnjih dveh tisočletjih dejansko prevladoval, lahko ugo-
tovimo na podlagi sedimentov.
Pregledana so bila jedra vrtin, ki so bile izvrtane vzdolž 
južnega roba obstoječih železniških tirov pod Serminom 
(Verbič, 2010). Vrtine so bile globoke 5 m, njihovo ustje 
pa je bilo na nadmorski višini med 0 in 0,5 m. Skupna 
značilnost vseh popisanih jeder je, da pod nasutji in tlemi 
vsebujejo morske do brakične sedimente. Zelo pomemb-
na je ugotovitev, da je v zgornjem delu sedimentov prevla-
doval pesek in peščeni mulj, v spodnjem pa mulj in glinast 
mulj. V sedimentih so fragmenti školjk in ehinodermov 
ter ostrakodi. Na morsko do brakično sedimentacijsko 
okolje sklepamo na podlagi prisotnosti  polžev vrste Bit-
tium reticulatum ter školjke Cardium sp. in posameznih 
ostrig. Menim, da so zgornji, izrazito peščeni sedimenti 
znak za proksimalno deltno sedimentacijo. Ti so odloženi 
na drobnozrnatih muljastih sedimentih, ki so verjetno 
nastajali v nekoliko bolj distalnem delu delte. Glede na 
litološko zaporedje ugotovljeno v teh vrtinah lahko 
sklepamo, da je v zadnjem tisočletju delta Rižane napre-
dovala v smeri proti morju, torej gre za morsko regresijo.
Na podobno morsko do brakično sedimentacijo v Ko-
prskem zalivu nakazujejo tudi druge raziskave (Ogorelec 
et al., 1997; Šercelj, 1984). Šercelj (1984) omenja, da se v 
sicer morskem sedimentu začne pojavljati pelod oljke in 
trte v vrtini V3 (današnje kanalizirano ustje Rižane v Ko-
prskem pristanišču) na globini 10 m. Pojav oljke in trte se 
povezuje s prihodom antičnih prebivalcev. Če je to skle-
panje pravilno, potem enostaven izračun pokaže na sicer 
pričakovano relativno hitro sedimentacijo na tem mestu, 

Sl. 6. - Shematski blok diagram napredovanja deltne sedi-
mentacije v smeri proti morju (Iz: http://www.gly.uga.edu/
railsback/1121deltaProgradation.jpeg).



15

kar 5 mm/leto. Ta hitra sedimentacija je najbrž tudi razlog, 
da je koncentracija peloda v sedimentu majhna (Šercelj, 
1984). Poudariti pa je treba, da gre za močno porozne se-
dimente, po konsolidaciji se njihova debelina zmanjša tudi 
za polovico.
V kolikor prihaja v zadnjih tisočletjih res do morske regre-
sije, potem tektonsko posedanje terena ne sme dosegati 
hitrosti sedimentacije. Številne obstoječe kvantifikacije 
posedanja terena v Koprskem zalivu (e.g. Šribar, 1967; 
Kozličić, 1987; Antonioli et al., 2007) nakazujejo na po-
sedanje v intervalu med 1,5 do 2 mm/leto. To pa je manj 
kot je hitrost sedimentacije, ne glede na kasnejšo konsoli-
dacijo sedimenta. Na morsko regresijo v Koprskem zalivu 
torej nakazujeta oba pokazatelja: tako sedimentni zapis 
kot tudi razmerje med hitrostjo sedimentacije in hitrostjo 
tektonskega posedanja. 
Zaključimo lahko, da od antike naprej na območju Kopr-
skega zaliva prihaja do morske regresije, predvsem zaradi 
intenzivne sedimentacije, ki presega hitrost tektonskega 
posedanja. V antičnem času je bil morski in brakični pro-
stor okoli Sermina razširjen bolj proti vzhodu, kjer je da-
nes poplavna ravnina Rižane. (Sl. 6).

kVaRTaRnI SedIMenTI, Tla In dRu-
Ge GeOlOške STRukTuRe na naJ-
dIšču
Lokacija arheoloških izkopavanj je bila na severnem 
pobočju Sermina. Teren je bil pred začetkom izkopavanj 
izrazito terasiran, kar je razvidno tudi iz aeroposnetkov in 
topografskih kart. Na podlagi stanja na drugih podobnih 
lokacijah smo lahko domnevali, da je bilo terasiranje izva-
jano večkratno.

Talni tipi in pedogen material na najdišču
Na najdišču močno prevladujejo avtohtona tla nastala na 
flišni podlagi. Na delu najdišča so bila ponekod vidna tudi 
kraška rdeča tla, terra rossa. Ta tla verjetno niso avtohtona, 
saj so ta tla glede na raziskave v Istri in na Krasu poligen-
etskega nastanka. Njihovega pojavljanja na podlagi opazo-
vanj pri arheoloških izkopavanjih ne moremo enoznačno 
pojasniti. Tako lahko glede na izvor ločimo:
 - Prevladujoča avtohtona tla nastala na flišni podlagi in 

 - Terra rossa – poligenetska tla, alohtona v smislu izvora-
izven območja Sermina. 
V celoti lahko po izvoru avtohtona tla, v katerem so 
potekala izkopavanja razvrstimo v dve glavni skupini: v 
»in situ« tla, ki nastopajo v izraziti manjšini in pa v različna 
»dislocirana« tla (Tabela 1). 
Na izkopnem polju smo se v smislu »dislokacije« srečevali 
s tremi vrstami tal: antropogena premetana tla, koluvialna 
tla in z resedimenti tal. Praktično vsa alohtona tla so brez 
notranjih pedostratigrafskih horizontov. To je dodatno 
oteževalo njihovo prepoznavanje in terensko ločevanje. 
Resedimenti tal so po nastanku fluvialni (Tabela 1).
Ob tem je potrebno poudariti, da se posamezni zgoraj 
našteti procesi, oziroma produkti teh procesov, sukce-
sivno prekrivajo: koluvialni procesi lahko na pobočju 
prehajajo v fluvialne, antropogeno premetan material na 
površini je takoj podvržen pobočnim koluvialnim proce-
som (izpiranje, polzenje, …). 
Predkvartarna flišna podlaga, karbonaten peščenjak 
in laporovec preperevata na dva načina: na eni strani 
kemično (se raztapljata), ostali del, to je netopen ostanek 
in neraztopljen karbonat, pa se kopičita v talne profile 
preko BC horizonta.
Kot vidimo, so lastnosti antropogeno premetanih tal 
in koluvialnih tal precej podobne, zato je bilo njihovo 
ločevanje težko. Enostavno na razpolago ni ustreznih te-
renskih kriterijev, ki bi nam to razlikovanje enoznačno in 
jasno omogočali. Skelet je podoben, povsod prevladuje 
muljasta frakcija s sicer nekoliko različno količino gline 
in pretežno z grudičasto strukturo. Na podlagi teksture 
in strukture je ta tla težko ločevati med seboj. Tudi barvni 
odtenki tal so večinoma podobni. To je tudi razlog, da je 
bilo na najdišču pri terenskem delu v veliko primerih meje 
med posameznimi antropogenimi in koluvialnimi hori-
zonti težko spremljati že na krajši, kaj šele na daljši razdalji.
Fluvialni resedimenti tal so bili evidentirani kot polnilo v 
erozijskem žlebu (kanalu). 
Kot vidimo, so lastnosti antropogeno premetanih tal 
in koluvialnih tal precej podobne, zato je bilo njihovo 
ločevanje težko. Enostavno na razpolago ni ustreznih te-
renskih kriterijev, ki bi nam to razlikovanje enoznačno in 
jasno omogočali. Skelet je podoben, povsod prevladuje 

Vrsta dislokacije lastnosti 
av

to
ht

on
a 

tla

»in situ« tla
Večinoma le BC in C horizont, neposredno nad flišem, ponekod je plastnatost že zelo 
zabrisana, ponekod (horizont C, preperel fliš) pa še zelo jasna, ohranjena le sporadično, 

ponekod neposredno na flišu ležijo »dislocirana« tla.

»dislocirana« tla 

Koluvialna tla

Brez pedološke stratifikacije, zelo nepravilnih geometrijskih oblik, ponekod zelo debela, 
tudi več kot 3 m, količina skeleta (ostrorobi odlomki karbonatnega peščenjaka) je 

spremenljiva, večinoma sicer manj kot 10 %. Prevladuje muljasta frakcija. Mrvičasta do 
grudičasta struktura, redko poliedrična. Lahko vsebuje kulturne artefakte.

Antropogeno 
premetana tla

Brez pedološke stratifikacije, zelo nepravilnih geometrijskih oblik, ponekod zelo 
debela, tudi več kot 3 m, količina skeleta (ostrorobi odlomki karbonatnega peščenjaka) 
je spremenljiva, doseže pa tudi do 30 % in vključuje zelo velike kose/lomljence, ki so 
vsaj nekateri povsem ostrorobi. Prevladuje muljasta frakcija. Mrvičasta do grudičasta 

struktura. Geometrija teh teles je nepredvidljiva. Lahko vsebuje kulturne artefakte.

(Fluvialni) resedimenti 
tal

Od koluvialnih in premetanih tal se večinoma jasno ločijo po zrnatosti, poleg muljaste 
frakcije vključuje tudi znatno količino peska. V tem sedimentu se pojavljajo pasovi (v 
profilu leče) muljastega proda, prodniki so slabo zaobljeni, vendar ne tako robati kot v 

koluvialnih tleh. Geometija teh resedimentov je odraz nekdanjega potočnega korita.

Tab. 1. - Vrste in lastnosti tal na izkopnem polju.
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muljasta frakcija 
s sicer nekoliko različno količino gline in pretežno z 
grudičasto strukturo. Na podlagi teksture in strukture 
je ta tla težko ločevati med seboj. Tudi barvni odtenki 
tal so večinoma podobni. To je tudi razlog, da je bilo na 
najdišču pri terenskem delu v veliko primerih meje med 
posameznimi antropogenimi in koluvialnimi horizonti 
težko spremljati že na krajši, kaj šele na daljši razdalji.
Fluvialni resedimenti tal so bili evidentirani kot polnilo v 
erozijskem žlebu (kanalu). 

erozijski žleb na arheološkem najdišču Sermin
Na severnem delu izkopnega polja je bil odkrit erozijski 
žleb oziroma kanal, ki je potekal diagonalno po pobočju 
(Sl. 7). Praviloma taki žlebovi v naravnih pogojih poteka-
jo v največjega nagiba pobočja, izjeme so zelo redke. Lega 
tega kanala zato nakazuje na antropogen poseg oziroma 
vpliv v smislu kontroliranega odvodnjavanja po pobočju.
Erozijski žleb je bil zapolnjen z fluvialnimi resedimenti 
tal, močno so prevladovali peščeno muljasti resedimenti, 
podrejeno se je pojavljal peščeno muljast prod. Vzrok za 
diagonalen potek tega žlebu ne poznamo. Sklepamo na 
človekov vpliv, menimo torej, da je človek usmeril ta vo-
dotok diagonalno po pobočju.

Translacijski zdrs flišnih plasti
Nad zadnjim zgrajenim rezervoarjem je v času izkopavanj 
nastal velik translacijski zdrs flišne hribine po plastnici, ki 
se je ustavil neposredno pred bazenom (Sl. 8, 9). Hribin-
ska masa je zdrsela po ploskvi plastnatosti (lega plastnice 
10º/12º) proti severu, odlomni rob je bil praktično verti-
kalen. Zdrs je nastal po približno 5 do 15 cm debeli plasti 
laporovca, ki je preprečevala vertikalno pronicanje vode 
in hkrati omogočala odtekanje po plastnici. Na ta na
čin se je vzdolž plastnice formirala šibka, z vodo prepoje-
na cona, ob kateri se je strižna trdnost tako zmanjšala, da 
se je masa premaknila. Dolžina premika mase je znašala 
približno 25 m. Ob tem sicer večinoma togem translaci-
jskem zdrsu se je del hribine tudi posul. Sama zaustavitev 
mase je vsaj delno povezana z dejstvom, da se plastnica, 
po kateri je zdrs nastal, v smeri proti bazenu zravna skoraj 
v horizontalno lego (Sl. 9). 
Ta zdrs je pomemben za razlago situacije, ki smo jo opa-
zovali na najdišču. Predvsem nas ta zdrs opozarja na obli-
ke masnih premikov, ki v danih geoloških razmerah lahko 
na stanejo na tem terenu. Praktično izključimo lahko na-
stanek kamnitih podorov (zaradi litologije in strukture) in 
množično padanje kamenja (zaradi oblikovanosti reliefa). 
Nasprotno pa zaradi litoloških in strukturnih lastnosti hri-
bine lahko pričakujemo številna plazenja.

Sl. 7. - Zdrsele plasti fliša nad rezervoarji ob izkopnem polju. 
S črno puščico je označena plastnica po kateri je nastal zdrs, 
z rdečo pa subhorizontalne flišne plasti, ki so vsaj deloma 
zaustavile večji premik hribine. 

Sl. 8. - Zgornji odlomni rob zdrsa flišne hribine po plastnici 
10/12. V zgornjem delu odlomnega roba (nad rdečo črto) so 
plasti peščenjaka, debele med 30 in 80 cm, ki vpadajo proti iz-
kopnemu polju. V spodnjem delu so tanjše plasti peščenjaka, ki 
se izmenjujejo z nekaj centimetrskimi laminami laporovca. Plaz 
je zdrsel po nekoliko debelejši plasti laporovca. 

Sl. 9. - Zdrsele plasti fliša nad rezervoarji ob izkopnem polju. 
S črno puščico je označena plastnica po kateri je nastal zdrs, 
z rdečo pa subhorizontalne flišne plasti, ki so vsaj deloma 
zaustavile večji premik hribine. 
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IV. ARHEOLOŠKE RAZISKAVE
Ana Plestenjak

VRednOTenJe aRheOlOškeGa PO-
TenCIala ObMOčJa

Metoda del pri arheoloških raziskavah
Prva faza arheoloških raziskav se je začela z izvedbo vre-
dnotenja arheološkega potenciala območja, kjer je bila 
predvidena gradnja. Namen te faze je bil ugotoviti, ali so 
na tem delu prisotni arheološki ostanki, ugotoviti iz kate-
rega časa so in določiti parametre za strokovno izvedbo 
njihove odstranitve.
ZVKDS, OE Piran je za vrednotenje arheološkega poten-
ciala predpisal izvedbo strojnih testnih sond (P/V-1779-
09). Ta odločitev je bila podana iz več razlogov. Obmo-
čje leži v bližini rimske vile raziskovane med leti 1998 in 
2002, zato je obstajala velika verjetnost obstoja podobnih 
objektov tudi na tem delu. Izsledki raziskav vile so namreč 
pokazali na preko 1,2 m debele koluvialne sedimente, ki 
so prekrivali arheološke ostanke. Čeprav vila leži po po-
bočju navzdol, je bilo tudi na tem predelu možno priča-
kovati podobno situacijo, morda s plitvejšimi sedimenti. 
Vendar pa glede na to, da je bilo področje terasirano, ni 
bilo možno oceniti kakšne debeline je moč pričakovati. 
Poleg tega je velika poraščenost terena z makijo prepre-
čevala izvedbo terenskega pregleda. Glede na navedeno, 
izvedba terenski pregledov ne bi dala primernih rezultatov. 
Primerna metoda bi bila le testiranje z vrtinami. Vendar bi 
bila v tem primeru potrebna gosta mreža vrtin, na razme-
roma velikem območju, kar bi pomenilo preveliko finanč-
no breme za investitorja.
Zasnovanih sedem vzporednih strojnih sond, ki so pote-
kale vzdolž pobočja in so bile druga od druge oddaljene 
20m (Sl. 5). Tako je bilo moč dobiti vpogled v preseke po-
bočja in teras. Predvidena dolžina sond 1 in 2 je bila 80m, 
ostale pa naj bi bile dolge 50m. Ob samih delih je prišlo 
do nekaterih odklonov. Sonda 1 je bila prekinjena zaradi 
vodovoda in električne napeljave; sonda 2 zaradi preveli-
kih globin (debelina recentnih nasutij na severnem delu ni 
več zagotavljala varnega dela); sonda 7 je bila prekinjena 
zaradi stoječega objekta, na severnem delu pa zamaknjena 
zaradi recentnih nasutij; sonda 6 je bila na zgornjem delu 
zaradi odpada skrajšana; sonda 5 pa podaljšana zaradi pri-
sotnosti arheoloških ostalin. Širina sond je znašala 1,80m 
(širina bagrske žlice). Globine strojnih izkopov so bile 
prilagojene geomorfologiji tal oz. odkritim arheološkim 
ostalinam. V tem primeru najdb arheoloških struktur je 
bil za pridobitev podatka o njihovi debelini opravljen roč-
ni izkop do geološke osnove, ki je pa zajel le polovico 
širine sonde (Sl. 10).
Po strojni odstranitvi zemljine so bili počiščeni profili, 
dno in (v kolikor so bile prisotne) tudi arheološke struk-
ture. Profili in dna sond so bili fotografsko, metrično in 
opisno dokumentirani. Najdbe iz sond so bile pobrane po 
stratigrafskih enotah, očiščene ter analizirane za določitev 

starosti sedimentov in struktur. Po končanih delih so bile 
odkrite arheološke ostaline prekrite z geotekstilom, vse 
sonde pa zasute. 
Za potrebe vrednotenja so bili uporabljeni tudi izvrtki ge-
oloških jedrnih vrtin, ki so dali dodaten podatek o debeli-
nah depozitov in so potrdili izsledke sondiranj.

Rezultati raziskav
Z arheološkim vrednotenjem s testnimi sondami na ob-
močju bodočih rezervoarjev R 21, 22 in 23 smo locirali in 
natančneje določili obseg arheološkega najdišča:

- sonde 1, 3, 4, 7 in 2 so imele relativno enostavno stratigra-
fijo. Pod rušo in ornico je ležala plast koluvialnega izvora, 
ki je vsebovala tudi posamezne odlomke rimskodobne 
keramike. Nalegla je na flišnato preperino. V sondah je 
bilo odkritih tudi nekaj suhozidnih struktur novoveškega 
nastanka. Povezujemo jih s poljedelstvom. Predstavljajo 
ostanke robov nekdanjih teras (PRILOGA 1). 
- Na osrednjem delu terena, v sondah 5 in 6, smo naleteli 
na rimskodobne plasti. Pod rušo in ornico (skupaj do 0,5 
m) je ležal cca. 0,45 m debel sediment koluvialnega izvora, 
ki je vseboval tako rimskodobno, kot novoveško keramič-
no gradivo. Pod njim so ležale rimskodobne ruševinske 
plasti, suhozidne strukture in sedimenti, ki so vsebovali 
izključno ruševino debelo od 0,15-0,18 m. 
V sondi 5 pa je rimskodobna ruševinska plast ležala direk-
tno pod novoveškim koluvijem. Na tem delu sicer ni bilo 
zaslediti kakšnih struktur, vendar ruševine nismo odstra-
njevali. Naredili smo zgolj preboj, da smo preverili glo-
bino, ki je znašala cca. 0,4 m. Rimskodobni sedimenti so 
ležali na rjavi glineni plasti, ki se je sedimentirala v flišnati 
kotanji. (PRILOGA 1)
Med najdbami je prevladoval keramični material, odkrite 
so bile tudi kovinske najdbe (3 recentni železni žeblji) in 
odlomek recentnega stekla. Med keramičnim gradivom 
je največ gradbenega materiala. Večinoma so to rimsko-
dobni odlomki – tegule, imbreksi (65 kosov), redkejši so 
bili odlomki novoveškega gradbenega materiala (15 ko-

Sl. 10. -  Sermin, čiščenje strojne sonde ob postopku vrednoten-
ja najdišča 
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sov). Lončenina je redkejša. Največ je antične in novove-
ške lončenine, najden je bil tudi odlomek prazgodovinske 
lončenine (SE 5003).
Med antično lončenino je bilo največ ostenij amfor (24). 
Med njimi sta najdena 2 odlomka ostenja grško-italske 
amfore (Lamboglia 2), ki se pojavljajo od tretje četrtine 2. 
stol. pr.n.št. do prve polovice 1. stol. n.št. (Horvat 1997, 
58); ročaj amfore tipa Dressel 2-4 in odlomek ostenja am-
fore tipa Dressel 6, ki ju datiramo med drugo polovico 
1. stol. pr.n.št. in 2. stol.n.št. (Pessavento Mattioli 1992; 
Horvat 1997, 58); odlomek ostenja z nastavkom za ročaj 
severno jadranske amfore ter odlomek ustja amfore tipa 
LR 4, ki ga datiramo med 4. in 6. stol. n.št. (Sciallano 1994; 
Peackock 1986). Poleg amfor so bili najdeni tudi odlomki 
kuhinjskega posodja (5 kosov), odlomki antične glazira-
ne lončenine (2 kosa), odlomki fine namizne keramike (3 
kosi) in odlomek oljenke. Pregled celotnega gradiva kaže 
na uporabo območja v zgodnji rimski fazi in tudi v pozno 
rimskem času. 
Novoveška lončenina je bila razmeroma redka. Navadno 
se tovrstno gradivo pojavlja kot rezultat smetenja krajine, 
do katerega je prišlo s trosenjem hlevskega gnoja. Zato 
tudi ni nenavadno, da se novoveško gradivo pojavlja v ruši 
in ornici. Pretežno so bili to nedoločljivi odlomki neokra-
šenih ostenij. Pojavljala so se tudi glazirana ostenja z belo 
(3), zeleno (1) ali rjavo (1) in marmorizirano modrobelo 
glazuro (1). Pogosta je bila sgraffito keramika (6), najden 
pa je tudi odlomek posodja v tehniki fondo ribassato. Obe 
tehniki okrasa lahko datiramo v čas od začetka 16. do 
prve četrtine 17.stol. (Guštin 2004, 101-106; Zagarčanin 

2004, 40). Najden je bil tudi odlomek okrašen v tehniki 
maculazione, ki se pojavlja od 14. do 16. stoletja.
Na podlagi izsledkov so bila definirana območja z viso-
kim potencialom (območje A), območja z nizkim poten-
cialom, del območja pa je bil nedostopen, ker so na njem l. 
2002 nasuli do 10m debel flišnat sediment, ki je nastal ob 
izkopu zadnjega zgrajenega rezervoarja, ter nasutje utrdili 
v 3 terase (območje C, B2).
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IZkOPaVanJe

Metoda del pri arheoloških raziskavah
Celotno območje najdišča je bilo za potrebe vodenja 
dokumentacije razdeljeno v več območij, glede na faze 
izvajanja del. Območje A (=sektor 1) in območje B1 
(=sektor 2) sta bila med seboj povezana v enotno mrežo 
kvadrantov v velikosti 5 x 5m. Območje B2 in C (=sektor 
3) pa sta imela drugo mrežo kvadrantov, ki je bila sicer 
enake velikosti in usmerjenosti, vendar je imelo drugačno 
oštevilčenje (Sl. 12).
Arheološke raziskave so se najprej odvijale v sektorju 1, 
nato smo raziskave razširili še v sektor 2. Arheološki iz-
kop se je izvajal znotraj mreže. Po strojni odstranitvi ruše 
in ornice pod arheološkim nadzorom (0,2–0,5m) se je iz-
vajal strojni izkop plasti z majhnim arheološkim potencia-
lom pod arheološkim nadzorom, ki smo ga kombinirali 
z ročnim izkopom. Po odstranitvi vsake plasti je bila 
površina ročno postrgana za potrebe morebitne identifi-
kacije vkopov in drugih arheoloških sedimentov ali struk-
tur. Za odstranitev arheoloških plasti, struktur ter prazn-
jenje vkopov se je izvajal ročni stratigrafski izkop (Sl. 13).
V sektorju 3 so se dela začela šele po dokončanju del v 
sektorju 2. Strojno so bila odstranjena nasutja makadam-
ske ceste – poljske poti, ki je označena že na Jožefinskem 
katastru (območje B2) in novodobna nasutja teras za-
hodno od poti (območje C). Terase so bile deset let prej 
nasute odvečnim materialom, ki je nastal ob gradnji rez-
ervoarja R18. Dela je takrat izvedlo podjetje Grafist d.o.o.. 
Isto podjetje je izvedlo tudi grobo odstranitev nasutja. 

Čeprav naj bi bilo področje le nasuto z odvečnim mate-
rialom, se je ob odstranjevanju tega novodobnega nasutja 
(SE 3000) izkazalo, da so bila poleg nasipavanj izvedena 
tudi zemeljska dela, t.i. »odstranjevanje humusa«. Pri tem 
so bile arheološke plasti, zlasti na JV delu območja C 
(C1), močno poškodovane, na nekaterih delih pa v celoti 
odstranjene do geološke osnove. Ostali del je bil izko-
pan in dokumentiran z enako metodo kot v sektorjih 1 
in 2. Žal je ta nedavni poseg najdišče zelo poškodoval in 
povzročil izgubo ključnih informacij, s katerimi bi lahko 
arheološke ostaline sektorja 3 povezali s tistimi v sektorjih 
1 in 2. 
Pridobljeni podatki so bili beleženi skladno z metodologijo, 
ki vključuje digitalni zajem prostorskih podatkov (glej: Ar-
hej 2010). Za izdelavo stratigrafske sekvence (matriko) je 
bil uporabljen program Stratify 1.3. Nekatere stratigrafske 
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enote smo združevali v skupine, ki smo jih poimenovali 
t.i. stratigrafski objekti (SO). Termin uporabljamo v smis-
lu, kot ga je za »stratigrafic group« definirala Herzogova 
(2004, 10), le kjer je to mogoče iz interpretacijskega vidika 
smo za isti namen uporabili druge, bolj interpretacijsko 
določne termine (npr. cesta, jarek,…). 

Rezultati raziskav
Ana Plestenjak, Benjamin Štular

Splošna StratigrafSka Slika

Splošna stratigrafska slika najdišča Sermin 2010 je razm-
eroma enostavna, saj gre za serijo diluvialnih in koluvial-
nih nanosov na geološki osnovi. Nekateri izmed koluvi-
alnih nanosov so bili podvrženi kultivaciji in posledično 
humifikaciji. Ne glede na interpretacijo, je večina plasti 
koluvialnega nastanka, antropogene pa so večinoma le 
strukture iz kamna in različni vkopi (jame, jarki). Slednje 
lahko strnemo v štiri glavne faze, v katerih beležimo pris-
otnost človekovih aktivnosti: najstarejšo fazo datiramo v 
prazgodovino (bronasta in železna doba), v drugo fazo 
umeščamo rimskodobne ostaline (ki jih delimo na več 
podfaz), v tretjo fazo umeščamo srednjeveške in novove-
ške ostaline, v četrto pa moderne posege.
Ker je izvorni material za vse plasti preperina fliša, gre za 
pretežno meljaste plasti, ki so bolj ali manj rubificirane. 
To pomeni, da so si tudi lastnosti (sestava, grobe sestavine, 
barva) vseh plasti zelo podobne, kar je močno oteževalo 
stratigrafsko določevanje, i.e. prepoznavanje plasti.
Geološko podlago terena je predstavljal fliš (SE 1027 = 
2079 = 3009 = 3131 = 3132). Ponekod je bila nad njim 
ohranjena tudi preperina (SE 3010 = 1334 = 1442 = 3103 

= 3102 = 3120). Na drugih delih je na fliš nalegla plast ru-
menkasto rjavega mazavega glinastega melja, t.i. terra rosa 
(SE 1006 = 1052 = 1109 = 1131 = 1150 = 1226 = 1441 
= 1443 = 2078 = 3068 = 3005). V tej plasti smo doku-
mentirali posamezne odlomke prazgodovinske lončenine. 
Večinoma gre za majhne odlomke, ki imajo zaobljene 
robove. To kaže, da so bili dokumentirani v drugotni legi, 
kar je skladno z interpretacijo, da gre za plast koluvialnega 
nastanka. 
Na teh plasteh smo dokumentirali prazgodovinske in rim-
skodobne antropogene stratigrafske enote, ki so podrob-
neje predstavljene v nadaljevanju (I. in II. faza).
Te plasti je prekrila koluvialna plast olivno rjavega zbitega 
glinastega melja s peščenjakovimi in apnenčevimi lom-
ljenci, ki je vsebovala odlomke lončenine in gradben-
ega materiala, drobce oglja in ostanke polžjih hišic (SE 
1004=2013=3014).
Nad njo je na zgornji terasi sektorja 1 in 2 (vzhodni del) 
ležala plast svetlo olivno rjave gnetljive meljaste gline z 
apnenčevimi lomljenci, odlomki novoveške in rimsko-
dobne lončenine ter novoveškega gradbenega materiala 
(SE 1003=2008). Vsebovala je tudi lupine polžev in školjke. 
Na spodnji terasi pa je nad SE 1004=2013=3014 ležala plast 
bledo rumene gnetljive meljaste gline s peščenjakovimi in 
apnenčevimi lomljenci, odlomki novoveškega gradbenega 
materiala, lupinami školjk in polžev (SE 1020=3012). Obe 
plasti sta se po sestavi sicer nekoliko razlikovali, vendar 

gre v obeh primerih za nekdanjo obdelovalno površino. 
SE 1003 lahko opredelimo kot pokopana tla oziroma sta-
ro ornico, najverjetneje zgodnjenovoveške datacije. Med 
najdbami v SE 1003 in 1020 so sicer dokumentirane tako 
prazgodovinske in rimskodobne ter poznosrednjeveške 
oziroma zgodnjenovoveške, kot tudi moderne najdbe. 
Takšen izbor najdb je značilen za plasti, ki jih interpreti-
ramo kot kultivirane plasti, t.i. obdelovalno površino. Zdi 
pa se, da je v tej plasti delež zgodnjenovoveških najdb 
največji. Njeno ohranitev v tovrstni obliki je zagotovilo 
moderno terasiranje – na zgornjem delu terena je več nas-
utja kot na spodnjem, zato je bila SE 1020 verjetno orana 
tudi v mlajših obdobjih, kar je povzročilo spremembe v 
njeni sestavi. 
Na SE 1003=2008 in na SE 1020 smo dokumentirali 
stratigrafske enote, ki jih uvrščamo v srednji in novi vek 
(III. faza).
Sedimente III. faze je prekrila plast svetlo olivno rjave-
ga gnetljivega peščenega melja z apnenčevimi lomljenci, 
odlomki novoveške in moderne lončenine ter gradben-
ega materiala (SE 1002=2003). Gre za staro ornico, na 
kateri se je formirala plast sivorjave zbite meljaste gline z 
apnenčevimi lomljenci (SE 1001=2002). Interpretiramo 
jo kot moderno ornico, ki je bila na nekaterih delih zame-
jena z vkopi in suhozidnimi strukturami (IV. faza). Ob 
začetku izvajanja arheoloških del prostor ni bil obdelan. 
Ornico je prekrivala ruša (SE 1000=2000) oz. v sektorju 3 
več metrov debelo nasutje. 

i. faza: prazgodovina

Stratigrafska slika
Arheološki zapis predrimskih stratigrafskih enot ohranje-
nih in situ je, kljub velikemu številu prazgodovinskih najdb 
v drugotni legi, zelo skromen. Ostanki se koncentrirajo na 
severnem delu sektorja 1 (kv. C3 do G8; Sl. 14, 15), kjer 
smo zaznali povečano koncentracijo prazgodovinskih 
najdb. Predvsem gre za lončenino, ki pa jo datiramo tako 
v bronasto kot tudi v starejšo železno dobo. Na tem delu 
je bila že v geološki osnovi vidna manjša globel, ki se je 
postopoma zapolnjevala s koluvialnimi polnili (SE 1017, 
1451, 1445, 1450, 1448). Vsa so vsebovala odlomke praz-
godovinske lončenine. Ohranjenost in velikost nekaterih 
odlomkov nakazujeta na prostor neznanih predrimskih 
aktivnosti v neposredni bližini južno – torej navkreber – 
od opisane lokacije. Ta vtis je podkrepljen tudi z nekaj 
in situ odkritimi kamnitimi zložbami (SE 1447, 1332) in 
jamami (SE 1463/1462; 1465/1466; 1434/1433, 1328, 
1440; 1446/1329; t.i. SO 1). Gre za elemente, ki so zago-
tovo antropogeni, vendar zaradi njihove maloštevilnosti, 
odsotnosti najdb v prvotni legi in slabe ohranjenosti, ni 
možno podati določnejše interpretacije o predrimskih ak-
tivnostih (Sl. 16).

Gradivo 
Tina Žerjal
Na najdišču je bilo odkritih 1.067 prazgodovinskih kosov 
(4,9% deleža vsega odkritega gradiva), od tega 989 odlom-
kov prazgodovinske lončenine, 64 kosov hišnega lepa, 5 
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kovinskih predmetov in 6 kamnitih artefaktov.

Keramika
Med keramičnim gradivom prevladuje lončenina (17,5% 
delež vse odkrite lončenine). Najstarejši keramični ma-
terial je nastal v času srednje bronaste dobe in je vezan 
na obdobje kaštelirske kulture. Najdeni prazgodovinski 
odlomki so bili izdelani tako v času bronastodobne kakor 
železnodobne kaštelirske kulture ali istrske železnodobne 
skupine. Zaradi fragmentarnosti odlomkov, podob-
nosti keramične mase in trajnosti nekaterih oblik večino 
odlomkov težko natančneje datiramo znotraj tega dolgega 
časovnega obdobja.
Med gradivom prevladuje groba kuhinjska keramika, zlasti 
lonci različnih tipov (862 kosov oz. 87,1% deleža prazgo-
dovinske lončenine), sledijo jim pitosi (93 kosov), pekve 
(5 kosov), skodela (1 primerek) in svitek (1 primerek). 
Večina odlomkov prazgodovinske keramike (tehnološka 
skupina PrKK) je bila izdelana iz finozrnate mase z 
redkimi do zmernimi primesmi: fina, drobna ali groba 
zrnca groga in kalcijevega karbonata. Keramika je bila 
večinoma žgana redukcijsko z oksidacijskim ohlajanjem, 
tako je nastal tipičen večbarven prelom s sivim jedrom in 
rdeče – oranžno ali oker zunanjo površino in včasih tudi 
notranjo površino iste barve. Površine posod so zaglajene. 
Manjše posode so velikokrat izdelane iz bolj fine mase, 
medtem ko imajo odlomki večjih loncev in pitosov prisot-
nih več pustil, ki so lahko iz večjih zrnc. Nekaj odlomkov 
posod je izdelanih iz izredno fine redukcijske keramike 
(tehnološka skupina PrKK2), ki vsebuje enake primesi. K 
mlajšeželeznodobni keramiki naj bi spadali tudi odlomki, 
ki vsebujejo obilna zrnca apnenca (PrKK3), morebiti tudi 
kremena (KKNEP6), so pa izdelani veliko bolj grobo kot 
rimska kuhinjska keramika.
Večina odlomkov ustij je verjetno pripadala loncem 
različnih dimenzij, od izredno tankih in finih lončkov do 
izjemno velikih loncev oz. pitosov. Na osnovi ohranjenih 
ustij pa obliko celotne posode težko določimo. Prevladu-
jejo močno izvihana ustja z zelo oddaljenim zunanjim 
robom od prehoda v vrat (kat. 1249, 55, 61, 15, 16). Manj 
številčna so rahlo izvihana ustja oz. ustja, ki so rahlo nag-
njena navzven (kat. 17) in pokončna ustja, ki se podaljšajo 
v visok vrat (kat. 62). Posode z navpičnim ustjem ali z 
navznoter nagnjenim ustjem so lahko kroglasti lonci ali 
skodele oz. latvice (kat. 1110, 21). Latvice s poševno 
fasetiranim ustjem naj bi bila značilna za pozno bronasto 
dobo oz. zgodnjo železno dobo. Za železno dobo naj bi 
bila značilnejša ustja loncev v obliki črke L oz. z ravno iz-
vihanim fasetiranim ustjem (kat. 18) (Sakara Sučevič 2008, 
443).
Na ostenjih posod so bili odkriti ostanki okrasa: plastična 
rebra z odtisi prstov (kat. 54, 58, 95, 851; časovno dol-
gotrajen način okraševanja), gladki plastični držaji v obliki 
polmesečastih reber (starejša železna doba), odtisi prstov 
na robu ustja. Najdenih je bilo tudi več odlomkov držajev 
in ročajev posod. Vodoravni preluknjani ročaji (kat. 87) so 
značilnost srednje bronaste dobe, kakor ostenje večjega 
bikoničnega pitosa s tunelastimi in trakastimi ročaji na 
največjem obodu posode (kat. 216) (Sakara Sučevič 2008, 

443). Bikonični lonci z držaji pa naj bi bili značilni za 
starejšo železno dobo (kat. 233) (Sakara Sučevič 2008, 
443).
Večina odlomkov dna je ravnih, eno je bilo okrašeno z 
odtisi prstov (kat. 20), najdeno pa je tudi dno s prstanasto 
nogo (kat. 806). 
Med posebnosti lahko uvrstimo tudi odlomek zelo fine 
temno rdeče keramike s prelomom sive barve (tehnološka 
skupina PrKK4, kat. 104), morda odlomek keramične sit-
ule, ki bi bila lahko uvožena z Italskega polotoka.
Najdene je bilo tudi nekaj ožgane gline oz. hišnega lepa 
z odtisi vejic. Odlomek grobe keramike obd. št. 272 bi 
lahko bil odlomek keramičnega svitka.
Tipologija najdenega posodja odgovarja že znanim najd-
bam iz območja Sermina (Svetličič 1997; Sakara Sučevič 
2008). Čeprav je začetek poselitve Sermina datiran že v 
neolitsko obdobje, pa je bila večina objavljenih najdb dati-
rana v čas od srednje bronaste dobe do zgodnje železne 
dobe. Najdb razvite železne dobe naj bi bilo poznanih 
sorazmerno malo (Svetličič 1997, 114; Sakara Sučevič 
2008). Na območju izkopavanj Srmin 2010 pa ni bilo 
najdenih starejših najdb od srednje bronaste dobe, kar 
nedvomno odraža dejstvo, da naj bi starejša poselitev bila 
vezana na obronke vzpetine proti morju, v srednji bro-
nasti dobi pa naj bi se razširila še na kaštelir na vrhu hriba. 
Med odlomki novih izkopavanj pa je dobro izpričana tudi 
razvita železna doba - predvsem z najdbami certoških 
fibul.
Zaobljenost številnega prazgodovinskega materiala kaže, 

Sl. 15. -  Sermin, faza I: pogled na kotanjo zapolnjeno s sedimen-
ti, ki so vsebovali prazgodovinske najdbe

Sl. 16. - Sermin, faza I: jami Se 1463 in 1465
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da je bila večina odlomkov prinešena na območje izkopa-
vanj s koluvialnim nanosom, verjetno je bila sprana iz 
višje ležečih predelov hriba, kjer je bil bronastodobni in 
železnodobni kaštelir. Morda je njihova sekundarna lega 
deloma posledica kasnejše kmetijske uporabe pobočja, 
tako v rimskem kakor novoveškem obdobju z izdelavo 
teras. Skupina ostankov keramičnih posod, ki so bolje 
ohranjeni, pa nasprotno priča, o človekovi aktivnosti na 
tem pobočju že v bronasti in/ali železni dobi.

Kovinske najdbe
Vesna Merc
Prazgodovinskih kovinskih predmetov je na najdišču 
razmeroma malo, le 5. 
Med prazgodovinskimi najdbami izstopajo fragmenti 
bronastih fibul (kat. 7, 9, 42, 493). Nekatere med njimi 
lahko uvrstimo med železnodobno osebno opremo, nošo. 
Bronasti nogi fibul z gumbkom (kat. 7, 9) uvrščamo med 
certoške fibule, ki so bile od 5. do 4. stol. pr. n. št. razšir-
jene v zaledju severnega Jadrana, od Bologne čez Padsko 
nižino, alpske doline in Slovenijo do Like (Teržan 1976). 
Nosili so jih v poznohalštatskem obdobju, posamič pa 
tudi do srednjelatenskega obdobja (Teržan 1976, 365 – 
368). Nogi fibul z gumbi sta najbolj podobni certoškim 
fibule X. vrste, ker pa ni ohranjen tudi lok, lahko spadata 
tudi v VII. vrsto. Omenjene fibule pa niso edine s tega 
najdišča, ob raziskavah na Serminu leta 1987 in 1988 je 
bila namreč že odkrita certoška fibula različice VIIf  po 
Teržan (Svetličič 1997, 31 – 35), kar potrjuje, da je bil širši 
prostor sestavni del prazgodovinske naselbine, o kateri je 
pisal že Marchesetti leta 1903.
Omeniti velja tudi dvoglava bronasta igla okroglega pre-
seka z oglato okrašeno glavico in odebeljenim vratom (kat. 
127), ki jo sicer datiramo v prazgodovinski čas. 
V ta sklop najdb smo umestili tudi močno fragmentirano 
železno sulično ost (kat. 1209), ki je bila sicer najdena v 
mlajšem kontekstu (iz SE 1001 ali 1002) in je kronološko 
težko določljiva. Tovrstnim orožjem lahko namreč sled-
imo od prazgodovine do srednjega veka, saj gre za iz-
redno funkcionalno pogojen tip napadalne opreme, ki 
se je le malo spreminjal skozi čas. Kljub temu pa lahko 
morda na podlagi izbočenega rebra sklepamo, da gre za 
starejšeželeznodobno sulično ost.

Interpretacija
Sklepamo, da večina prazgodovinskih najdb primar-
no izvira iz območja na vrhu Serminskega griča, kjer se 
predvideva prazgodovinska naselbina. Njihovo najdbo na 
obravnavani lokaciji pripisujemo sekundarnemu deponi-
ranju, ki je nastalo ob polzenju sedimentov iz višjih leg 
v nižje. Hkrati pa skromen arheološki zapis na severnem 
delu sektorja 1 priča tudi o nizko intenzivnih aktivnostih, 
kar pa je povsem skladno s tezo o naselbini na vrhu griča. 
Zelo verjetno je, da je ravno mikro-geomorfološka podo-
ba tega dela botrovala povečani koncentraciji aktivnosti. 
Geološka osnova namreč na tem mestu tvori manjšo glo-
bel, ki je v tlorisu merila približno 15 x 20 m (prim. SE 
1448). Prvotna globina je bila nekaj metrov, vendar je bila 
v času prazgodovinskih aktivnosti večidel že zapolnjena 

s koluvialnim polnilom (SE 1448). Zagotovo pa je bila 
globel zaradi zadrževanja padavinske vode bolj vlažna od 
okolice. Morda so jo uporabniki prostora zaznavali pred-
vsem kot »otok« z bolj zeleno vegetacijo v sušnih obdo-
bjih.
Že iz zgoraj navedenega izhaja, da tudi o opustitvi verje-
tne prazgodovinske naselbine na Serminu nimamo nepo-
srednih dokazov. Na večjem delu najdišča je prazgodovin-
ske strukture prekrivala do 20 cm debela koluvialna plast 
(SE 1036). Vendar velja omeniti, da prazgodovinskih in 
rimskodobnih struktur vsaj na nekaterih mestih (obmo-
čje objekta 6, kvadranti 8-9 / G-I) ne ločujejo koluvialne 
plasti. Posredno torej lahko sklepamo, da v uporabi raz-
iskanega prostora na prehodu iz prazgodovine v rimsko 
obdobje ni bilo izrazite spremembe ali hiatusa. Izkušnje 
s sredozemskimi kulturnimi krajinami namreč kažejo, da 
vsako opuščanje intenzivne nege kulturni krajine botruje 
znatnim erozijsko – akumulacijskim procesom. 

ii. faza: rimSko obdobje

Fazo 2 opredeljujejo rimskodobne strukture. Sem smo 
uvrstili vse stratigrafske enote, ki ležijo med dvema kolu-
vialnima plastema dokumentiranima na večjem delu naj-
dišča, nad SE 1036 in pod SE 1004. V to fazo umeščamo 
več t.i. SO (2 – 9), cest (1, 2, 3) in jarkov (1, 2). Na podlagi 
njihove stratifikacije smo fazo 2 nadalje razdelili na štiri 
podfaze: 2a, 2b, 2c in 2d.

podfaza iia

Stratigrafska slika
Človekove aktivnosti iz rimskega časa smo zabeležili na 
dveh koncih terena (Sl. 24). Prvo dogajanje je intenzivi-
rano na območju kotanje iz I. faze in na predelu vzhodno 
od nje. Vse prazgodovinske stratigrafske enote na obmo-
čju zgoraj opisane globeli je prekrivala koluvialna plast 
olivno rjavega drobljivega peska s peščenjakim gruščem, 
z odlomki rimskodobne in prazgodovinske lončenine ter 
rimskodobnega gradbenega materiala (SE 1287=1396). V 
to plast sta bili vkopani dve jami nepravilnega tlorisa (SE 
1439/1338 in 1393/1392) in jarek (SE 1388/1387; SO 2). 
Na tem mestu je bila dokumentirana tudi antropogena 
plast z velikim odstotkom oglja (SE 1288). Te antropoge-
ne plasti sta prekrili koluvialni plasti (SE 1103, 1383). SO 
2 interpretiramo kot prostor neznanih aktivnosti nizke 
intenzitete. Naravna globel se je še naprej zapolnjevala s 
koluvialnimi polnili in bila hkrati prostor aktivnosti, ki pa 
jih zaradi maloštevilnih najdb in slabo ohranjenih struktur 
ne moremo natančneje opredeliti.
Vzhodno od kotanje je bilo dokumentiranih še več zelo 
slabo ohranjenih kamnitih struktur in nekaj plasti, ki jih 
pripisujemo t.i. SO 3 (Sl. 17). Najpomembnejši sta nasutje 
(SE 1442) in utrjena hodna površina iz zbite peščene gline 
(SE 1398). To hodno površino so prekrivale kamnite zlož-
be, ki jih interpretiramo kot zelo slabo ohranjen ostanek 
utrjevanja hodne površine (SE 1376, 1377, 2098) in ostan-
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Sl. 19. - Sermin, faza IIa: nad zasutjem struge je bil postavljen 
t.i. SO 4

Sl. 20. - Zajeda, sestavljena je iz dveh poglobitev in zapolnjena 
z lomljenci karbonatnega peščenjaka. Z rdečima puščicama so 
označene plasti karbonatnega peščenjaka nad zajedo. lomljen-
ci v zajedi niso posledica naravnih procesov temveč gre za odval 
oziroma deponijo neuporabnih blokov pod kamnolomom.

Sl. 18. - Sermin, faza IIa: pogled na korito struge Se 3294; na 
vzhodni strani je korito zamejeno s kamnitimi bloki

ke temeljev (SE 1397, 1426, 2102=2028, 2052). 
Nekoliko južneje (kv. M9) je bilo najdeno tudi osamljeno 
kurišče iz te faze. Nakazovala ga je plast rumenkasto rde-
čega rahlega glinastega melja z 80% oglja in z odlomkoma 
prazgodovinske in antične lončenine (SE 1366). Interpre-
tiramo jo kot ostanek kurišča, katerega proces smo ozna-
čili s SE 1403. V fazo 2a ga umeščamo zgolj na podlagi 
stratifikacije, saj v omenjenih stratigrafskih enotah ni bilo 
drobnih najdb. Ker je kurišče tudi sicer povsem brez kon-
teksta podrobnejša interpretacija ni možna.
Drugo sočasno dogajanje smo zabeležili v sektorju 3. Na-
ravno podlago na osrednjem delu sektorja je oblikovala 
hudourniška struga (SE 3294), ki je usmerjena vzdolž po-
bočja (od JZ proti SV) proti vznožju griča. Na pobočju 
nad domnevnim izvirom potoka smo lahko opazovali šte-
vilne večje kose in bloke karbonatnega peščenjaka, ki so 
ležali neposredno na flišni podlagi. Številni kosi so imeli 
izrazito ostre, odlomne robove, ki jih ne moremo pripisati 
naravnim procesom. Njihov nastanek s precejšno gotovo-
stjo pripisujemo človeškim dejavnostim. 
Strugo potoka je na vzhodni strani zamejeval suhi zid 
iz večjih kamnitih blokov (SE 3280). V nekem trenutku 
je bila notranjost struge zasuta s kamnitim materialom 
različne velikosti (SE 3266; Sl. 18). Tudi ti kamni so bili 
peščenjaki, ki so imeli vsi ostre robove, kar kaže na člove-
ško aktivnost (Sl. 23). Med kamnitim materialom so bili 
najdeni tudi odlomki rimskodobne lončenine. Nad samim 
zasutjem struge, je bila v njenem zgornjem delu (kv. AF8 – 
AG3) narejena kamnita izravnava (SE 3250). Na njo je bila 
postavljena kamnita škarpa (SE 3287), kasneje nadgrajena 
z zidom (SE 3237), ki je ustvarila umetno teraso na pobo-
čju (t.i.SO 4; Sl. 19). 

Gradivo 
Najdbe, ki sodijo v rimski čas predstavljajo 76,8% deleža 
vsega odkritega gradiva (12.792 kosov gradbenega materi-
ala, 3.192 kosov antične lončenine, 695 kosov kovin (bron, 
železo, svinec), 23 kosov kosti in školjk in 15 kosov stekla). 
Časovne opredelitve gradiva po podfazah so težke, ker se 
starejše najdbe pojavljajo tudi v novejših kontekstih. Zato 
na tem mestu obravnavamo le gradivo, ki ga z gotovostjo 
lahko umestimo v podfazo 2a. Celotno keramično gradi-
vo pa je podrobneje analizirano v nadaljevanju (Žerjal, tu, 
str.92). 

Keramika
Tina Žerjal
Med keramičnimi najdbami v plasteh in strukturah faze 
IIa (pred gradnjo vile oz. cest) se pojavlja izredno veliko 
resedimentiranih odlomkov prazgodovinske keramike. 
Odlomkov rimskih posod in gradbenega materiala je iz-
redno malo, pa še te niso datacijsko izpovedne. Manjši 
odlomki pripadajo zvrstem rimske keramike, ki se najpo-
gosteje pojavljajo v času izgradnje ceste in vodovoda (fazi 
2b in 2c), torej ureditve okolice vile rustike. 
V strugi oz. kamnolomu in njegovih zapolnitvah (SE 
3266) so bili najdeni odlomki kampanjskih amfor in amfor 
tehnološke skupine »Dr. 6A z grogom«, v kateri so bile 
izdelane tako grško-italske amfore, amfore oblika Lamb. 

Sl. 17. -  Sermin, faza IIa: SO 3
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Sl. 21. - Sermin, panoramski pogled na najdišče proti vzhodu 
prikazuje lego interpretiranega kamnoloma in odvala. Z modro 
puščico je označena lokacija profila zajede z lomljenci (odvala) 
na sliki 4. Z rdečo puščico je označena lega plasti karbonatnega 
peščenjaka na sliki 5. Z vijoličnima puščicama je označena 

linearna struktura lomljencev, ki omejuje vzhodni rob odvala. Z 
zelenimi puščicami je označeno območje z lomljenci na flišnih 
plasteh. S črnima puščicama je označena lega večkrat tlakovane 
površine.

2 in oblike Dr. 6A (časovni razpon prve polovice 2. stol. 
pr. n. št. do sredine 1. st. n. št.). V najvišjih plasteh zapol-
nitve oz. izravnave nad njo (SO 4, SE 3237 in 3250) je bil 
najden še odlomek ročaja amfore Dr. 2-4, katere proiz-
vodnja se začne v drugi polovici 1. st. pr. n. št. Uporaba 
kamnoloma in njegova zapolnitev bi lahko bila sočasna 
gradnji vile rustike in gradnji cest ter vodovoda ali le ne-
koliko starejša od njih, nekje v času med drugo polovico 
1. stol. pr.n.š. do sredine 1. stol. n.š..

Strukture SO2 pa še težje časovno opredelimo, saj je poleg 
prazgodovinskih odlomkov keramike najdenih le še nekaj 
drobcev rimske opeke in kuhinjske keramike. Medtem ko 
so ostanki prvotne poljedelske parcelacije oz. SO3“f  po-
leg prazgodovinskih najdb vsebovali še odlomek rimsko-
dobne namizne keramike.

Kovina
Kovinske najdbe v podfazi IIa so redke. Najdeni so pred-
vsem posamezni železni žebljički (kat 32, 34, 41, 43-47, 
71-77) in fragmentiranih bronastih predmetov (kat 42, , 
47, 57, 50, 79), ki jih ne moremo podrobneje opredeliti.

Interpretacija
Tomaž Verbič, Ana Plestenjak, Benjamin Štular
Ostanki zgodnje faze rimske aktivnosti so skromni in se 
vežejo na zasutje struge manjšega izvira v sektorju 3 in 
na posamezne stratigrafske objekte v sektorju 1. Struga 
v sektorju 3 je bila zasuta z večjimi peščenjakovimi bloki. 
V zvezi s tem se pojavlja vprašanje, ali lahko tak material 
nastane z naravnimi procesi, ali pa je pojav teh kosov in 
blokov posledica človekovega posega. V dani geološki si-
tuaciji kamniti podori in množično gravitacijsko padanje 
kamenja, torej procesi, pri katerih bi lahko prišlo do na-
ravne koncentracije kamnitih blokov in kosov, niso možni. 
Temu nasprotujejo naslednje lastnosti lomljencev in kon-
tekst njihovega pojavljanja:
- večinoma se pojavljajo zgoščeno, v globoki zajedi (odva-
lu?), brez urejenega zloga, skupaj z muljasto preperinsko 
osnovo (Sl. 20, 22)
- med njimi so številni večji in manjši (porni) prazni pro-
stori

- med njimi so posamezne rimskodobne najdbe
- številni izkazujejo zelo ostre odlomne robove (Sl. 23)
- na robu zajede (odvala?) so nekateri večji lomljenci po-
stavljeni na njen vzhodni rob in tvorijo linearno strukturo

- deloma se ti lomljenci pojavljajo tudi na področju do-
mnevnega kamnoloma nad zajedo (Sl. 21).
Ostri odlomni robovi lomljencev niso naravnega nastanka. 
Tako se ponuja interpretacija, da so kamniti kosi in bloki 
v bistvu lomljenci na odvalu (deponiji neuporabnih lom-
ljencev) nekdanjega kamnoloma. Lokacijo potencialnega 
kamnoloma bi lahko iskali v pobočju nad izvirom, kjer 

Sl. 22. - Plasti karbonatnega peščenjaka nad odvalom se zaradi 
dveh sistemov razpok krojijo v paralelpipede.  

Sl. 23. -  številni bloki na odvalu imajo izrazito ostre robove, ki 
so v danem geološkem okolju lahko le posledica človekovega 
posega, lomljenja v kamnolomu.
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in, faza IIa
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je naravni teren terasasto ravno odrezan (kv. AI-AJ/3-6). 
Neuporabljeni material – odval je vsaj delno zapolnil nara-
vno zajedo v pobočju (strugo). Na tem delu je lociran ob 
plastnatem peščenjaku, ki je primeren gradbeni kamen 
in zaradi naravne razpokanosti ter posledično krojenja 
v paralelpipede enostaven za pridobivanje. V odvalu se 
med lomljenci pojavljajo večje praznine, ki jih preperina 
ni zapolnila. To bi lahko razlagali kot posledico hitrega 
nalaganja lomljencev, saj preperina kljub izpiranju ni uspe-
la zapolniti vseh vmesnih prostorov. Sporadične rimsko-
dobne najdbe v odvalu nakazujejo na čas nastanka tega 
le-tega. Datiramo ga lahko le zelo široko, v čas med drugo 
polovico 2. stol. pr.n.št. do sredine 1. stol. n.št..
Nekoliko ožje, med drugo polovico 1. stol. pr.n.št. in 
sredino 1. stol. n.št. pa na podlagi drobnih najdb datiramo 
izgradnjo gruščnate izravnave in SO 4 (škarpa in zid SE 
3237), ki sta bila zgrajena po zasutju naravne zajede/stru-
ge. Za izravnavo in za zid je bil uporabljen enak material, 
kot ga je moč najti v odvalu. 
Na podlagi tega lahko rečemo, da je bil, v kolikor je na 
tem področju res deloval kamnolom, le-ta v funkciji le 
kratek čas. Morda le za čas izgradnje vile. Vsekakor pa je 
bil opuščen v času izgradnje izravnave in postavitve zidu, 
ki je ustvarila umetno teraso na pobočju. To je torej čas 
prvega urejanja okolice vile.
V čas med drugo polovico 1. stol. pr.n.št. do sredine 1. 
stol. n.št. so datirani tudi ostanki SO 3 iz sektorja 1. Zara-
di skromne ohranjenosti natančnejša interpretacija teh 
zidov ni možna. Obe linearni strukturi sta približno pra-
vokotni in vzporedni z ostanki antične kultivacije iz mlajše 
podfaze 2c. Možno je, da je osnovna parcelacija nastala 
že v tem času, saj fizični ostanki kultivacije ne izključujejo 
starejše parcelacije, nasprotno (sic!). Zdi se torej, da SO 
3 lahko interpretiramo kot del rimskodobne parcelacije s 
prostorom posebnih aktivnosti tik ob parcelni meji. Te 
aktivnosti so bile zagotovo v neposredni povezavi s kulti-
vacijo oziroma natančneje, s poljskimi deli. 

podfaza iib

Stratigrafska slika
Podfaza IIb predstavlja stopnjevanje človeške aktivnosti 
na območju obravnave. Samo podfazo lahko ločimo na 
dve stopnji. Prva predstavlja nastanek določenih novih 
stratigrafskih objektov – pri tem gre zlasti za dve cestišči v 
sektorju 1 in 3. Druga stopnja pa pomeni čas uporabe teh 
objektov, ko se že začnejo pojavljati določene spremembe: 
posodobitve, popravila,…

1. stopnja podfaze IIb
Tako smo v prvo stopnjo podfaze IIb uvrstili nastanek 
t.i. ceste 2 na vzhodnem delu izkopnega polja. Osnovna 
os cestišča je potekala v smeri severozahod – jugovzhod. 
To je tudi smer, ki od v predhodnih raziskavah doku-
mentiranih rimskodobnih objektov vile rustike vodi proti 
arheološkem najdišču Križišče.
Predpripravo gradnje ceste predstavlja izkop dveh vzpored-

Sl. 25. - Sermin, faza IIb1: jarki in izravnave pred izgradnjo 
cestišča 2

Sl. 26. - Sermin, , faza IIb1: cestišče ceste 3a (zid Se 3038=3057 
in tlak Se 3254)

Sl. 27. -  Sermin, faza IIb2: pogled na cesto 2 z vodovodom
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nih jarkov (1368=1385=2096 in 1400=2093=1367), ki ju 
povezujejo trije prečni jarki (SE 1435=1423, 1370 in 2139; 
Sl. 25). Oba vzporedna jarka sta zamejevala kasnejše 
cestišče in sta imela funkcijo odvodnjavanja. Temu na-
menu sta skoraj gotovo služila tudi prečni jarek SE 1435 
in jarek SE 2125, ki je usmerjen pravokotno od ceste po 
bregu navzdol. Teren med jarkoma je bil izravnan. Delno 
je bil počiščen do geološke osnove (SE 1006), na nekaterih 
delih pa so se še ohranil olivno rjav glinen melj z manjšo vs-
ebnostjo oglja (SE 1348, 1121=1133=2084=2091=1271) 
in svetlo olivno rjav glinen melj (SE 2045=2053; SE 
1257), ki predstavljata t.i. hodno površino iz časa gradnje. 
Tako pripravljen teren je bil dodatno izravnan s tankim 
peščenim nasutjem (SE 1357=2072, 1279=1242). Nasutje 
je prekrilo tudi dva manjša jarka, ki sta prav tako vzpored-
na s cestiščem (SE 1381/1380; 1379/1378) in ležita 
med obema glavnima jarkoma. Sklepamo, da sta nastala 
sočasno z njima, lahko pa bi bila tudi starejša. Njuna 
funkcija pa ni jasna. Morda sta ostanek cestišča ali pa sta 
služila kot označitev trase cestišča in bi bila potemtakem 
zgolj arheološki zapis načina konstrukcije cestišča.
Na peščeno nasutje (SE 1357=2072, 1279=1242) je bilo 
postavljeno cestišče iz večjih peščenjakovih lomljencev 
(SE 1185= 1132=1114=2014=2082). Fina nasutja, ki so v 
času uporabe ceste zagotovo prekrivala to konstrukcijo, se 
niso ohranila. Njihove ostanke lahko prepoznamo v pre-
sedimentiranih plasteh iz mlajših faz (SE 1261, 2017). Do-
kumentirali smo tudi delno uničenje cestišča, poškodovano 
plast (SE 1438). Le na SZ delu je na SE 1185 še ležal mel-
jast sediment (SE 1213), ki bi lahko bil tudi sediment iz 
časa uporabe ceste. Najdbe s cestišča predstavljajo zlasti 
žebljički za čevlje ter posamezni odlomki rimskodobne 
lončenine in rimskega gradbenega materiala, ki jih lahko 
datiramo v drugo četrtino 1 stol. p.n.š do 2 stol. n.št.. Tudi 
balzamarij najden na cestišču (SE 2014) je datiran v drugo 
polovico 1. do 2 stol.. 
Cesta 2 se je ohranila le v zgornjem (JV) delu sektorja 1 
in 2. 
Na zahodnem delu izkopnega polja, v sektorju 3, je v tem 
času SO 4 prekril koluvij (SE 3263=3256). Nanj je bila 
nasuta peščena izravnava (SE 3212). Vzporedno z linijo 
starejše škarpe (SE 3287) v smeri proti pobočju je bil 
postavljen zid SE 3025, (s temeljem 3269 in vkopom zanj 
3275), ki je na severu zamejeval rob novonastale terase. 
Južni del terase pa je bil zamejen z bolj ali manj ravno 
odrezano flišno osnovo, ki se je dvigovala cca. 2 m vi-
soko in se nato postopoma prevešala v položno pobočje. 
Na tem prelomu je bil zgrajen še en zid (SE 3038=3057 
z vkopom 3277=3278), ki je bil postavljen na flišno os-
novo. Tekel je vzporedno z zidom SE 3025, pri čemer se 
je usmeritev prilagajala zgornjemu robu pobočja. Zid je 
funkcioniral kot škarpa, ki preprečuje drsenje sedimentov 
na spodnje področje. Novonastala terasa med zidom 3025 
in flišno osnovo je bila široka cca 4m. V zahodnem delu 
je bil teren izravnan s kamnitim sedimentom (SE 3259). 
Nanj je bila nasuta peščena glina (SE 3255), na katero je 
bil postavljen cestni tlak (SE 3254). To cestišče, skupaj z 
zidom 3025 smo poimenovali t.i. cesta 3a (Sl. 26). Na 
tlaku SE 3254 in v glineni izravnavi pod njim je bilo od-

kritih 15 žebljičkov za čevlje. Keramično gradivo (amfore 
Dr. 6A, Lamb 2) kaže na okvirno datacijo do sr. 1. stol. 
n.št. 
Na predelu južno od ceste se je na geološko podlago 
naložila zemljena plast (SE 3248). V kv. AI 3-4, kjer v 
starejši fazi predvidevamo kamnolom, pa je podlago 
prekrivala plast ostrorobih peščenjakovih lomljencev (SE 
3208).

2. stopnja podfaze 2b
Po tem, ko je bila cesta 2 že nekaj časa v uporabi in je bil južni 
obcestni jarek že delno zasut, je prišlo do obsežnejšega 
gradbenega posega. V peščeno izravnavo na južnem delu 
cestišča je bil vkopan jarek (SE 1320=1130=1254), ki 
poteka vzporedno s cestiščem. Vanj je bil položen vodo-
vod iz keramičnih cevi (SE 1255=1129=1319), vezanih 
z malto. Cevi so bile ob straneh dodatno obložene (SE 
1310=1318) in tudi pokrite s kamnitimi ploščami (SE 
1321=1256). Trasa vodovoda se je delno prekrivala z nek-
danjim obcestnim jarkom, a je na vzhodnem delu viden 
določen odklon od linije prvotnega jarka, kar jasno kaže, 
da je vodovod cesti dodan naknadno (Sl. 27, 28).
Ko je bila cesta že zgrajena sta bila severno od nje, na 
območju nekdanjega SO 3, v hodno površino (SE 
1271=2091 oz. 2045=2053) vkopana dva linearna jarka 
(SE 1449=2106 in SE 1363=1364=2058=2077; t.i. SO 
5), ki sta SO 3 tudi poškodovala. Jarka sta se sekala pod 

Sl. 29. -  Sermin, faza IIb2: cesta 3b (tlak 3218=3222 in zidec 3221)

Sl. 28. -  Sermin, faza IIb2: detajl vodovodne napeljave
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pravim kotom. Vanju so bili zloženi kamni (SE 1432 in 
SE 1050=1358=2024, 1375), ki jih interpretiramo kot os-
tanke rimskodobne kultivacije. Jarka pa sta lahko služila 
tudi za odvodnjavanje cestišča.
Na zahodu je bilo cestišče ceste 3 večkrat popravljeno. Po-
pravila so predstavljale glinene izravnave (SE 3247, 3243, 
3242, 3219) in kamnita nasutja (SE 3241, 3249, 3216 – pri 
slednjih dveh bi morebiti lahko govorili celo o ponovnih 
tlakovanjih). Kamnita nasutja so se zlasti koncentrirala na 
zahodnem delu, kar kaže, da je bilo na tem delu največ 
statičnih težave s cestiščem. Predvidevamo, da je prihajalo 
bodisi do izpiranja sedimentov, bodisi do pogrezanja. V 
nekem trenutku je bila cesta v celoti ponovno tlakovana s 
kamnitim drobirjem (SE 3218=3222; t.i. cesta 3b; Sl. 29). 
Na spodnjem, severnem delu je cesto še vedno zamejeval 
zid 3025, v kv. AH3-4 pa je bil tudi na južno stran cestišča 
postavljen zidec (SE 3221). Slednji predstavlja robnik 
ceste, hkrati pa manjšo škarpo, ki preprečuje eventualno 
zasipavanje ceste iz pobočja. Na tej površini so se mes-
toma ohranili sedimenti iz časa uporabe ceste (SE 3233, 
3220). Glede na drobno gradivo v teh plasteh, popravila 
datiramo v čas 1. stol. n.št..

Gradivo

Keramika
Tina Žerjal
Nasutja za cesto 2 vsebujejo veliko keramičnega gradi-
va, izjemno veliko odlomkov ostenj amfor in različnega 
keramičnega gradbenega materiala (odlomkov tegul, opek, 
imbreksov itd.), kar so sekundarno uporabili za tlakovanje 
cest. Amfore so po porabi ali pretočenju živil, ki so jih v 
njih tovorili na daljše razdalje, postale odpaden material.
Med amforami še vedno prevladujejo odlomki tehnološke 
skupine Dr. 6A z grogom (kat. 105), v kateri so bile izde-
lane tako grško-italske amfore, amfore oblika Lamb. 2 in 
oblike Dr. 6A (časovni razpon prve polovice 2. stol. pr. n. 
št. do sredine 1. st. n. št.). Nekaj je tudi odlomkov drugih 
tehnoloških skupin grško-italskih amfor (obd. št. 236). 
Odlomek obd. št. 226 (kat. 107) pa bi lahko pripadal am-
fori Dr. 6A ali Lamb. 2. Pogosto se pojavljajo tudi ostenja 
velikih amfor Dr. 6B za oljčno olje, ki so se izdelovale med 
drugo polovico 1. stol. pr. n. št. in 4. stol. n. št. Po veliko-
sti lahko te amfore pripišemo času nekje do 2. stol. n. št., 
ko se njihov volumen pomanjša. Poleg tega so ugotov-
ljene še kampanjske amfore, jadranske in severnojadran-
ske amfore (kat. 109) nedoločenih oblik, večje količine 
kuhinjske keramike, namizne keramike in resedimenti-
rane prazgodovinske keramike. Odlomki pokrova kam-
panjske uvožene kuhinjske keramike (kat. 102), odlomek 
noge balzamarija (kat. 101), odlomki krožnikov kat 106) 
in skodelic (kat. 99) padske sigilate B kažejo na čas prve 
polovice 1. stol. n. št. Kar bi veljalo lahko tudi za velikost 
in kvaliteto izdelave skodelice padske sigilate B oblike 
Consp. 34 (kat. 99), ki se je sicer izdelovala od tiberijskega 
obdobja pa do začetka 3. st. n. št. Če odlomek ni prišel na 
cesto kasneje z njeno uporabo, bi lahko izgradnjo ceste bi 
zato datirali nekje v prvo polovico 1. st. n. št.; širše pa v 
čas konca 1. st. pr. n. št. in prvo polovico 1. st. n. št. 

V humusnih plasteh (npr. SE 2053=2045, predvsem 
1121=1133= 2084, 1257), ki predstavljajo sočasno hodno 
površino se pojavlja enak keramični material. Izpostavi-
mo lahko le odlomek skodelice padske sigilate B (kat. 90) 
ter odlomke keramike s črnim premazom krožnikov po-
roznega fabrikata (kat. 92, 92). Odlomek krožnika Lam-
boglia 5/7 (kat. 91) lahko datiramo v drugo polovico 1. st. 
pr. n. št. in začetek 1. st. n. št.
Prav tako se enak keramični material najde v nasutjih 
ceste 3b in njenem popravilu cesti 3c. Zelo slabo ohran-
jen odlomek italske sigilate (kat. 208) je težko opredeliti 
natančneje. 
V objektu 6B je bilo poleg že omenjenega sicer najdeno 
tudi ustje grško-italske amfore (kat. 190), ne pa padska 
sigilata. 
V zasutjih vodovoda (npr. v SE 1276) je bilo najdenih več 
odlomkov amfor Dr. 6B in amfor Dr. 2-4 (kat. 203). Prav 
slednje so pomembne za datacijo izgradnje, saj se pojavijo 
šele od sredine 1. st. n. št. V čas sredine oz. druge polovice 
1. st. n. št. spadajo tudi odlomki kampanjske kuhinjske 
keramike, rimske kuhinjske keramike in namizne keramike.

Kovine in steklo
Vesna Merc
Kovinskih predmetov je na najdišču razmeroma veliko. 
Posebej izstopa velika količina železnih žebljičkov (546 
kosov), ki so bili odkriti na cestišču rimske ceste in so 
večinoma pripadali obutvi (kat. 128- 136, 139, 144-154, 
156, 182, 161-175, 191, 204), nekaj pa jih glede na obliko 
lahko pripišemo tudi opremi vozov in zabojev (kat. 119, 
165, 202, 205). 
Poleg tega sta bili najdeni tudi dve fragmentirani bronasti 
igli (kat. 81, 127). Vsaj prva verjetno pripada fibuli. 
Od steklenega gradiva izstopata dva fragmenta. V SE 
1185 je bilo odkrito temno modro cevasto okroglo ustje 
steklene skodelice (kat. 136). V SE 2014 je bil odkrit fra-
gmentiran z glavnikom dodelan trakast ročaj modrikaste-
ga steklenega vrča ali steklenice (kat 139), ki je datiran od 
druge polovice 1. do 2. stoletja (Lazar 2003, 149 – 155). 

Interpretacija
Faza IIb na obravnavanem območju pomeni intenzivno 
oblikovanje kulturne krajine in urejanje infrastrukture za 
potrebe bližnje vile. Zgrajeno je bilo cestišče, od katerega 
sta se ohranila dva segmenta. Prvi je del ceste (cesta 2), ki 
je od vile na Serminu vodila v smeri proti Križišču, kjer je 
bila locirana glavna cesta Tergeste-Pola (Trst-Pula). Gre za 
optimalno usmeritev cestišča po najkrajši možni razdalji 
(1,3 km), če predpostavljamo, da je ravnico v tistem času 
pokrivalo morje oz. primorsko močvirje, pa je to tudi 
edina logična kopenska povezava. Njen nastanek glede na 
najdbe (lončenina, gradbeni material) lahko datiramo med 
konec 1 stol. pr. n. št. in prvo polovico 1. stol. n. št. Gre za 
najdbe s cestišča, ki datacijsko niso najbolj optimalni, saj 
so se lahko deponirale v času nastanka cestišča in ves čas 
njegove uporabe. Med najdbami velja opozoriti na veliko 
število najdenih žebljičkov za čevlje. 
Drugi segment cestišča (cesta 3) je tekel nad vilo, v smeri 
proti Kopru. Narejen je bil na območju potencialnega 
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kamnoloma oz na mestu izravnave iz faze IIa. Slednjo je 
prekril glinen sediment na katero je bilo narejeno kamnito 
nasutje. Cesto je na spodnji, severni strani zamejeval zid 
SE 3025. Tudi na tlaku te ceste (SE 3254) in v glineni iz-
ravnavi pod njim, je bilo odkritih več žebljičkov za čevlje 
(15) in keramično gradivo (amfore Dr. 6A, Lamb 2), ki 
kaže na okvirno datacijo do sredine 1. stol. n. št..
Poleg tega velja omeniti eno najpomembnejših najdb iz 
nadišča. To je vodovod iz lončenih cevi, ki je bil speljan 
ob zgornjem robu ceste 2. Konstrukcija vodovoda kaže, 
da njegova gradnja ni bila planirana sočasno s cesto. Vkop 
za vodovod je narejen v cestno nasutje, kar kaže, da je bil 
vodovod narejen, ko je cesta že obstajala in je nekoliko 
mlajši. V zasutju vodovoda sta bila najdena 2 žebljička za 
čevlje, utež za ribiško mrežo (obd. 211) in več odlomkov 
amfor tipa Dr. 6B in Dr. 2-4. To kaže na čas od sredine 
1. st. n. št.. 
Fazo IIb torej datiramo kmalu po fazi IIa, v čas 1. stol. 
n.št., ko se je urejala širša infrastruktura območja vile. 
Postavljene so bile ceste, izdelana parcelacija, v sredini oz. 
v drugi polovici 1. stoletja pa je bil postavljen še vodovod. 

podfaza iic

Stratigrafska slika
V podfazo IIc smo umestili preureditve, ki so nastale po 
uničenju obstoječe infrastrukture, ki jo ga povezujemo z 
delovanjem naravnih sil. Sledi t.i. naravne katastrofe smo 
lahko zabeležili na obeh delih terena, tako v sektorju 1, kot 
v sektorju 3, a zaradi odsotnosti neposrednih stratigraf-
skih povezav med obema predeloma le potencialno go-
vorimo o sočasnem dogodku. 
Na osrednjem delu sektorja 1 (kv. B-I/1-6) je cesto 
2 (SE 1185) uničil nek dogodek ali proces, ki smo ga v 
arheološkem zapisu prepoznali kot do 1,75 m globok 
jarek, širok do 5,26 m in dokumentiran v dolžini 45 m (SE 
1352=SE 3095; t.i. jarek 1; Sl. 32-33). Imel je enako usmer-
itev kot cesta 2 in sicer poševno na pobočje. Z nastankom 
jarka je bil odstranjen celoten spodnji del cestišča (SE 
1185), uničen je bil tudi vodovod. Po tej »katastrofi« je 
bila cesta popravljena. Na dnu novonastalega jarka smo 
jo dokumentirali kot različna kamnita nasutja (SE 1337, 
1351, 1291, 1347, 3019, 1294, 1336), ki jih razumemo kot 
ostanke ponovnega tlakovanja ceste. Na zgornjem delu 
se je jarek strmo dvigoval. Naklonu je sledilo tudi novo 
cestišče, ki pa je le fragmentarno ohranjeno. Združilo se 
je s preostankom starega cestišča ceste 2. Na spodnjem 
delu (območje B2) se je jarek postopno izklinjal. Tu se je 
nova cesta (SE 3019) skoraj v celoti ohranila; viden je celo 
robnik na južni strani (SE 3111). Cesta je po prihodu iz 
jarka rahlo zavila proti severu, a zaradi modernih posegov 
nadaljevanja žal ne poznamo. Znotraj jarka 1352=3095 se 
je kasneje naložila koluvialna plast (SE 1346), ki je prekrila 
tlakovanja.
V kv. J7 je bil (najverjetneje v tej fazi, morda pa tudi nekoliko 
prej ali kasneje) zgrajen odcep proti JZ, v smeri vrha Ser-
mina. Odcep smo poimenovali cesta 1 (Sl. 34, 35). Post-
avljena je bila na koluvialno plast (SE 1005=2030=2036) 

in na geološko osnovo (SE 1006). Zaradi naklona terena 
je bila na zahodni strani zamejena z robnikom iz velikih 
blokov peščenjakovih lomljencev (SE 1230=2031). Pod 
robnikom je bil dokumentiran tudi obcestni jarek (SE 
1216=1284). Prostor za robnikom je bil nasut z meljasti-
mi izravnavami terena (SE 1229, 1326, 1350, 1324, 1213). 
Nanje je bilo postavljeno tamponsko nasutje iz manjših 
peščenjakovih lomljencev (SE 1317=1327). Na stiku 
ceste 1 s staro cesto je bila površina izravnana še z eno 
plastjo manjših peščenjakovih lomljencev (SE 1315). Ob 
tem je bila delno odstranjena tudi vodovodna napeljava. 
Na tako pripravljeno podlago je bilo postavljeno cestišče 
iz večjih peščenjakovih lomljencev (SE 1007=2034). Na 
delu, kjer se cesta začne vzpenjati, je bila SE 1007 širša od 
svoje podlage. Na tem delu je bil tudi na zahodni strani 
opazen ostanek nekdanjega robnika (SE 1316). Obcest-
nega jarka na tej strani ni bilo. Tudi na tej cesti ni bilo 
ohranjenih finih nasutij nad glavno konstrukcijo ceste. 
Dokumentirali pa smo kasnejša delna uničenja cestišča 
(SE 1208=1030=1105, 1137).
Ali je cesta 2 v zgornjem delu v tem času še funkcionirala, 
ni jasno. V stratigrafiji ni nikakršnih indicev, ki bi govorili 
o opustitvi tega cestišča. Vsekakor pa je bil opuščen vodo-
vod. V kv. L8 je bil namreč presekan s pravokotnim vko-
pom, v katerega je bil postavljen manjši zidan objekt (Sl. 
36). Dno pravokotnega vkopa (SE 1361) je bilo najprej 
utrjeno z zdrobljeno opeko (SE 1360), preko katere je bil 
položen sloj vododržne malte. Stene strukture so bile zg-
rajene iz ostankov tegul (SE 1251). Na dnu se je ohranil 
tudi sediment (SE 1258). Interpretacija strukture zaradi 
izjemno slabe ohranjenosti – močno so jo poškodovali 
z mlajši posegi (SO 11). Tako tudi ni jasno, ali je njegova 
lokacija na območju vodovodne napeljave naključna ali pa 
premišljeno izbrana. 
V tem času je bil ponovno popravljen tudi SO 5. Jarek SE 
1449 je bil očiščen in vnovič poglobljen (SE 1374; SO 6; 
Sl. 34). Vanj je bila postavljena slabo ohranjena kamnita 
zložba (SE 1402). Tudi na južnem delu (prej SE 2106) je 
bil jarek obnovljen in razširjen (SE 2141). Tudi na tem 
delu je bila položena kamnita zložba (SE 2083) zasuta z 
zemljenim polnilom (SE 2095), ki je pa je vsebovalo tudi 
odlomke lončenih vodovodnih cevi.
Tudi na zahodnem delu terena smo zabeležili sledi nar-
avne »katastrofe«. Cesto 3b je prekril cca. 0,15 m debel 
koluvialni sediment (SE 3062=3200). Obsežen koluvij 
(SE 3056=3204=3205) smo zabeležili tudi na celotnem 
predelu izkopnega polja pod cesto 3. Le-ta se je proti 
dolini debelil in je bil na skrajnem severu debel 0,45 m. 
Obe koluvialni nasutji sta posledica polzenja zemljine 
po pobočju navzdol. Pri tem je zid SE 3025 deloval kot 
nekakšna bariera, ki je preprečevala popolno uničenje 
cestišča, vendar pa zaradi obstoj sedimenta tudi na spod-
njem dedlu terena kaže, da je bil plaz tako obsežen, da ni 
mogel zadržati vsega spolzelega sedimenta. 
Po plazenju je bila na območju ceste 3 plazovina deloma 
počiščena. Zid 3025 je bil očiščen. Na območju cestišča 
je bila narejena glinena izravnava (SE 3217), na katero je 
bila položena še izravnava iz peščenjakovih lomljencev, 
ki je vsebovala veliko količino rimskega gradbenega ma-
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teriala (SE 3209). Na to je postavljen tlak za ponovno 
cestišče, zgrajen iz zbitega peščenjakovega drobirja (SE 
3052; t.i. cesta 3c; Sl. 37). Na zgornji, južni strani je sled-
nje zamejeno s suhozidno škarpo (SE 3037). V tem času 
škarpa (3037) in zid 3025 nista bila popolnoma vzporedna. 
Škarpa se na vzhodu zidu močno približa. Cestišče je bilo 
v tem času široko le še 1,9 – 2,5 m (prej povsod 2,5 m). 
Poleg tega smo na vzhodnem delu terena dokumenti-
rali ostanke rimskodobne kultivacije, ki jih označujemo 
kot SO 7. Gre za serijo jarkov, ki so vzporedni in, kot 
se zdi, razporejeni v pravilnih razdaljah (1304/1297; 
1303/1272; 1 1301/1269; 1302/1270; 1305/1298; 
1312/1313; 1089/1090; 1091=2109/1090=2108; 
2111/2110; 2100/2101; 1124=2113/1123=2112; 
1126=2115/1125=2114; 1296= 2117/1295=2116; 
1341=2119/ 1340=2118; 1343=2121/ 1342=2120; 
1369/1370; Sl. 34). Razporeditev in dimenzije teh jarkov 
nakazuje, da gre za kultivacijo zemljišča. Jarki so med se-
boj oddaljeni 1,1m – 1,2m in potekajo vzporedno s ces-
to 2, dva pa sta vzporedna tudi s cesto 1. Zaradi slabe 
prepoznavnosti ne moremo z gotovostjo reči, s katere 
površine so bili jarki vkopani. Zagotovo so presekali SE 
1121=1133 in SE 1271, nekateri jarki pa so bili opazni 
že v višjih plasteh (jarek SE 1303=1101 je bil opažen že 
v 1039, jarek SE 1300 pa v SE 1261). Manjša plast (SE 
1311), ki prekriva enega izmed jarkov in je presekana z 
drugim dokazuje, da gre za ponavljajočo se dejavnost. 
Severno od ceste 1 je v sektorju 3 ležal tudi objekt, ki 
ga sestavljata dve kamniti strukturi (3115/3117 in 
3101/3110), postavljen na rob jarka SE 1352=SE 3095 
(t.i. SO 8; Sl. 35). Namen obeh struktur ni jasen.

Gradivo

Keramika
Tina Žerjal
Na območju novega kraka ceste 1 se ponovijo starejše ob-
like amfor in sorodni material: odlomki grško-italskih am-
for, amfor Lamb.2 in Dr. 6A (največ tehnološka skupina 
Dr.6A z grogom), odlomki severnojadranskih, jadranskih, 
kampanjskih amfor, amfore Dr. 6B (kat. 497). Najdeni so 
še odlomki padske sigilate (kat. 745), krožnika keramike 
s črnim premazom (kat. 757), odlomkov uvožene kam-
panjske kuhinjske keramike in italske kuhinjske keramike 
(kat. 748), veliko odlomkov lokalne kuhinjske keramike in 
namizne keramike. Sivo keramiko tankih sten s premazom 
(fabrikat E s Štalenskega vrha) so v Padski nižini izdelovali 
od poznotiberijskega obdobja (druga četrtina 1. stol. n. 
št.) do sredine 2. stol. n. št. Od sredine 1. stol. n. št. dalje 
pa so izdelovali oblike amfor z ravnim dnom (kat. 721). 
Popravke ceste 3 (cesta 3a) težko natančneje datiramo s 
keramičnim materialom. V njem so bile najdene kampan-
jske, jadranske amfore, tehnološka skupina »Dr 6A z gro-
gom« in odlomek krožnika padske sigilate B (konec 1. stol. 
pr. n. št. do sredine 1. stol. n. št.). Material je lahko tudi 
premešan iz starejših plasti.
V popravilih ceste 2, ki je bila odnešena v tej fazi, in v 
polnilih jarka 1 je bilo prav tako veliko premešanega 
starejšega materiala: grško-italske amfore, amfore Dr. 6B, 

Sl. 32. - Sermin, faza IIc: jarek 1, ki je odnesel cesto 2 

Sl. 33. - Sermin, faza IIc: po jarku 1 je bilo speljano novo 
cestišče 

Sl. 34. - Sermin, faza IIc: pogled na križišče cest 1 in 2. Vidni so 
jarki rimske kultivacije in SO 6; v ozadju jarek 1 
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tehnološka skupina »Dr 6A z grogom«, namizna in kuhin-
jske keramika ter gradbeni material. Odlomek skodelice iz 
sive keramike tankih sten s premazom pa kaže na čas od 
sredine 1. stol. dalje.
V jarkih poljedelske obdelave pobočja (SO7) se ponovijo 
grško-italske amfore, amfore Dr. 6B, tehnološka skupina 
»Dr 6A z grogom«, jadranske, kuhinjska keramika, nam-
izna keramika. Pekač z žlebom na ustju uvožene kampan-
jske kuhinjske keramike (kat. 236) se lahko pojavlja na 
najdiščih do 3. st. Ožje lahko datiramo uvožen odlomek 
fokajskega vrčka, ki je značilen za čas od konca 1. do 3. st. 
Zaradi daljše uporabe kmetijskih površin je datacija težka.

Kovine
Vesna Merc
Med kovinskimi najdbami tudi v tej fazi prevladujejo 
žebljički za čevlje (kat. 303-308, 309-328, 330-373, 375-
389, 403-4676, 485-744, 751-753, 765-766, 391-401) in 
drugi železni žeblji (kat. 475-477, 516, 519, 573, 574, 699, 
724-25, 753, 758, 704, 246, 267, 272, 277-279, 776, 783-
784, 481, 303, 298, 329, 391, 222, 403, 406, 487, 475-477, 
223). Najden je bil tudi železen stilus (obd. št. 755). Stilusi 
so bil v uporabi za pisanje na povoščene tablice v celot-
nem imperiju v 1. in 2. stoletju.
Poleg tega je bil najden še železen ključ (kat. 302). Tovrst-
na oblika ključev za drsne ključavnice je bila v uporabi ce-
lotno rimsko obdobje, tako da ga ne moremo natančneje 
določiti.
Odkritih je bilo tudi nekaj osebnih predmetov, npr. v SE 
1346 majhna ovalna bronasta žlička (kat. 947), t.i. cochle-
aria. Tovrstne žličke se pojavljajo na najdiščih po vsem ce-
sarstvu v 1. in 2. stoletju, v naselbinah pa so bila del jedil-
nega pribora. Majhne žličke so se uporabljale za posebne 
namene, pri jedi jajc, školjk in polžev, v uporabi pa so bila 
tudi za kozmetično in medicinsko rabo ali kot slikarski 
pripomočki (Deimel 1987, 35).
Na ribolov nakazujejo svinčene valjaste uteži za mreže (kat. 
300, 88, 180) in bronast trnek (kat. 262). Oblika bronastih 
trnkov se pravzaprav ni spremenila od teramarske kul-
ture (Sakara Sučević 2004, 36) do danes in jih poznamo s 
številnih najdišč, v bližini npr. s Kopra in Kaštelirja (Cunja 
1996, 67, T. 2: 31; Sakara Sučević 2004, 36). Svinčene uteži 
za mreže so se pojavile šele v rimski dobi (Feugère 1992b, 
147-149; Bergen 2005, 84), poznamo pa jih npr. tudi iz 
Kopra in Ljubljanice (Cunja 1996, 67; Veršnik 2009, 364, 
365).
Odkriti so bili tudi fragmenti kovinskih posod, npr. ročaj 
posode (kat. 279). Ob tem pa je bilo odkrito tudi frag-
mentirano sitce s konca ročaja bronaste zajemalke, lat. 
simpulum, ki je v večini antičnih virov omenjena kot 
daritvena posoda, posebej za vino (Breščak 1982, 19). V 
Sloveniji je bilo najdenih nekaj primerkov s podobnim 
predrtim zaključkom ročaja v obliki sitca, npr. v Šmarjeti, 
v grobu NM 119 v Ljubljani, Groblju pri Šentjerneju, v 
grobu 136 v Verdunu (Breščak 1982, T. 9: 86, T. 10: 101, 
104). Glede na število luknjic sitca je serminski prim-
erek najbolj primerljiv z zajemalko iz groba 2 v Verdunu, 
grobišča datiranega od druge polovice 1. stol. pr. n. št. do 
konca 2. stoletja n. št. (Breščak 1992, 20, Fig. 4: 4).

Interpretacija
Faza IIc je verjetno najbolj ohranjena faza na najdišču. 
Strukture so nastale potem, ko je področje zajela naravna 
(?) katastrofa, najverjetneje povezana z večjo količino pa-
davin. Na osrednjem predelu je bila s podorom odnesena 
cesta 2. Podor je verjetno nastal zaradi vodnega delovanja, 
torej je naravnega nastanka. Toda usmeritev jarka je nena-
vadna, saj bi pri povsem naravnem procesu pričakovali, da 
bi nastal jarek v smeri nagiba pobočja. Tako je verjetnejši 
razlog iskati v kombinaciji naravnih in antropogenih ele-
mentov. Predvidevamo, da je bil na tem delu v pobočje že 
ob prvotni izgradnji ceste 2 narejen plitev vsek v pobočje, 
ki bi pomenil bolj raven potek same ceste. Ob obilnih pa-
davinah se je ta vsek verjetno še dodatno poglobil. Voda je 
odnesla cestišče z vodovodom. Morda je za tako obsežen 
nastanek jarka na tem delu dodatno »kriv« tudi vodovod, 

Sl. 35. - Sermin, faza IIc: južni del novega cestišča in v ozadju 
SO 8 

Sl. 36. - Sermin, faza IIc: vodovod je presekal manjši zidan 
objekt, ki je bil z mlajšimi posegi močno poškodovan 

Sl. 37. - Sermin, faza IIc: cesta 3c 
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ki je bil ob podoru na tem mestu uničen. 
Obilne padavine in gravitacija sta povzročili, da se je tudi 
na zahodnem delu najdišča zemljina iz višjih predelov 
spolzela navzdol in pri tem delno zasula cesto 3. Da sta 
obe uničenji nastali sočasno, ne moremo z gotovostjo tr-
diti. Možno je, da gre za dva različna dogodka, ki pa sta 
si glede na stratigrafsko sekvenco časovno blizu skupaj. 
Žal drobne najdbe ne omogočajo natančnejših časovnih 
umestitev obeh dogodkov. Med odlomki najdenimi v se-
dimenti in ruševinah cestišč namreč ni gradiva, ki bi bilo 
izrazito mlajše od gradiva iz faze IIb. 
Po uničenju sta bili obe cesti obnovljeni. Cesta 2 je bila 
na novo trasirana. Speljana je bila po novonastalem jarku. 
Dobila je celo nov krak (cesta 1), ki je tekel proti vrhu 
Sermina. Površina cestišča je bila izdelana iz peščenih na-
sutij, najverjetneje flišnega grušča (kar lahko razpoznamo 
iz presedimentiranih plasti v mlajših fazah npr. SE 1261). 
Ali je prvotna cesta 2 v svojem zgornjem delu še funkci-
onirala, ne vemo. Vsekakor ta del ceste ni bila uničen in 
je še obstajal. Tudi kdaj je bil narejen nov krak (cesta 1), 
ne vemo. Za izgradnjo novega cestišča je bil namreč upo-
rabljen tudi material iz stare ceste, zato nastanka ceste ne 
moremo natančneje datirati. 
Obnovljena je bila tudi cesta 3. Na južnem delu terase je 
bila postavljena dodatna škarpa (SE 3037), ki je prepreče-
vala ponovne zdrse zemljine na cestišče. Zaradi postavitve 
škarpe je bilo cestišče zožano. Glede na njeno usmeritev 
(polkrožno zavija) in glede na samo konstrukcijo, morda 
lahko govorimo celo o popolnoma spremenjeni funkciji 
tega predela. Škarpa bi lahko služila podpori za streho. Da 
bi predel lahko bil vsaj delno pokrit, priča tudi večja ko-
ličina strešnikov najdena na tlaku SE 3052. Če to drži, bi 
prostor lahko služil kot t.i. ambulatio – pokrit sprehajalni 
hodnik, kakršne so v rimskem času postavljali na elitne 
vrtove. Tak objekt glede na neposredno bližino vile rusti-
ce ne bi bil presenetljiv. Datiramo ga v čas konca 1. oz. v 
2. stol. n.št..
Najpomembnejše odkritje te faze so vzporedni jarki, ki 
ležijo vzporedno s cestiščem ceste 2 in so bili prepozna-
ni le na zahodnem delu najdišča, kjer segajo le do ceste 
1. Gre za sledi rimskodobnega poljedeljstva. Jarki morda 
predstavljajo ostanke rimskodobnega oranja. Če to drži, 
dokumentirani arheološki zapis predstavlja vsako drugo 
brazdo, ki je bila ob oranju z enojnim plugom in obrača-
nju na koncu polja orana dvakrat. Gre za učinek, ki ga npr. 
v britanski arheologiji imenujejo »ridge and furow«. Toda 
glede na medsebojno oddaljenost in oblikovanost jarkov 
je verjeteje, da gre za ostanke vinogradniških jarkov. Po-
dobne jarke poznamo iz najdišč v južni Franciji, kjer jih iz-
kopavalci interpretirajo kot ostanke vinogradniških jarkov. 
V rimskem času so poznani trije tipi zasajanja vinogradov. 
Prvi je uniformno oranje, pri čemer je preorano celotno 
zemljišče vinograda. Drugi je izkop jame za vsako trto 
posebej (scrobes), tretji pa izkop daljšega jarka (sulci), v 
katerega se zasadi več sadik. (Boissinot v Brun 2001, 48-
51). Tak tip (v Istri je še danes poznan) omogoča tudi 
daljše zagotavljanje konstantne vlage na relativno suhih 
območjih oz. služi kot drenaža. Omogoča pa tudi lep ra-
zvoj korenin. O načinih gojenja trte je podrobno poročal 

že rimski pisec kmetijskih nasvetov Columella (knjiga V). 
V primeru zasaditve v jarke med njimi priporoča razdalje 
med 4 in 10 čevljev , odvisno od načina obdelovanja. V 
kolikor bo kmet uporabljal plug, morajo biti razdalje ve-
čje, če pa bo vinograd obdeloval z motikami, pa so lahko 
manjše. Ne smejo pa biti večje od 10 čevljev ali manjše od 
4 (Columella, knjiga V, V, 3). 
Na južnofrancoskih najdiščih iz okolice mest Nimes, 
Marseille, Sauvian in Ventabren je povprečna širina jar-
kov znašala med 0,2 – 0,4 m, medsebojna razdalja pa med 
0,8 – 2,75 m. Serminu najbolj primerljivo je npr. najdišče 
Saint-Jean-du-Desert v Marseillu, kjer so bili jarki široki 
0,4 m, med njimi pa je bila razdalja med 1,10 – 1,2 m. Na 
francoskih najdiščih so bili na dnu jam velikokrat priso-
tni kamni (Boissinot v Brun 2001, 49; Boissionot 2004 v 
Brun, et al, 193-196), ki pa jih na Serminu nismo opazili. 
Širina serminskih jarkov znaša med 0,35-0,5m, globine pa 
ni moč definirati, saj ni jasno, s katere višine so bili jarki 
vkopani. Glede na navedeno lahko sklepamo, da so jarki 
služili vinogradništvu tudi na našem najdišču. Indic, da je 
v rimskem času na Serminu grozdje prisotno, potrjuje tudi 
najdba pečk iz vodnjaka v rimski vili (Stokin in Novšak 
2002).
Columella je pisal o različnih vrstah trte. Najbolj cenjena 
naj bi bila mala drevesca trte, ki so rasla brez opore. Dru-
ga varianta je, da je trta obdana z okvirjem iz podpornih 
kolov (ograjena). Pri tretji, t.i. nataknjeni trti so bile vitice 
ovite okoli palic zapičenih v zemljo, ki so bile s trstičem 
zavite v zanke in kroge. Zadnji tip je trta, ki je razgrnjena 
po zemlji. (Columella, knj. V/IV-1). Na Serminu ostankov 
kolov nismo zasledili, a to še ne pomeni, da jih ni bilo. 
Teoretično je možno, da je rasla katera koli od opisanih 
različic.

podfaza iid

Stratigrafska slika
Zadnja faza rimskodobne uporabe prostora je povezana 
s postopnim opuščanjem intenzivne kultivacije in s tem 
tudi opuščanje vzdrževanja cestne infrastrukture. 
V tem času so cesto 1 v zgornjem delu prekrili številni 
koluvialni sedimenti (SE 1172, 1112, 1261, 1176, 1134, 
1099, 1222, 1221, 1225, 1252, 1033=1029=1097, 1032, 
1161, 1197, 1196, 1195, 1164). Le dva vkopa in manjša 
koluvialna plast (SE 1120=1179=1177; 1306, 1262, 1307, 
1265) kažejo na sicer zelo slabo ohranjen arheološki zapis 
antropogenih aktivnosti. Teh ni možno natančneje inter-
pretirati. Pod cesto je bil dokumentiran tudi peščen sedi-
ment (SE 1261), ki ga interpretiramo kot presedimentiran 
material iz cestišča.
Na območju podora, ki je uničil cesto 2 je prišlo do zasutij 
jarka SE 1352=SE 3095 in obnovljenega cestišča iz pod-
faze 2c z več koluvialnimi sedimenti. Cesta je bila močno 
poškodovana. V stratigrafskem zapisu je na tem delu vi-
dna ponovna interfacija (jarek SE 1207=3092; t.i. jarek 2; 
Sl. 39, 40). Verjetno je nastala kot posledica čiščenja jarka, 
možno pa je tudi delno naravno delovanje. Kot tako na-
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mreč opredeljujemo v tej fazi nastali manjši podor sever-
no od prvega jarka, ki se na glavnega navezuje pod ostrim 
kotom (SE 1283). Jarek je naravnega nastanka – erozijski 
žleb. V obeh jarkih so ležali ostanki slabo ohranjenih ka-
mnitih struktur (SE 1209, 1206, 1290, 1292, 1294, 1336, 
1088, 3098 v jarku 1207 in SE 1353, 1354, 1386 v jarku 
1283). Interpretiramo jih kot ruševine nekdanjega cesti-
šča 2, lahko pa da gre za poizkus ponovne vzpostavitve 
cestišča. Še posebej prepričljiv je južni rob struktur SE 
1290 in 1294, ki je potekal v povsem ravni liniji, v nada-
ljevanju obcestnega jarka. Te ostanke sta v glavnem jarku 
prekrili plasti glinastega melja (SE 1203=3077 in 3083), 
v stranskem jarku pa serija koluvialnih polnil (SE 1355, 
1285, 1280, 1282, 1274, 1281, 1395). 
Opuščena je bila tudi cesta 3 na zahodnem delu. Vidne 
so le ruševine (SE 3045=3046=3050, 3055, 3007=3017, 
3058, 3036, 3034), ki se prepletajo s koluvialnimi sedimen-
ti (SE 3023=3047, 3053, 3039=3049, 3044, 3043, 3026, 
3027; Sl. 41). Nanje je bila postavljena suhozidna struk-
tura (3024/3040), ki je tekla po trasi stare ceste. V teh 
sedimentov se poleg starejše lončenine pojavljajo tudi od-
lomki afriških amfor, ki jih datiramo v čas od 3. do sredine 
5. stol.. 
Edina vidnejša novost, nastala v tej fazi, izhaja iz osrednje-
ga dela izkopnega polja. Ob jarek SE 1207=3092 je bil 
postavljen t.i. SO 9 (Sl. 42). Gre pravzaprav za dva vzpo-
redna jarka (SE 1156=1223, 3089), zapolnjena s koluvial-
nim zemljenim polnilom (SE 1155=1219) in delno s slabo 
ohranjenimi kamnitimi zložbami (SE 1198, 1189, 3088). 
Sklepamo, da je bila na tem mestu postavljena stavba s 
kamnitimi temelji in z lahko, najverjetneje leseno nadgra-
dnjo. Vendar slaba ohranjenost ne omogoča dokončne in-
terpretacije. SO 9 je prekril sedimente jarka SE 1207 (seka 
SE 1203=1204, SE 1088=1074), uničil pa ga je najmlajši 
nastanek jarka (SE 1215).
Konec faze IId v stratigrafskem smislu predstavljata de-
beli koluvialni plasti, ki sta na vzhodnem (SE 1004=2013) 
in na zahodnem delu terena (SE 3014=3133=3203) pre-
krili ostaline, ki smo jih pripisali rimskemu obdobju. 

Gradivo
Tina Žerjal
V koluvialnih plasteh faze 2d (SE 3012, 1004=2013), ki 
pripadajo že času opuščanja kulturne krajine in verjetno 
po porušenju vile rustike v neposredni bližini, se pojavlja 
cel spekter starejšega že opisanega rimskega materiala, ki 
je na območje prišel ob gradnji cest in s kmetijsko ob-
delavo. Ta je bil nato verjetno deloma tudi resedimenti-
ran s koluviji iz višje ležečih plasti. Najmlajše najdbe iz 
poznorimskega obdobja 3.-5. stol. pa kažejo najmlajši čas 
uporabe območja v kmetijske namene, saj se pojavljajo 
tudi v mnogih koluvijih starejših faz, ki so očitno nastajali 
v dolgem časovnem obdobju (npr. sklop SE 3229, 3245, 
3206, 3210, 3253, 3260).

Keramika
Med keramičnim gradivom je tipičen poznorimski uvoz 
iz severnoafriških provinc dokumentiran z odlomki 
različnih afriških amfor, med katerimi smo tipe lahko 

Sl. 39. - Sermin, faza IId: jarek 2 je ponovno uničil cestišče ceste 
2 

Sl. 40. - Sermin, faza IId: jarek 2 se je postopno polnil z 
različnimi sedimenti 

Sl. 41. - Sermin, faza IId: zasutja ceste 3 

Sl. 42. - Sermin, faza IId: SO 9 
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Sl. 43. - Serm
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določili le redkim. Najstarejša je oblika Dr. 30 iz konca 2. 
do 4. stol.; SE 3014, kat. 837), najmlajša pa mali spatheion 
ali oblika Keay 26 iz prve polovice 5. stol. (SE 3260, 3210; 
kat. 70, 186). Najden je bil le en odlomek afriške sigilate in 
sicer krožnik oblike Hayes 50 afriške sigilate 3/4 (druga 
polovica 3., bolj 4. stol.; kat. 1035). Poznorimska sta tudi 
odlomek ostenja kuhinjskega lonca z valovnico (kat. 1153) 
in odlomek kuhinjskega lonca SKOL KK 14 (kat. 185).

Kovine in drugo
Vesna Merc
Med žebljički za čevlje, ki so bili najdeni v sedimentih te 
faze, posebej izstopa žebljiček z vzorcem križnega rebra 
in štirih bunčic v medprostorih iz SE 1261, s katerim je 
bilo podkovano vojaško obuvalo (kat. 807). Žebljičku na-
jdemo paralele na Gradišču pri Cerknem, Gradu pri Reki 
(Istenič 2005, Fig. 5: 5 – 13) in Žerovinščku (Laharnar 
2009, T. 5: 10-15). Žebljički z vojaških obuval na Gradu 
pri Reki so datirani v 40/30 pr. n. št., verjetno v začetek 
Oktavijanove vojne v Iliriku v letu 35 pr. n. št. (Istenič 
2005). S tovrstnimi žebljički so bila okovana vojaška obu-
vala v času Cezarjevega osvajanja Galije in v obdobju 
državljanskih vojn po njegovi smrti (Laharnar 2009, 133).
Odkrito je bilo tudi napadalno orožje za boj na daljavo. V 
SE 3014 je bila najdena železna puščična ost (obd. 946), ki 
je predstavljala opremo strelcev rimske vojske, uporablje-
na pa je bila tudi za lov. Ost s konico ploščatega preseka in 
tulastim nastavkom pripada tipu, ki mu najdemo paralele 
v Ljubljanici, Stradonicah, Starem Hradisku in Zavistu in 
ga lahko datiramo v pozno latensko in zgodnje rimsko 
obdobje (Gaspari 2002, T. 12, PO 7). 
Pisalni pribor je zastopan z dvema primerkoma (kat.390, 
873). 
Od osebne opreme, ki je bila del noše, je potrebno iz-
postaviti sestavljeno bronasto pasno spono D-oblike (kat. 
840), ki je bila odkrita v koluvialni plasti SE 3014 (podfaza 
2d). Pasno spono datiramo po Sagadinu v čas od 1. stolet-
ja do prve polovice 2. stoletja (Sagadin 1979, 304, 305).
Poleg tega je bila v SE 1261 tudi bronasta kozmetična igla 
(kat. 808), v SE 1179 pa jantarna jagoda (obd. 1334). Zara-
di precej priljubljene in razširjene forme jo lahko ohlapno 
datiramo od prazgodovine do antike.

Interpretacija
Ana Plestenjak, Benjamin Štular
Faza 2d je čas poznega rimskega obdobja. Označuje jo 
postopno zmanjševanje človekove prisotnosti. Določene 
aktivnosti so se še vršile (SO 9 in cesta 3), vendar v tem 
času ceste niso bile več vzdrževane (Sl. 43). 
Cesta 1 (s preostankom ceste 2) je bila v tej fazi opuščena 
tudi v zgornjem delu, zato smo v to fazo smo tudi umesti-
li stratigrafske enote, ki prekrivajo cestišče in hkrati ležijo 
pod koluvialno plastjo SE 1004. Slednja namreč označu-
je obsežen erozijsko-koluvialen proces, ki je »pokopal« 
rimskodobne plasti in s tem rimskodobno kulturno kra-
jino. Sem umeščamo serijo številnih plasti koluvialnega 
nastanka (SE 1172, 1112, 1261, 1176, 1134, 1099, 1222, 
1221, 1225, 1252, 1033=1029=1097, 1032, 1161, 1197, 
1196, 1195, 1164, 3094). Med njimi je tudi peščena plast 

s flišnatim gruščem koluvialnega nastanka (SE 1261), ki 
jo interpretiramo kot presedimentiran material iz cestišča. 
Izpiranje tega grušča nam pojasni dvoje. Prvič, prvoten 
izgled cestišča. Vse dokumentirane strukture namreč 
predstavljajo le temelj cestišča. Dejanska površina cestišča 
je bila izdelana iz peščenih nasutij, najverjetneje flišnega 
grušča. In drugič, izpiranje tega grušča v fazi 2c pomeni, 
da cestišče ni bilo več vzdrževano, je pa bilo vsaj nekaj 
časa izpostavljeno eroziji. Konec uporabe cestišča, kot se 
zdi, torej ne predstavlja »katastrofalni« dogodek v obliki 
»zemeljskega plazu«, kot bi ponovno lahko opisali koluvi-
alno plast (SE 1004). Obratno, cestišče preprosto ni bilo 
več vzdrževano. Ker je bilo izpostavljeno eroziji, je počasi 
propadalo.
Še več, na podlagi povedanega lahko posredno sklepamo 
podobno za celotno kulturno krajino Sermina. Koluvial-
ne plasti faze II so manjše, debele nekaj centimetrov do 
največ decimetra. To pomeni, da je bil vzpostavljen me-
hanizem, ki je preprečeval erozijo. Del tega mehanizma 
verjetno predstavlja tudi SO 6, ki si ga lahko predstavlja-
mo v obliki nizkih kamnitih pregrad, ki so bile postavljene 
vzporedno s smerjo oranja. Za današnje pojme je nekoli-
ko nenavadno, da ta smer ni bila pravokotno na pobočje, 
temveč poševno na pobočje. Najverjetneje je temu botro-
vala centuriacija, prvotna načrtna in obsežna parcelacija 
zemljišča, ki ni upoštevala mikrolokacijske posebnosti in 
del katere je tudi v arheološkem zapisu dokumentirano 
cestišče.
V tem kontekstu je morda še bolj izpovedna omenjena 
koluvialna plast SE 1004 oz. 3014=3133=3203, ki pa je v 
razmeroma kratkem procesu, morda celo enkratnem do-
godku, prekrila skorajda vse stratigrafske enote faze 2. To 
se je zgodilo po tem, ko so peščena nasutja že erodirala iz 
cestišča. Povedano drugače, po propadu elementov rim-
skodobne kulturne krajine – parcelacije, ki je hkrati pre-
prečevala erozijo in cestišča – so močni erozijski procesi 
močno spremenili geomorfologijo in posledično izgled 
celotne pokrajine.
Opustitev uporabe tega prostora z drobnimi najdbami 
lahko datiramo v čas po prvi polovici 5. stoletja, kar je 
tudi čas velikih sprememb na tem območju, ko presahne 
življenje v mnogih vilah.
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iii. faza: zgodnji novi vek

Stratigrafska slika
V fazo 3 smo umestili plasti koluvialnega zasipanja rim-
skodobnega jarka (SE 1352 = 3095 oz. SE 1207=3092), 
ki jih ne moremo natančneje datirati. Najverjetneje je 
šlo za dolgotrajen proces, ki pa funkcionalno z rimsko-
dobno fazo 2 nima ničesar skupnega, predstavlja pa 
površino zgodnjenovoveških aktivnosti. Gre za t.i. jarek 
3, vključuje pa stratigrafske enote mlajše od SE 1261 in 
1225 ter starejše od SE 1203 in 1274. Podobno kot v fazi 
2d gre za interfacijo čiščenja jarka po delnem koluvialnem 
zasipanju (SE 1215), ostanke slabo ohranjenih struktur 
(SE 1205) ter koluvialno zapolnjevanje jarka (SE 1202; Sl. 
44). Morda velja posebej izpostaviti jamo za kol (SE 1211, 
1212), dokumentirano v stranici jarka. Ker gre za osam-
ljeno jamo za kol, podrobnejša interpretacija ni mogoča.
Po zgoraj opisanih rimskodobnih procesih imamo na 
najdišču Sermin 2010 ohranjen arheološki zapis šele iz 
konca srednjega veka in zgodnjega novega veka. Tudi 
v tem primeru gre za arheološki zapis t.i. kulturne kra-
jine, ki pa se v nekaterih ključnih elementih razlikuje od 
rimskodobne. V prvi vrsti gre za manjše terasiranje in/
ali parcelacijo njivskih površin. Parcelacija ima drugačno 
usmeritev od zgoraj opisane rimskodobne in hkrati 
drugačno usmeritev od tiste, dokumentirane na zgodovin-
skih katastrih iz začetka 19. stoletja. Najstarejši katastri 
torej predstavljajo terminus ante quem struktur III. faze, 
rimskodobna faza II. pa terminus post quem.
V III. fazo torej umeščamo serijo manjših škarp (1143, 
1142; 1117, 1054, 1108; 1437, 1436; 1152, 1151) in jarkov 
(SE 1115, 1157, 1116=1153=1159, 2067, 3042, 3032, 3030, 
3022, 3223=3213, morda tudi 3227, 3228, 3239), postav-
ljenih prečno na brežino (t.i. SO 10; Sl. 45). Ti so zelo 
slabo ohranjeni in kar je še posebej zanimivo, stratigraf-
sko ležijo pod pokopano ornico (SE 1003=2008 oz. 1020) 
te faze. To posredno kaže, da je bil opisan režim kulti-
vacije krajine, pri čemer mislimo predvsem na parcelacijo, 
v uporabi zelo dolgo, tako da je ornica škarpe že uspela 
prekriti. Med ostanke parcelacije smo umestili tudi nena-
vadno strukturo, ki še najbolj spominja na kanal (SE 1044, 
1016, 1045; Sl. 45). Ker pa je postavljena vzporedno z 
brežino sklepamo in dolga le 417 cm sklepamo, da ne gre 
za njivsko drenažo. 
Kanal se izteka v drugi element te faze (t.i. SO 11; Sl. 47), 
ki je del iste parcelacije. Gre za jarek globok do 0,5 me-
tra, širok do 2,16 metra ter dokumentiran v dolžini 18-
ih metrov. Jarek (SE 1233) poteka vzdolžno s pobočjem 
in je izmenjaje zapolnjen s številnimi zemljenimi (SE 
1299, 1237, 1231=1243, 1286, 1267, 1249, 1246, 1232, 
1184=1236, 1235, 1239, 1238, 1082, 1024, 1144, 1173, 
1100, 1171, 2041, 2068) in kamnitimi polnili (SE 1247, 
1260, 1250, 1065, 1071, 1072, 1073, 1248, 1023, 1013, 
1308, 1188, 1187, 2035, 2056, 2019). Slednje smo sicer ob 
dokumentiranju interpretirali različno, bodisi kot ruševino, 
bodisi kot suhozidne zložbe (škarpe), bodisi kot trebež. 
Kot celota so zanesljivo posledica ponavljajočega se tre-
bljenja zemljišča, torej trebež na kmetijskih površinah.
Del jarka (SO 11) v južnem delu izkopnega polja (kvadran-

Sl. 44. - Sermin, faza III: jarek 3 je bil popolnoma zapolnjen 
s sedimenti. levo od njega so delno vidni ostanki ceste 2. V 
ozadju ostanki srednje- oz. novoveške parcelacije 

Sl. 45. - Sermin, faza III: ostanki parcelacije, ki ležijo prečno na 
pobočje 

Sl. 46. - Sermin, faza III: kanal – del parcelacije 

Sl. 47. - Sermin, faza III: od juga proti severu je potekal jarek 
(SO 11), najverjetneje del poljske razdelitve, ki je bil skozi čas 
zapolnjen s trebežem 
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ti L-O / 8) je bil nekaj časa čiščen in v njem sprva ni 
bilo koluvialnih polnil. Prečna robova sta bila urejena s 
suhozidnima škarpama (SE 1141, 1122, 1095, 1170, 1178, 
1093, 1145, 1245, 1244, 1113, 1169, 1094, 1096, 1068). 
Natančnejša funkcija tega dela ni znana, najverjetneje pa 
ni služil kot vodni zbiralnik, saj prečni suhozidni škarpi 
nista vododržni. Kasneje je jarek služil istemu namenu kot 
glavni del, saj je bil zasut s serijo koluvialnih polnil (SE 
1081, 1069) in trebežev (SE 1009, 1010, 1011, 1015). 
Zanimivo podrobnost predstavljata ruševinski plasti (SE 
1259, 1293), ki sta nastali ob kopanju jarka (SE 1233). 
Jarek je bil namreč skopan natančno preko rimskega 
vodovoda (SE 1251). V uničenje slednje je bilo vložena 
določena količina dela, zato se zdi malo verjetno, da bi 
poznosrednjeveška parcelacija uničila rimskodobno 
strukturo zgolj naključno. Vendar se zdi, da je razlog pov-
sem funkcionalen. Ostanki rimskodobne strukture so bili 
verjetno v času parcelacije na površini še zaznavni in so 
služili bodisi kot orientir v prostoru, ali pa so bili razum-
ljeni kot moteč element za kultivacijo, ki ga je potrebno 
odstraniti.

Gradivo
Na najdišču pa je bilo odkritih tudi 2.021 kosov (oz. 9,4%) 
novoveškega gradiva, od tega 747 kosov lončenine, 1.025 
kosov gradbenega materiala, 94 kosov kovin in 109 kosov 
stekla.

Keramika
Zrinka Mileusnić
Med keramičnim gradivom iz Sermina je bilo tudi 
večje število odlomkov, ki jih lahko opredelimo v čas 
novega veka. Natančneje, največ odlomkov na podlagi 
morfoloških ali stilnih značilnosti, datiramo v 16. in 17. 
stoletje. V nekoliko manjšem številu so zastopani odlom-
ki posodja iz 18. ali celo 19. stoletja. Najmanj številni so 
odlomki, ki bi jih morda lahko datirali že v čas 15. stolet-
ja, vendar pa je takšna opredelitev vprašljiva, saj gre za 
manjše odlomke kuhinjske keramike, za katere najdemo 
primerjalno gradivo, večinoma široko datirano v čas od 
15. do 17. stoletja. 
Funkcionalno gre za manjše število odlomkov kuhinjske 
keramike in večje število odlomkov različnih oblik nam-
iznega posodja. Namembnost posodja je možno opredeli-
ti na osnovi fakture, predvsem pa na temelju prisotnosti ali 
odsotnosti in tipu površinskega premaza, njihovega števila, 
namembnosti premaza in načina okraševanja. Ne glede 
na številne najdbe novoveškega posodja, je natančnejša 
opredelitev posameznih odlomkov možna le pri nekaterih 
primerkih. Vzrok za to je velikost ohranjenih odlomkov, 
ki ne omogoča rekonstrukcijo celotne posode niti okrasa. 
Pogosto so tudi premazi ali okras odstranjeni in ohranjeni 
le v lisah, ki ne ponujajo dovolj opornih točk za časovno 
opredelitev in jih je možno le okvirno uvrstiti v neko širše 
časovno obdobje.
Kuhinjska keramika, namenjena predvsem kuhanju hrane, 
kar vključuje tudi izpostavljenost visokim temperaturam, 
je bila narejena iz gline z različnimi primesmi. Med ohran-
jenimi odlomki ni bilo okrašenih primerkov. Za to sku-

pino je značilna tudi odsotnost površinskih premazov in 
le eno žganje. 
V skupino kuhinjske keramike smemo uvrstiti loščeno 
posodje, ki je bilo namenjeno tako pripravi hrane, kot tudi 
serviranju. Zanje je značilen brezbarven, rjav ali zelen 
lošč. Tovrstni lošči so bili funkcionalni in ne estetski, saj 
so naredili površino posode neprepustno. Predvsem so 
prekrivali površine, ki so prihajale v stik s hrano, čeprav 
so v nekaterih primerih bili tudi na površinah, ki niso bile 
v neposrednem stiku s hrano kot so na primer zunanje 
površine vrčev ali kozic.
Obe skupini sta bili zastopani z relativno majhnim številom 
odlomkov. Med ohranjenimi odlomki je bilo nekaj takšnih, 
ki so ohranili nekatere morfološke elemente, ki bi morda 
lahko vsebovali tudi oporne točke za časovno opredelitev, 
vendar je bilo na podlagi podrobnejše analize ugotovljeno, 
da gre za premajhne odlomke, ki ne dopuščajo rekon-
strukcije oblike pripadajoče posode (kat. 1199, 1163, 1132, 
1004, 985, 1117).
Le dva odlomka bi morda lahko opredelili že v čas 15. 
stoletja, česar pa ne moremo z gotovostjo trditi, saj gre 
za manjša odlomka ustja. Za odlomek ustja pokrova obd. 
138 (kat. 921) imamo najbližje analogije v Trstu iz 15. stol. 
(Trst 2007, tav. 92, 11), medtem pa ko je primerjalno grad-
ivo za odlomek ostenja lonca s profiliranim vratom obd. 
108 (kat. 965) so analogije datirane v čas od 15-17. stol. 
(Trst, 2007, T. 92:11; 14-16)
Med loščenim gradivom izstopa odlomek obd. 131 (kat. 
811), ki je okrašen slikanjem z belo glino na keramično 
posodo in je bilo potem še loščeno. Ker je beli glineni 
premaz ali engobo v tuji literaturi imenovan slip je tako 
okrašeno posodje dobilo ime Slip Ware. Večinoma gre 
horizontalne vzporedne linije. Tako okrašeno posodje je 
bilo lahko uporabljeno za kuhanje kot tudi za serviranje 
hrane ter je zaradi nizkih cen bilo zelo razširjeno in prilju-
bljeno. Izvor proizvodnje lahko iščemo v srednji in sev-
erni Italiji v času od konca 16. stoletja pa do 20. stoletja 
(Saccardo 2001, 109; Bradara 2006, 162-163, sl. 1). 
Večji del keramičnih najdb s Sermina pa sodi med nam-
izno posodje. Glede na način površinske obdelave lahko 
odlomke razdelimo v dve širši skupini: engobirano kera-
miko in majoliko. Znotraj vsake skupine so bili najdeni 
tudi značilni primerki posameznih podskupin. Obe 
skupini se razlikujeta predvsem na podlagi sestave lošča. 
Za skupino engobirane keramike je značilen zaključni 
premaz s prosojnim svinčevim loščem, za majoliko pa s 
neprosojnim kositrovim loščem. Obe skupini se razliku-
jeta tudi glede na biskvit oziroma stopnjo prečiščenosti 
in sestavo gline. Tako je biskvit pri engobirani keramiki 
sestavljen iz prečiščene, oksidacijsko žgane gline, značilne 
rdeče oranšžne barve, medtem ko je biskvit pri majoliki 
bolj prečiščen, na videz peščen in previloma svetlejših, 
pastelnih barv, od svetlo rumene, bež, rožnate do svetlo 
oranžne.
Osnovna značilnost engobirane keramike je nanos 
premaza bele gline ali engobe, neposredno na biskvit. Po 
sušenju je bila posoda lahko okrašena na več načinov, npr. 
s slikanjem ali z graviranjem, ali pa v kombinaciji obeh 
krasilnih tehnik. Čez okras je bil nanešen še lošč, ki je bil 
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lahko brezbarven ali z dodatkom barvnega pigmenta. V 
primeru uporabe krasilne tehnike vrezovanja v belo glino, 
govorimo o gravirani keramiki, imenovani tudi sraffito 
keramike. Tako navadna engobirana, kot tudi gravirana 
keramika imata še številne podskupine, ki nam omogočajo 
natančnejšo stilno, kronološko, in včasih celo geografsko 
določitev področja proizvodnje. 
Med ohranjenimi odlomki je bilo veliko število manjših, 
ki niso dopuščali rekonstrukcijo oblike ali okrasa. Pri 
manjših odlomkih je vprašljivo ali so bili samo engobirani 
ali pa morda tudi gravirani. V primeru, ko na ohranjenih 
odlomkih ni sledi gravur, ne moremo govoriti o gravirani 
keraramiki in jo na podlagi ostalih značilnosti opredelju-
jemo kot engobirano. Takšni primerki so npr. odlomki 
skled (kat. 1164, 964, 925, 1088) in vrčev (kat. 1204, 1048).
Med odlomki izstopa odlomek skledice (kat. 1130) z 
značilnim pegastim okrasom izvedenim s slikanjem na 
engobo z modro barvo. Zaradi pegastega videza se je v 
tuji literaturi uveljavilo italijansko ime za takšno keramiko 
a maculazione ali maculata (it. macula – pega). Uporaba 
okrasa izvira iz beneških delavnic, kjer tako krasijo posode 
že v 13. stoletju, vendar pa doseže višek in največjo dis-
tribucijo v 16. in 17. stol., kamor lahko opredelimo tudi 
serminski odlomek (Bertacchi 1977, 43, n. 73; Cunja 2004, 
95, kat. 228-240, Bradara, Saccardo 2007, 36, kat. 154-
167).
Enostaven beli premaz omogoča različne načine pos-
likave, med drugim pa omogoča tudi poceni posnetke 
dražje majolike. Engobirano in poslikano keramiko zato 
najdemo tudi v mlajših kontekstih, kot dokazuje ohran-
jeni odlomek, okrašen z zelenim slikanjem (obd. 937), pri 
katerem gre glede na najbližje analogije morda za izdelek 
lokalnih delavnic, ki ga lahko datiramo v 19. stol. (Novak 
Pucer 2011, kat. 153).
Odlomka obd. 19 (kat 1135) in 322 (kat. 1096), sta verjet-
no iz istega časa sta okrašena na enak način in poskušata 
posnemati majoliko. 
Skupina engobirane in gravirane keramike je najbolj 
številna in kronološko najbolj homogena, saj vsi dataci-
jsko izpovedni odlomki sodijo v čas od 16. do 17. stoletja, 
oziroma predstavljajo značilne tipe gravirane keramike, 
izdelane v tem časovnem razponu. 
Morda najstarejši odlomek predstavlja odlomek ustja in 
ostenja sklede obd. 20 (kat. 1201) z borduro z značilnim 
okrasom prepletenih trakov, za katerega najdemo primer-
jave datirane v 15. inn 16. stoletje (Cunja 2004, kat. št. 319; 
Bradara, Saccardo 2007, xx). 
Nekatere odlomke skled (kat. 977) na podlagi značilne ob-
like in delno tudi ohranjenosti okrasa lahko, na podlagi 
analogij, časovno opredelimo v 16. stol. (Cunja 2004, kat 
325, 357).
Dva odlomka skled (kat. 978, 853) sta na notranji strani, ob 
robu okrasnega polja, okrašena z vejico. Okrasno polje pri 
obeh odlomkih sega do roba sklede. Te značilnosti kažejo 
na izdelke proizvodnje gravirane keramike iz območja 
Veneta iz  konca 16. stoletja (Bertacchi 1977, 55, kat. 121).
Okras izveden s paličico oziroma s širšim orodjem, 
monhromno – brez slikanja, in premazan z brezbarvnim 
loščem se je ohranil na dveh odlomkih obd. 11 (kat 1202) 

in 26 (kat. 1134). Tako oblikovan okras se pogosto pojav-
lja na celotnem območju Istre in ga datiramo v  16. stol 
(Bradara, Saccardo 2007, kat. 94). 
Zaradi oblike z značilnimi rebri z vrezi na zunanji st-
rani odlomek ostenja sklede obd. 44 (kat. 715) lahko 
časovno opredelimo v 16. stol. (Bradara, Saccardo 2007, 
kat. 44, 46, Cunja, 2004, 107, kat. 316) v pozno padan-
sko arhaično gravirano keramiko. Ohranjenost okrasa pa 
žal ne dopušča natančnejšo opredelitev na podlagi stilne 
opredelitve okrasa.
Na podlagi ohranjenega odlomka ostenja sklede ali 
krožnika z graviranim okrasom (kat. 901) ni možna 
natančna rekonstrukcija oblike. Ohranjen del okrasa na 
podlagi primerjav iz Istre lahko časovno opredelimo v 16. 
stol. (Cunja 2004, kat. 332, 333).
Na dveh odlomkih ostenja sklede ali krožnika (kat. 1121, 
868) se je ohranil način graviranja imenovan a fondo rib-
assato, za katerega je značilno popolno odstranjevanje 
večjih delov engobirane površine s ciljem ustvarjanja 
večjega kontrasta med okrašeno gravirano površino in oz-
adjem, ki ga ustvari popolno odstranjevanje engobe. Tako 
okrašeno posodje je značilno za čas 16. in 17. stoletja 
(Cunja 2004,  kat. 473-481).
Najmlajši primerek gravirane keramike predstavlja 
odlomek dna (kat 850) s poenostavljeno risbo, gravirano 
z vrezi ob borduri  in na sredini, ki jo datiramo v konec 17. 
zač 18. stol. (Tomadin , 249, kat. 109).
Skupina majolike je zastopana s številnimi odlomki, 
med katerimi je možno, na podlagi okrasa, prepoznati 
značilnosti posameznih tipov majolike.
Nekaj odlomkov, čeprav zaradi velikosti natančneje 
nedoločljivih, na podlagi nekaterih okrasnih elementov 
predstavlja značilne primerke majolike 16. stoletja. V pri-
meru odlomka ustja in ostenja skodele ali krožnika (kat. 
1092), z značilnim okrasom na na notranji strani in sti-
liziranimi listi na zunanji strani gre za značilen izdelek 
proizvodnje iz Veneta.
Ravno tako so za 16. stoletje značilni odlomki obd. 870, 
878 in 950 (kat. 1024, 852, 1026) z delno ohranjenim 
okrasom, verjetno motivom lestve, ki je potekal okrog 
centralnega motiva. 
Tudi odlomek ostenja vrča (kat. 1026), okrašen s  temno 
modrim slikanjem sodi med značilno proizvodnje majo-
like imenovane berettina, iz 16. stoletja.
Odlomek ostenja krožnika (kat. 902), z motivom modre 
vejice z zelenim listjem ima analogije v Ogleju, sodi v 
proizvodnjo iz Veneta, iz konca 16. in zač. 17. stol (Bertac-
chi Aquileia, 39, kat. 57).
Verjetno mlajša, morda iz 18. stoletja, sta odlomka 
premazana s kositrovim loščem (kat. 1200, 980).

Kovine in drugo
Vesna Merc
Iz srednjega in novega veka je bilo odkritih le nekaj kovin-
skih predmetov (98 kosov), mnogo manj kot v rimskem 
obdobju, kar lahko povezujemo s korenito spremembo 
načina izrabe območja v tem obdobju.
V SE 1003 je bila najdena marijanska svetinjica (kat. 991) 
ima glede na specifično obliko paralele v Ljubljani – Hr-
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vatski trg, v Kunšperku, na gradu Ortnek, tovrstne so 
izdelovali v Loretu v Italiji, datiramo pa jih od 17. do 18. 
stoletja (Knez 2001, kat. 72, 73, 84). 
Najdenih je bilo tudi nekaj predmetov, ki so povezani z 
osebno opremo. Tako sta bili v SE 1251 odkriti sponki 
(kat. 767) za zapenjanje oblačil, ki jih datiramo od 15. do 
17. stoletja (Predovnik et al. 2008). Bronasto pasno spono 
s prečno prečko in tremi trni (kat. 1241) iz SE 3124 lahko 
na podlagi prečne prečke datiramo od srednjega veka do 
mlajših obdobij.
Med steklenimi predmeti izstopa več kosov steklene mase. 
Temno vijolična in črna surovina za izdelovanje steklenih 
izdelkov priča o tem, da lahko v neposredni bližini izko-
pnega polja pričakujemo steklarsko delavnico, po kontek-
stih predvidoma datirano v pozni srednji vek in mlajša 
obdobja. Da je bilo to območje v rabi kot neke vrste 
proizvodni del, kaže tudi školjka iz SE 3008 z vidnimi 
sledovi uporabe kot surovina za gumbe (PN 3012).
Poleg tega pa je v plasteh najdenih tudi nekaj rimsko-
dobnih predmetov. Sem sodita močno izvihano, cevasto 
ustje modrikasto steklene skodele ali lonca (kat. 1028) 
(Lazar 2003, 72 – 73) in močno izvihano ustje skodelice 
iz olivno zelenega stekla (kat. 1029), ki ju datiramo prav 
tako od druge polovice 1. do 2. stoletja (Lazar 2003, 72 
– 75, 180-182). Odkrito je bilo tudi močno izvihano in 
sploščeno ustje steklenice ali vrča z modrikastim steklom 
(obd. 1330), datirano v 1. in 2. stoletje (Lazar 2003, 126, 
128, 149 – 155). 

Interpretacija
Faza III. predstavlja pozno srednjeveško in zgodnje novo-
veško uporabo površine za kmetijske namene. Iz tega časa 
so se ohranile sledi parcelacije – jarki in škarpe na poljskih 
mejah, ki v tem času kažejo popolnima drugačno parcela-
cijo, kot je bila rimska. Orientacija poljedelskih površin je 
v tem času vezana na smer pobočja. Tako so nastale terase 
na pobočju, ki jih za rimski čas nismo prepoznali. 
V stratigrafskem smislu smo prepoznali tudi tedanjo ob-
delovalno površino (SE 1003=2008 oz. 1020).

iv. faza: moderno obdobje

Stratigrafska slika
V najmlajšo fazo antropogenega delovanja na najdišču 
umeščamo nastanek cestišča v sektorju 3 (SE 3128=3217; 
cesta 4; Sl. 49). Cesta je dobro ohranjena le na sever-
nem delu, nato pa le v zaplatah (SE 3112, 3113, 3114). Na 
tem delu je bilo za tlakovanje uporabljeno rimsko cestišče 
(3019), ki je bilo očitno v času izgradnje ceste še dobro vi-
dno in ohranjeno. Potrebni so bili torej le manjši popravki 
(3112, 3113, 3114), na vzhodni strani pa je bil postavljen 
tudi robnik (SE 3072). V ta čas pogojno lahko umešča-
mo tudi obcestni jarek (SE 3109). Medtem, ko so njegova 
polnila mlajša.
V neposredni povezavi s cesto 4 je nastal tudi SO 12, 
pri katerem gre bodisi za nadaljevanje cestišča, bodisi 
za utrjevanje pobočja na parcelni in/ali njivski meji (Sl. 
50). Najprej je bil postavljen manjši, dobro grajen pre-

čen zidec (SE 1148/ 1147, 1218). Ta zidec je preprečeval 
vzdolžno drsenje večje strukture. Najverjetneje je ostanek 
iz časa same gradnje zidca tudi dokumentirana jama za 
stojko (SE 1194/1193). Nato je bila zgrajena zelo neka-
kovostno izdelana struktura (SE 1149, 1165, 1118, 1167, 
1070=1025=1056=3069, 2033), ki je lahko služila kot ce-
stišče ali pa kot škarpa, katere namen je bil utrjevanje bre-
žine oziroma preprečevanje lateralnega drsenja brežine. 
V ta čas umeščamo tudi nastanek treh teras v sektorju 1 in 
2, ki so produkt mehanskega terasiranja iz polpreteklega 

Sl. 49. - Sermin, faza IV: spodnji del ceste 4; na levi je viden 
obcestni jarek 

Sl. 50. - Sermin, faza IV: SO 12 verjetno predstavlja nadaljevanje 
ceste 4, ob kateri je stala škarpa Se 3020. levo vidna obstoječa 
poljska pot 

Sl. 51. - Sermin, faza IV: pogled na prečni zidec Se 1147 in jamo 
za stojko (Se 1194) 
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obdobja. V zvezi s tem smo dokumentirali tudi več slabo 
ohranjenih kamnitih struktur (SE 1180, 1174, 1067, 1106, 
1019, 1018, 1012, 1008, 1057, 1022, 1014, 1234), ki smo 
jih označili kot SO 13 (Sl. 51). Dokumentirali smo jih pod 
staro ornico (SE 1002). V tem primeru gre za zelo majhne 
in neurejene »kupe kamenja«, ki jih lahko interpretiramo 
le kot odlaganje trebeža na njivskih mejah. Edina večja in 
bolje ohranjena struktura te faze je bila še stoječa kamnita 
škarpa (SE 1026, 1061, 1062, 1063, 2010), ki je prepre-
čevala erozijo strmega flišnega pobočja v jugozahodnem 
delu izkopnega polja (kvadranti H-K / 1-2), ki je ležala ob 
SO 12. Zahodno od ceste 4 (SE 3128=3217) pa v ta čas 
lahko uvrstimo škarpo SE 3020 in vkop SE 3021 z izrav-
navo SE 3016, ki ležita pod njo.

Gradivo
V najmlajši fazi prevladujejo odlomki novoveške lončenine, 
ki je kot celota obravnavana že v fazi 3. 
Kar se tiče kovinskega gradiva velja omeniti v SE 3003  
najdeno svetinjico (kat. 1208) zaobljeno križne oblike. Po 
obliki ima paralele v svetinjicah Leona XIII., papeža, ki 
so jih izdelovali v Rimu od leta 1887 do 1888 ali v sveti-
njicah Leona XIII., papeža, in sv. Petra in Pavla, ki so jih 
izdelovali v Rimu leta 1900 (Knez 2001, kat. 267, 351). 

Napis M s križem in slabo ohranjenim enim od dveh src 
na dnu ter ob robu okras z dvema nizoma vtolčenih pik 
med katerimi poteka niz zvezdic, ki jih paralele iz Rima 
nimajo, pa kaže na to, da gre kot pri primeruu 991 prav 
tako za marijansko svetinjico. Tovrsten napis se pojavlja 
na marijanskih svetinjicah, ki so sicer navadno drugačne 
oblike, od druge polovice 19. stoletja (Knez 2001, kat. 285, 
326, 378 - 392).
Med starejšimi predmeti pa je bilo najdeno odebeljeno 
ustje balzamarija (kat. 1207), ki je datirano v drugo polovi-
co 1. do 2. stoletja (Lazar 2003, 180 – 182). 

Interpretacija
V IV. fazo umeščamo več struktur, ki so povezane s po-
novno spremenjeno parcelacijo zemljišč. Jarki s trebežem 
in škarpe, ki smo jih dokumentirali se skladajo z linijami 
zarisanimi na Franciscejskem katastru. Najpomembnejšo 
strukturo pa predstavlja cesta, ki vodi proti vrhu Sermina. 
Cesta je grajena podobno kot stara rimska cesta in se je 
na osrednjem delu nanjo tudi naslonila. V zgornjem delu 
je bila med cesto in brežino postavljena tudi škarpa, ki je 
preprečevala polzenje zemljine. Ta cesta, zanimivo, v ka-
tastru ni narisana. Teče pa po meji med dvema njivskima 
površinama.
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V. ZAKLJUČNA RAZMIŠLJANJA
Benjamin Štular, Ana Plestenjak

V zgodovini slovenske arheologije je Sermin znan predvs-
em kot prazgodovinska in zgodnjerimska naselbina, ki jo 
nekateri avtorji povezujejo tudi z lokacijo Plinijeve Aegide. 
V zadnjem desetletju je bila v zaščitnih izkopavanjih, ki 
predhodno širitvi naftnih rezervoarjev, dobro dokumenti-
rana tudi poselitev skozi celotno rimsko obdobje v t.i. vili 
rustiki na severozahodnem vznožju hriba ter tudi ure-
ditev poznoantičnega grobišča na tem območju (Stokin, 
Novšak 2002), v zadnjih letih pa je potrjena poselitev sko-
zi celotno rimsko obdobje tudi na jugozahodnem vznožju 
Sermina (Tomažinčič, Rupnik 2010; Predan et al. 2006). 
Pri arheoloških izkopavanjih Sermin 2010 pa nismo za-
sledili sledov poselitve, temveč smo dokumentirali pred-
vsem t.i. kulturno krajino in spremembe v njej v zadn-
jih 3000 letih, kar je v slovenskem prostoru zelo redko, a 
sploh ni nepomembno.
Kljub maloštevilnim prazgodovinskim ostalinam in 
situ smo z izkopavanji potrdili obstoj prazgodovinske 
naselbine na Serminu. Na samem območju izkopa so bro-
nasto in železnodobne najdbe vezane izključno na manjšo 
kotanjo v pobočju, okoli katere se nizajo redki vkopi. 
Same strukture so precej neizpovedne, a velika količina 
lončenine, najdena v drugotni legi, lahko izvira samo iz 
naselbine v neposredni bližini navkreber. Več bronastih 
fibul in igla, bi lahko izvirale tudi iz morebitnega grobišča, 
ki bi prav tako ležalo navkreber od izkopnega polja. Ven-
dar se ta interpretacija glede na fragmentiranost artefaktov 
zdi manj verjetna.
Zagotovo najpomembnejše odkritje je prepoznava rim-
skodobne parcelacije. V enoten sistem parcelacije smo 
jasno povezali tri krake cestišča (cesta 2, 3 in 1), fizične 
ostanke parcelacije (SO 5, 6) in fizične ostanke kultivacije 
(SO 7). Sistem parcelacije je bil kontinuirano v uporabi 
skozi celo rimsko obdobje, od 1. stol. pr. n.št. do post-
opne opustitve vzdrževanja v pozni antiki. Izjemno od-
kritje so prav ostanki kultivacije. Pri tem mislimo na več 
vzporednih jarkov, ki jih povezujemo z o ostankih rim-
skodobnega vinogradništva, kar na Slovenskem predstav-
lja do sedaj še nepoznano najdbo. Analogije s Francoskih 

najdišč govorijo v prid naši tezi o vinogradih, vsi para-
metri pa potrjujejo upoštevanje kmetijskih nasvetov rim-
skega pisca Columelle. 
Drug pomemben element je najdba rimske vodovodne 
napeljave, kar kulturno krajino jasno povezuje z rimsko 
vilo ob vznožju Sermina in odraža visoko kvaliteto bivan-
ja v 1. stoletju n.št. ter s tem povezano izgradnjo ustrezne 
infrastrukture. 
Pridobljeni podatki skupaj z že znano lokacijo vile rustike 
na Serminu, vilo na Školaricah ter pripadajočim grobiščem 
na Križišču ter novimi izsledki arhitekturnih ostalin ob za-
hodnem vznožju Sermina, ustvarjajo dobro sliko romani-
zacije širše okolice doline Rižane, ki se bo z morebitnimi 
nadaljnjimi geoarheološkimi oziroma okoljskimi raziska-
vami kasnejših Koprskih solin in okolice še dopolnjevala. 
Dosedanjim raziskavam na tem področju so manjkali 
namreč prav podatki, ki jih prinašajo raziskave najdišča 
Sermin 2010.
Tudi propad rimskodobne kulturne krajine je posredno 
odlično dokumentiran prvič v slovenskem primorju ravno 
na tem najdišču. Rezultati izkopavanj so ključno prispevali 
k poznavanju srednjeveške preteklosti slovenskih obalnih 
mest. Najdišče Sermin namreč jasno sodi v neposredno 
agrarno zaledje Kopra. Odsotnost srednjeveške kulti-
vacije neposrednega agrarnega zaledja Kopra pa postavlja 
pod vprašaj vse dosedanje interpretacije razvoja pred-
vsem v zgodnjem srednjem veku, ki zaenkrat temeljijo 
na izjemno maloštevilnih pisnih virih in predvsem prim-
erjavah s severnoitalijanskim prostorom. V okvir istega 
vprašanja sodi tudi dokumentirana poznosrednjeveška in 
zgodnjenovoveška kulturna krajina.
Moderna kulturna krajina, dokumentirana na najdišču 
Sermin 2010, pa nas postavlja predvsem pred velik 
metodološki izziv. Arheološkega zapisa, kakršen je bil 
dokumentiran, namreč ne moremo zaznati z nobeno od 
metod daljinskega zaznavanja, geofizikalnih raziskav ali 
terenskih pregledov, ki jih trenutno predpisujejo slovenski 
konservatorji. 
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VI. KATALOG NAJDB
Tina Žerjal, Vesna Merc, Zrinka Mileusnić, Iris Bekljanov Zidanšek   

V katalogu so izbrane vse tiste keramične najdbe, ki 
so lahko kakorkoli izpovedne: vsa ustja, dna, ročaji in 
okrašena ostenja ter posebne fakture; zrisani predmeti so 
obarvani rjavo, ostali pa so črne barve. Pri opisu odlomka 
si sledijo najprej najdiščni podatki, nato pa opis odlomka 
z ohranjenostjo, obliko ali tipom, opis oblike ali okrasa, 
če je bil le-ta izdelan. Nato sledi tehnološka skupina kera-
mike, barve odlomka, pri posameznih kosih, ki odstopajo 
od splošnih značilnosti tehnološke skupine, pa so dodani 
lahko še drugi opisi. Sledijo dimenzije, število odlomkov 
in teža. Kot zadnja je dodana datacija predmeta.

Najdbe hrani Pokrajinski muzej Koper.

kRaTICe
Obd. = zap. št. najdbe, izbrane za nadaljnjo obdelavo  
PN = posebna najdba
SE = stratigrafska enota
Sek. = sektor
Kv. = kvadrant
Dim=dimenzije
d. = dolžina odlomka
šir. = širina odlomka
Pr. ustja = premer ustja
Pr. dna = premer dna
v. = višina
p. = premer
T. = teža 
inv. št. = inventarna številka
[0.] = predmet ni zrisan
b. – barva keramike
b.p.- barva preloma
št. odl. – 
r.p. –rekonstruiran premer
r.v. – rekonstruirana višina

FakTuRe
Večina odlomkov prazgodovinske keramike (faktura 
PrKK) je bila izdelana iz finozrnate mase z redkimi do 
zmernimi primesmi: fina, drobna ali groba zrnca groga 
in kalcijevega karbonata. Keramika je bila večinoma 
žgana redukcijsko z oksidacijskim ohlajanjem, tako je 
nastal tipičen večbarven prelom s sivim jedrom in rdeče – 
oranžno ali oker zunanjo površino in včasih tudi notranjo 
površino iste barve. Površine posod so zaglajene. Manjše 

posode so velikokrat izdelane iz bolj fine mase, medtem 
ko imajo odlomki večjih loncev in pitosov prisotnih več 
pustil, ki so lahko večja.
Nekaj odlomkov je izdelanih iz izredno fine redukcijske 
keramike, ki vsebuje enake primesi kakor faktura PrKK – 
npr. lonček z rahlo izvihanim ustjem (obd. št. __, PrKK2).
V mlajšo železnodobno keramiko pa naj bi spadali tudi 
odlomki, ki vsebujejo obilna zrnca apnenca (PrKK3), 
morebiti tudi kremena (KKNEP 6), so pa izdelani veliko 
bolj grobo kot rimska kuhinjska keramika.
Med odkritimi odlomki je veliko odlomkov lokalne (sever-
nojadranske) namizne keramike, ki pa žal niso natančneje 
določljivi. Namizna keramika je oksidacijsko žgana, fi-
nozrnata keramika z redkimi do obilnimi primesmi: zrnca 
kalcijevega karbonata, zrnca groga (posebej obilna in gro-
ba zrnca so pri fakturi SNPČ2), fina zrnca sljude (posebej 
obilna pri fakturi SNPČ3), posamezna zrnca železovih 
oksidov; redko je pri rimski namizni keramiki dodana 
še zrnca kremena (faktura SNPČ 6). Nekatera namizna 
keramika je izdelana zelo fino in je skoraj brez primesi 
(SPČ). V namizni keramiki smo prepoznali dlomke loncev, 
vrčev, kadilnice, pokrovov, pokrovčkov za amfore, uteži 
za ribiške mreže, cedila ali posode z luknjami…
Kuhinjska keramika je bila tudi večinoma izdelana lokalno. 
Faktura KKNEP 2 je izdelana redukcijsko, dokaj grobo in 
z zmernimi do obilnimi zrnci kalcijevega karbonata. Fak-
tura KKNEP 6 je bila žgana oksidacijsko ali redukcijsko 
nepopolno in vsebuje veliko sivih ali belih zrnc primesi, s 
čimer je podobna fakturi KKNEP2. Groba izdelava neka-
terih kosov bi kazala tudi na njihov prazgodovinski izvor. 
Posebej izstopa grobozrnata faktura KKNEP9 z obilnimi 
primesmi zrnc skrilavca, ki se pojavlja tudi na bližnjih 
Školaricah. Med lokalno kuhinjsko keramiko smo pre-
poznali ustja loncev oblike SKOL KK22 in KK23, KK31, 
ki so značilni za 1. do 3. stoletje. Veliko je odlomkov na-
jbolj pogostih loncev z izvihanim ustjem in pogostim 
metličenjem na ostenju (SKOL KK2-4, KK7-8), ki so 
se izdelovali skozi celo rimsko obdobje. V grobi kuhin-
jski keramiki (fakturah KKNEP1, KKNEP2, KKNEP6 
itd) so bili izdelani lonci, pokrovi, pekači (npr. z žlebom 
na ustju). Nekoliko bolj fini lonci (KKNEP1; oz. SKOL 
KK31) in lončki (KKNEP7) so bili lahko izdelani tudi v 
nekaj keramičniih centrih na Jadranu, ki so kuhinjsko ker-
amiko prodajala na širšem jadranskem področju (Žerjal 
2008, 168-169). Med poznorimsko kuhinjsko keramiko 
lahko uvrstimo odlomek lonca z valovnico in lonec tipa 
SKOL KK14 (id.).
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kaTalOG

FAZA I
1. obd. 337, dis. 1069, SE 2103, Sek. 
2, kv. G–H 10–11 Odlomek ravnega 
dna in ostenja lonca, keramika PrKK, 
zunanja in notranja površina temno 
rdečkasto rjava; prelom temno siv – 
dim. 3,7x3,5 cm, teža 17 g – Prazgo-
dovina

2. obd. 1026, dis. 1240, SE 3064, 
Sek. 3, kv. AE13 Frag. železen pred-
met, žebelj(?) s poškodovano glavico 
s steblom kvadratnega preseka – pr. 
gl. 1,3 cm, v. 13,4 cm, teža 22 g – 
Nedoločljivo

3. obd. 1321, dis. 1583, PN 3226, SE 
3284, Sek. 3, kv. AF06 Frag. bronast 
trak z zaobljenim koncem; ukrivljen. – 
d. 6,6 cm, š. 0,6 cm, deb. 0,2 cm, teža 5 
g – Rimski čas

4. obd. 126, dis. 260, SE 1052, Sek. 1, 
kv. E1 Odlomek ostenja posode, kera-
mika roza SNPČ, bel lošč na notranji 
površini z rjavorumenim in zelenim 
slikanjem – dim. 3,1x1,4 cm, teža 3 
g – Novi vek

5. obd. 250, dis. 817, SE 1052, Sek. 1, 
kv. C1 Odlomek ustja in ostenja lonca, 
keramika PrKK, keramika zunanja in 
notranja površina rjavo rdeče, prelom 
zelo temno siv – dim. 4,8x3,2 cm, teža 
24 g – Prazgodovina

6. obd. 461, dis. 260, SE 1052, Sek. 1, 
kv. E1 frag. železnega žeblja (?) : d. 2,0 
cm, teža 3 g – Nedoločljivo

7. obd. 352, dis. 197, PN 1014, SE 
1052, Sek. 1, kv.? Frag. bronasta noga 
certoške fibule, z okroglim, blago zao-
bljenim gumbom na zaključku noge; 
noga je na zgornjem delu blago zao-
bljena, v spodnjem delu pa v presek 
oblike črke J – d. 3,5 cm, š. 1,0 cm, v 
0,9 cm, teža 5 g – Prazgodovina

8. obd. 113, dis. 218, SE 1109, Sek. 1, 
kv. A2 G5 Odlomek ostenja, keramika 
oranžna SNPČ, bel lošč na notranji 
površini, rumeno in rjavo slikanje, 
graviranje na notranji površini – dim. 
2,8x2,2 cm, teža 5 g – Novi vek

9. obd. 354, dis. 250, PN 1022, SE 
1109, Sek. 1, kv. C4 Frag. in zvita 
bronasta certoška fibula z rombastim 
trakastim lokom in nogo z okroglim 
ploščatim gumbom – ohr. d. 6,4 cm, 

teža 5 g – Prazgodovina

10. obd. 358, dis. 450, PN 1073, SE 
1226, Sek. 1, kv. E1 Frag. lok fibule 
ali igle(?), trakast bronast predmet 
kvadratnega do pravokotnega preseka. 

– d. 2,4 cm, š. do 0,3 cm, deb. do 0,2 
cm, teža 1 g – Nedoločljivo

11. obd. 391, dis. 205, PN 1309, SE 
1006=1131, Sek. 1, kv. F07 Frag. 
bronaste igle. – d. 3,7 cm, teža 1 g – 
Nedoločljivo

12. obd. 99, dis. 205, SE 1006=1131, 
Sek. 1, kv. F7 Odlomek ravnega dna 
lonca, keramika KKNEP6, prelom in 
notranja površini zelo temno rjava, zu-
nanja površina rjava, keramika z obilo 
primesi kremena – dim. 3,1x2,6 cm, 
teža 11 g – Prazgodovina

13. obd. 256, dis. 883, PN 1308, SE 
1448, Sek. 1, kv. G7 Odlomek ustja 
in ostenja lonca z izvihanim ustjem, 
keramika PrKK, keramika zunanja in 
notranja površina rdeča, prelom zelo 
temno siv – dim. 6,8x5,2 cm, teža 45 
g – Prazgodovina

14. obd. 275, dis. 936, SE 1448, Sek. 
2, kv. G8 Odlomek ostenja pitosa s 
plastičnim rebrom z odtisi prstov, ker-
amika PrKK, keramika groba z obilo 
grobih vključkov; železovi oksidi, dr in 
gr, ob; sljuda, f, r; zunanja in notranja 
površina oranžna rjava; prelom temno 
siv – dim. 6,9x6,8 cm, teža 94 g – Praz-
godovina

15. obd. 276, dis. 936, SE 1448, Sek. 2, 
kv. G8 Odlomek ustja lonca z izvihan-
im ustjem, kanelura na zunanji površini 
vratu, keramika PrKK, keramika rdeča, 
zunanja in notranja površina rjava, 
prelom črn – dim. 5,2x3,6 cm, teža 28 
g – Prazgodovina

16. obd. 277, dis. 936, SE 1448, Sek. 2, 
kv. G8 Odlomek ustja lonca z izvihan-
im ustjem, keramika PrKK, keramika 
zunanja in notranja površina rjavi, pre-
lom zelo temno siv – dim. 4,8x4,2 cm, 
teža 23 g – Prazgodovina

17. obd. 278, dis. 936, SE 1448, Sek. 2, 
kv. G8 Odlomek ustja lonca z izvihan-
im ustjem, keramika PrKK, keramika 
zunanja in notranja površina rdeča, 
prelom temno siv – dim. 2,5x1,9 cm, 
teža 7 g – Prazgodovina

18. obd. 279, dis. 936, SE 1448, Sek. 2, 
kv. G8 Odlomek ustja lonca z izvihan-
im trikotnim ustjem, keramika PrKK, 
keramika zelo temno siva, zunanja in 
notranja površina rdeča – dim. 2,7x2,2 
cm, teža 8 g – Prazgodovina

19. obd. 281, dis. 936, SE 1448, Sek. 2, 
kv. G8 Odlomek ravnega dna lonca, 
keramika zelo temno siva, zunanja in 
notranja površina rjava. – dim. 5,5x3 
cm, teža 29 g – Prazgodovina

20. obd. 282, dis. 936, SE 1448, Sek. 
2, kv. G8 Odlomek ravnega dna lonca 
z odtisi prstov na zunanji površini os-
tenja ob dnu posode, keramika PrKK, 
keramika groba, bolj oksidacijsko 
žgana, z grobimi vključki; železovi 
oksidi, gr in dr, r, apnenec,gr. in dr, r 

– dim. 3,5x2,5 cm, teža 9 g – Prazgo-
dovina 

21. obd. 280, dis. 936, SE 1448, Sek. 2, 
kv. G8 Trije odlomki ustja in ostenja 
z navznoter nagnjenim ustjem, kera-
mika PrKK, groba, zelo temno siva, 
zunanja površina oker – dim. 7,4x6,5 
cm, teža 90 g. ker – Prazgodovina

22. obd. 257, dis. 888, SE 1017, Sek. 
1, kv. F–G7 Odlomek ustja in ostenja 
posode ali pokrova/pekve, keramika 
PrKK, keramika zunanja in notranja 
površina rdeča, prelom zelo temno siv 

– dim. 3,5x3,2 cm, teža 11 g – Prazgo-
dovina

23. obd. 38, dis. 88, PN 1004, SE 1017, 
Sek.1, kv. G7 Trije odlomki ustja in os-
tenja lonca, keramika PrKK, zunanja 
površina rjava, notranja površina in 
prelom temno črnkasto rjava, kanelura 
na zunanji površini pod ustjem – dim. 
4,5x4,5 cm, teža 31 g – Prazgodovina

24. obd. 39, dis. 88, PN 1004, SE 1017, 
Sek.1, kv. G7 Odlomek ustja lonca, 
keramika PrKK, zunanja in notranja 
površina rdeča, prelom temno siv – 
dim. 3,2x3,1 cm, teža 12 g – Prazgo-
dovina

25. obd. 390, dis. 882, 
PN 1307, SE 1447, Sek. 
1, kv. G08 Dvoglava 
bronasta igla okroglega 
preseka z oglato glavico 
in odebeljenim vratom z 
okroglim gumbkom in z 
zavito ošiljeno konico. – d. 
14,5cm. – pr. gl. 0,7cm. – 
pr. vrata do 0,6cm. – pr. 
gumbka 0,6cm, deb. igle 
do 0,3cm, teža 9g – Praz-
godovina

FAZA IIa
26. obd. 1362, dis. 1620, SE 3268, Sek. 
3, kv. AC–AD 5–6 Odlomek ustja in 
ostenja pokrova, italska kuhinjska ker-
amika, keramika KKIMP kampanjska, 
keramika oranžna – dim. 3,3x3 cm, 
teža 10 g – Rimski čas

27. obd. 1357, dis. 1599, SE 3253, 
Sek. 3, kv. AD–AF 7–10 Odlomek 
ustja vrča, keramika SNPČc s sljudo, 
prelom rumenkasto rdeč, zunanja in 
notranja površina svetlo rjavi. – v. 3,3 
cm. – pr. dna 3,6 cm, teža 8 g – Rim-
ski čas

28. obd. 1367, dis. 1634, SE 3253, 
Sek. 3, kv. AC–AD 5 Odlomek ustja 

posode, keramika KKIMP4, oker, 
ožgano ustje – v. 1,6 cm. – pr. ustja 
15,6 cm, teža 4 g – Rimski čas

29. obd. 1359, dis. 1606, SE 3253, Sek. 
3, kv. AD–AG 3–4 Odlomek ostenja 
posode z gumbom, keramika SNPČb, 
rdeče rumena – dim. 4,2x3,3 cm, teža 
8 g – Rimski čas

30. obd. 1366, dis. 1634, SE 3253, Sek. 
3, kv. AC–AD 5 Dva odlomka okro-
gle ribiške uteži za mrežo, v sredini 
preluknjana, keramika SNPČ, kera-
mika rdečkasto roza, z velikimi delci 
apnenca – dim. 3,2x3 cm, teža 12 g – 
Rimski čas

31. obd. 1365, dis. 1633, SE 3253, Sek. 
3, kv. AC 3–4 Odlomek ustja lonca 
SKOL KK23 (fina izdelava), keramika 
KKNEP1, keramika finozrnata z obi-
lo primesi sljude, rdečkasto rjava, zu-
nanja površina ožgana na zelo temno 
rjavo; žleb na robu ustja. – teža 14 g 

– Rimski čas

32. obd. 1319, dis. 1532, PN 3224, SE 
3253, Sek. 3, kv. AD04 Frag. železen 
žebelj s polkrožno okroglo glavico s 
steblom kvadratnega preseka z odlom-
ljeno konico. – pr. gl. 1,8 cm, ohr. v. 
11,0 cm, teža 38 g – Rimski čas

33. obd. 1355, dis. 1593, SE 3253, Sek. 
3, kv. AD–AG 4–5 Sedem odlomkov 
ostenja in ročaja posode pithosa(?), 
keramika PrKK, keramika prelom 
zelo temno siva, zunanja innotranja 
površina temno rjavi – dim. 4,6x2,9 
cm, 4,3x2,5 cm, teža 57 g – Prazgo-
dovina

34. obd. 1169, dis. 1414, PN 3183, SE 
3253, Sek. 3, kv. AE12 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s stožčasto glavico 
z ukrivljenim steblom. – pr. gl. 1,3 cm, 
v. 0,9 cm oz. 1,7 cm, teža 2 g – Rimski 
čas

35. obd. 1358, dis. 1606, SE 3253, Sek. 
3, kv. AD–AG 3–4 Odlomek ustja in 
ostenja pokrova, italska kuhinjska ker-
amika, keramika KKIMP kampanjska, 
keramika oranžna, ustje ožgano – dim. 
7,6x5,5 cm, teža 50 g – Rimski čas

36. obd. 1361, dis. 1613, SE 3253, Sek. 
3, kv. AG – AH 5–7 Odlomek ročaja 
amfore Dr 6B, velike, keramika Dr6B, 
keramika rdečkasto rumena – dim. 
10,5x5,7 cm, teža 175 g – Rimski čas

37. obd. 1368, dis. 1634, SE 3253, Sek. 
3, kv. AC–AD 5 Odlomek ustja ali 
ročaja amfore Dr 6B velike, zaoblje-
no, keramika AMF Dr6B, keramika 
rumenkasto rdeča – dim. 4,2x4,6 cm, 
teža 23 g – Rimski čas

38. obd. 171, dis. 403, SE 1175, Sek. 1, 
kv. I–M 3–7 Odlomek ustja krožnika 
ali sklede, keramika SNPČ oranžna, 
bel lošč na zunanji in notranji površini, 
modro slikanje na notranji površini – 
dim. 1,9x1,4 cm, teža 1 g – Novi vek

39. obd. 172, dis. 403, SE 1175, Sek. 
1, kv. I–M 3–7 Odlomek ostenja vrča, 
keramika SNPČ bež, lošč sivkasto bež 
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na notranji površini, svetlo moder z 
modrim slikanjem na zunanji površini 

– dim. 2,5x2 cm, teža 4 g – Novi vek

40. obd. 173, dis. 403, SE 1175, Sek. 1, 
kv. I–M 3–7 Odlomek ostenja krožnika 
ali sklede, keramika G5 sgrafito 2, 
keramika vijoličasto oranžna, lošč na 
notranji površini rumenkasto bež, ru-
meno in zeleno slikanje ter graviranje 
na notranji površini – dim. 3,2x1,8 cm, 
teža 4 g – Novi vek

41. obd. 489, dis. 402, PN 1051, SE 
1175, Sek. 1, kv. J06 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s polkrožno glavico 
s steblom kvadratnega preseka. – pr. gl. 
1,1 cm, v. 1,1 cm, teža 1 g – Rimski čas

42. obd. 384, dis. 838, PN 1266, SE 
1175, Sek. 1, kv. I–J 3–4 Frag. trakast 
lok bronaste fibule. – d. 2,8cm, teža 3g. 

- Nedloločljivo

43. obd. 564, dis. 613, PN 1147, SE 
1242, Sek. 1, kv. J07 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s stožčasto glavico 
in steblom z odlomljeno konico. – pr. 
gl. 1,3 cm, ohr. v. 1,0 cm, teža 1 g – 
Rimski čas

44. obd. 565, dis. 614, PN 1148, SE 
1242, Sek. 1, kv. H06 Frag. železen 
žebljiček za čevlje z okroglo, polkrožno 
glavico s steblom kvadratnega preseka 
z ukrivljeno konico. – pr. gl. 1,2 cm, v. 
1,4 cm, teža 1 g – Rimski čas

45. obd. 566, dis. 615, PN 1149, SE 
1242, Sek. 1, kv. H06 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s polkrožno glavico 
s steblom kvadratnega preseka z ukriv-
ljeno konico; ohr. – pr. gl. 1,2 cm, v. 1,5 
cm, teža 2 g – Rimski čas

46. obd. 567, dis. 616, PN 1150, SE 
1242, Sek. 1, kv. H06 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s stožčasto glavico s 
steblom kvadratnega preseka z ukriv-
ljeno konico; ohr. – pr. gl. 1,2 cm; v. 1,5 
cm, teža 1 g – Rimski čas

47. obd. 361, dis. 505, PN 1084, SE 
1242, Sek. 1, kv. J07 Frag. bronasta igla 
s pravokotnim presekom. – d. 3,3 cm, 
rek. d. 4,0 cm. – pr. 0,2 cm, teža 1 g 
nedoločljivo

48. obd. 110, dis. 209, SE 1036, Sek. 1, 
kv. G–H7 Odlomek ustja lonca ali pok-
rova, kuhinjska keramika KKNEP2/4, 
mehka, redukcijsko žgana, zunanja 
in notranja površina zelo temno siva, 
prelom siv – dim. 2,6x1,7 cm, teža 6 
g – rimski čas 

49. obd. 189, dis. 459, SE 1036, Sek. 1, 
kv. F7 Odlomek ostenja vratu in rame-
na lonca z izvihanim ustjem, keramika 
KKNEP2, keramika črna, ostanki 
ožgane hrane – dim. 3,4x3 cm, teža 10 
g – Rimski čas

50. obd. 395, dis. 1001, SE 1036, Sek. 

2, kv. D05 Frag. bronasta igla. – d. 4,8 
cm, teža 1 g – Nedoločljivo

51. obd. 111, dis. 209, SE 1036, Sek. 
1, kv. G–H7 Odlomek ustja ali ostenja 
sklede, keramika SNPČ b, roza, mehka, 
teža 4 g – Novi vek

52. obd. 134, dis. 274, SE 1036, Sek. 
1, kv. C4–F5 Štirje odlomki ustja in 
ostenja skodelice, keramika KTS siva; 
keramika redukcijska, zelo temno siva, 
mehka, redke primesi, možen premaz, 
ki ni ohranjen – dim. 1,7x1,5 cm, teža 
2 g – Rimski čas

53. obd. 188, dis. 456, SE 1036, Sek. 1, 
kv. H6 Odlomek ustja lonca, keramika 
KKIMP4, keramika rjava, trda – dim. 
3,1x2 cm, teža 5 g – Rimski čas

54. obd. 190, dis. 459, SE 1036, Sek. 
1, kv. F7 Odlomek ostenja lonca z re-
brom, keramika PrKK3, ker. zelo tem-
no siva z obilnimi primesmi apnenca, 
gr, dr, ob – dim. 2,6x1,9 cm, teža 10 
g – Prazgodovina

55. obd. 206, dis. 550, SE 1036, Sek. 1, 
kv. G5 Odlomek ustja lonca z izvihan-
im ustjem, keramika PrKK, keramika 
temno siva – dim. 1,6x1,3 cm, teža 1 
g – Prazgodovina

56. obd. 248, dis. 811, SE 1036, Sek. 1, 
kv. E6 Odlomek držaja in ostenja lon-
ca, keramika PrKK3, keramika notran-
je površine oker, zunanja površina in 
prelom zelo temno rjava, keramika 
trda, groba, z obilo primesi apnenca 
oz. Kremena, št. 3,6x2,4 cm, odl. 1, 
teža 17 g – Prazgodovina

57. obd. 378, dis. 786, PN 1255, SE 
1036, Sek. 1, kv. D06 Frag. bronast 
trak. – d.3,2cm, deb. 1,6cm, š. 0,2cm, 
teža 1g – Nedoločljivo

58. obd. 332, dis. 1066, SE 2092, Sek. 
2, kv. H10 Odlomek ostenja lonca z 
apliciranim plastičnim rebrom z od-
tisi prstov, keramika PrKK, zunanja in 
notranja površina oker in rdeča, pre-
lom zelo temno siva – dim. 4,4x4 cm, 
teža 18 g – Prazgodovina

59. obd. 336, dis. 1068, SE 2092, Sek. 
2, kv. H10 Pet odlomkov ustja, ostenja 
in polkrožnega držaja pekve, keramika 
PrKK, zunanjainnotranja površina 
rdeča, prelom zelo temno siv, v. 3,1 cm. 

– pr. ustja 9,2 cm. – pr. dna 5,4 cm, teža 
45 g – Prazgodovina

60. obd. 333, dis. 1066, SE 2092, Sek. 2, 
kv. H10 Odlomek ustja lonca z odlom-
ljenim pravim robom ustja, keramika 
PrKK, zunanja in notranja površina 
temno rdečkasto rjava, prelom zelo 
temno siva – dim. 3,1x3,8 cm, teža 19 

g – Prazgodovina

61. obd. 244, dis. 800, PN 1251, SE 
1287=1396, Sek. 1, kv. G8 17 odlom-
kov izvihanega ustja, ostenja in držaja 
lonca ali pitosa, keramika PrKK, rdeča 
zunanja in notranja površina, prelom 
zelo temno siv – dim. 22,4x10,7 cm, 
teža 450 g – Prazgodovina

62. obd. 264, dis. 922, SE 1396=1287, 
Sek. 1, kv. F6 Odlomek ustja lonca ali 
pokrova, keramika PrKK, keramika 
zelo temno siva, zunanja površina rja-
va – dim. 2,5x2,3 cm, teža 7 g – Praz-
godovina

63. obd. 263, dis. 919, SE 1396=1287, 
Sek. 1, kv. G6 Odlomek ustja lonca 
z izvihanim ustjem, keramika PrKK, 
keramika zelo temno siva, zunanja 
površina oker – dim. 1,7x1,4 cm, teža 
3 g – Prazgodovina

64. obd. 247, dis. 809, SE 1392, Sek. 1, 
kv. G6 Odlomek izvihanega ustja lon-
ca, keramika PrKK, keramika zunan-
jainnotranja površina oranžna, prelom 
zelo temno siv. – dim. 1.9x1,3 cm, teža 
3 g – Prazgodovina

65. obd. 238, dis. 773, SE 1103, Sek. 
1, kv. G8 Odlomek ustja lonca/pitosa 
z izvihanim ustjem, keramika PrKK, 
zunanja in notranja površina rjava, 
prelom temno siv, ker. mehka – dim. 
3,9x2,7 cm, teža 16 g. prazgodovina 
(sr.) Bd)

66. obd. 262, dis. 918, SE 1338, Sek. 1, 
kv. G6 Odlomek ustja lonca z izvihan-
im ustjem, keramika PrKK, keramika 
zelo temno siva, zunanja in notranja 
površina od oranžne do zelo temno 
sive – dim. 2,1x1,3 cm, teža 2 g – Praz-
godovina

67. obd. 1364, dis. 1623, SE 3237, Sek. 
3, kv. AG 5–8 Odlomek ročaja amfore 
Dr. 2–4, keramika AMF Dr. 2–4, kera-
mika svetlo rdečkasto rumena, obilo 
primesi železovih oksidov, dr; apnenca, 
dr in sljude, f  – dim. 4,3x2,4 cm, teža 
21 g – Rimski čas

68. obd. 1353, dis. 1586, SE 3257, Sek. 
3, kv. AB – AD 4–5 Odlomek ročaja 
vrča, trakast s kaneluro na zunanji 
površini, keramika SNPČa, keramika 
roza – dim. 2,9x2,8 cm, teža 10 g – 
Rimski čas

69. obd. 1356, dis. 1595, SE 3257, 
Sek. 3, kv. AC 3–4 Odlomek ostenja 
in ročaja Dr6B; keramika AMF Dr6B, 
keramika oranžna, obilo primesi – dim. 
6,7x3,9 cm, teža 110 g – Rimski čas

70. obd. 1354, dis. 1589, SE 
3260=3257, Sek. 3, kv. AB 9–10 Dva 
odlomka ostenja in ročaja afriške am-
fore Keay 26, keramika AMF afriška, 
keramika rdeča, trda, v. 8,2 cm, š. 15,3 
cm, teža 102 g – Rimski čas

71. obd. 508, dis. 502, PN 1081, SE 
1241, Sek. 1, kv. I06 Frag. stebla 
železnega žeblja s kvadratnim prese-
kom, d. 2,0 cm, š. 0,8 cm, teža 1 g – 
Nedoločljivo

72. obd. 509, dis. 503, PN 1082, SE 
1241, Sek. 1, kv. I07 Železen žebljiček 
za čevlje z nepravilno polkrožno glavi-
co s steblom kvadratnega preseka. – pr. 

gl. 1,1 cm, v. 1,5 cm, teža 2 g – Rimski 
čas

73. obd. 510, dis. 504, PN 1083, SE 
1241, Sek. 1, kv. I07 Železen žebljiček 
za čevlje s steblom kvadratnega pre-
seka. – pr. gl. 1,5 cm, v. 1,9 cm, teža 
2 grimski čas

74. obd. 511, dis. 506, PN 1085, SE 
1241, Sek. 1, kv. I06 Frag. železen 
žebljiček za čevlje z nepravilno 
polkrožno glavico s steblom kvadrat-
nega preseka z odlomljeno konico. – 
pr. gl. 1,3 cm; ohr. v. 0,9 cm, teža 1 g 
rimski čas

75. obd. 512, dis. 507, PN 1086, SE 
1241, Sek. 1, kv. I06 Železen žebljiček 
za čevlje z nepravilno 5kotno blago 
zaobljeno glavico s steblom z odlom-
ljeno konico. – pr. gl. 1,1 cm, or. v. 0,7 
cm, teža 1 g rimski čas

76. obd. 513, dis. 508, PN 1087, SE 
1241, Sek. 1, kv. I7 Frag. železen 
žebljiček za čevlje z nepravilno, 
polkrožno glavico z ukrivljenim steb-
lom kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,2 
cm, v. 1,5 cm, teža 1 g – Rimski čas

77. obd. 514, dis. 509, PN 1088, SE 
1241, Sek. 1, kv. I7 Frag. železen 
žebljiček za čevlje z nepravilno, 
polkrožno glavico s steblom z odlom-
ljeno konico. – pr. gl. 1,2 cm, ohr. v. 1,1 
cm, teža 1 – Rimski čas

78. obd. 195, dis. 482, SE 1241, Sek. 
1, kv. I–J7 Odlomek ustja in ostenja 
pokrova, keramika KKIMP1, kerami-
ka oranžna – dim. 2,7x2,5 cm, teža 5 
g – Rimski čas

79. obd. 364, dis. 542, PN 1108, SE 
1241, Sek. 1, kv. J07 Frag. bronast trak; 
ohr. dol. 2,1 cm. – pr. 0,3 cm, teža 1 
g – Nedoločljivo 

FaZa IIb1
80. obd. 813, dis. 1098, SE 2097, Sek. 
2, kv. H10–11 11 odlomkov ustja in 
ostenja amfore grško–italske ali Lamb. 
2, keramika gr.–ital./Lamb2, keramika 
svetlo rjava z zmernimi drobci groga – 
dim. 10,1x8,5 cm, teža 177g – Rimski 
čas

81. obd. 883, dis. 1071, PN 2035, SE 
2097, Sek. 2, kv. ? Frag. bronasta igla 
z ovalnim presekom, del fibule(?). – d. 
5,9 cm, teža 1 g – Nedoločljivo

82. obd. 816, dis. 1100, SE 
2084=1121=1133, Sek. 2, kv. P–R 
11–13 Odlomek ustja lonca s kratkim 
izvihanim ustjem, keramika PrKK, 
zunanja in notranja površina rdeči, 
keramičen prelom siv – dim. 2,6x1,7 
cm, teža 5 g – Prazgodovina

83. obd. 334, dis. 1067, SE 
2084=1121=1133, Sek. 2, kv. F–O 
7–14 Dva odlomka ostenja in ročaja 
amfore, grško–italske ali Lamb. 2 ali 
Dr6A; faktura AMF gr.–ital./Lamb2/
Dr6A z obilo groga, keramika zuna-
jainnotranja površina rozasto bež, pre-
lom roza – dim. 12,5x6,8 cm, teža 285 
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g – Rimski čas

84. obd. 335, dis. 1067, SE 
2084=1121=1133, Sek. 2, kv. F–O 
7–14 Odlomek ostenja in ročaja am-
fore, grško–italske ali Lamb. 2 ali 
Dr6A; faktura AMF gr.–ital./Lamb2/
Dr6A z obilo groga, keramika močna 
roza – dim. 6,2x4,9 cm, teža 105 g – 
Rimski čas

85. obd. 193, dis. 472, SE 1121=1133, 
Sek. 1, kv. M8 Odlomek ostenja 
lonca, na zunanji površini poševno 
metličenje, keramika PrKK3, zunanja 
površina zelo temno siva, prelom in 
notranja površina zelo temno rjava 

– dim. 4,1x3,6 cm, teža 1 g – Prazgo-
dovina

86. obd. 227, dis. 714, SE 1121=1133, 
Sek. 1, kv. K–L8 Odlomek ustja lonca z 
izvihanim ustjem, keramika KKNEP6, 
zunanja in notranja površina oker, pre-
lom sivkasto rjav, keramika z obilo pri-
mesi kremena, R/železna doba – dim. 
2,4x1,7 cm, teža 4 g. , prazgodovina

87. obd. 228, dis. 714, SE 1121=1133, 
Sek. 1, kv. K–L8 Odlomek vodoravne-
ga ročaja lonca s kaneluro na zunanji 
površini, keramika PrKK, keramika 
na zunanji in notranji površini rdeča, 
prelom zelo temno siv – dim. 3,6x2,2 
cm, teža 16 g – Prazgodovina – sred-
nja Br d

88. obd. 342, dis. 714, PN 1320, SE 
1121=1133, Sek. 1, kv. K–L 8 Frag. 
svinca. – d. 2,9 cm, š. 1,9 cm, deb. 0,4 
cm, teža 9 g – Nedoločljivo

89. obd. 500, dis. 431, PN 1065, SE 
1121=1133, Sek. 1, kv. L08 Frag. 
konica rezila železnega noža. – d. 5,2 
cm, š. 2,3 cm, deb. 0,20,8 cm, 12 g – 
Nedoločljivo

90. obd. 191, dis. 464, SE 1133=1121, 
Sek. 1, kv. L9 Odlomek ostenja 
skodelice, keramika ITA TS–padana B 

– dim. 1,5x1 cm, teža 1g – Rimski čas

91. obd. 192, dis. 471, SE 1133=1121, 
Sek. 1, kv. N8 Odlomek ustja in os-
tenja krožnika ali pladnja, premaz zelo 
slabo ohranjen, kanelure na zunanji 
površini ostenja pod ustjem, kera-
mika KČP – dim. 3,8x1,5 cm, teža 7 
g – Rimski čas

92. obd. 240, dis. 789, SE 1133=1121, 
Sek. 1, kv. M9 Odlomek ostenja sklede 
ali krožnika keramike s črnim prema-
zom, keramika KČP, porozni fabrikat, 
keramika roza, premaz črn na zunanji 
in notranji površini, slabo ohranjen – 
dim. 3,2x2,3 cm, teža 3 g – Rimski čas

93. obd. 324, dis. 1051, SE 2086, Sek. 2, 
kv. N–O 8 Odlomek ustja skodele ali 
krožnika, keramika SNPČb, oranžna; 
bel lošč na notranji površini, 2 kaneluri 
na notranji površini roba ustja – dim. 
2,4x1,9 cm, teža 3 g – Novi vek

94. obd. 230, dis. 759, SE 1266, Sek. 
1, kv. L–M 7–8 Trije odlomki ustja 
in ostenja amfore grško–italske (ali 
Lamb.2), keramika gr.– ital., keramika 
bež z veliko dr in gr. delcev groga, v. 
7,1 cm. – pr. ustja 13,1 cm, teža 59 g 

– Rimski čas

95. obd. 331, dis. 1065, SE 2091=1271, 
Sek. 2, kv. H10 Odlomek ostenja lon-
ca/posode z apliciranim plastičnim re-
brom z odtisi prstov, keramika PrKK, 
zunanja površina rdeča, prelom in 
notranja površina zelo temno siva – 
dim. 3,6x3,3 cm, teža 11 g – Prazgo-
dovina

96. obd. 323, dis. 1048, SE 2053=2045, 
Sek. 2, kv. I–H 10–11 Odlomek 
paličastega ročaja amfore kampanjske; 
presek elipsast, keramika AMF kamp., 
keramika roza – dim. 9,3x3,9 cm, teža 
104 g – Rimski čas

97. obd. 328, dis. 1057, SE 2053=2045, 
Sek. 2, kv. N–O 10–11 Trije odlomki 
ročaja amfore grško–italske/Lamb.2 
ali Dr6A; keramika AMF gr.–ital./
Lamb2/Dr.6A, keramika bež rozasta, 
z zmernimi primesmi groga – dim. 
8x6,4 cm, teža 102 g – Rimski čas

98. obd. 376, dis. 779, PN 1247, SE 
1378, Sek. 1, kv. I07 Frag. svinčeno–
bronast predmet, morda glavica 
od žebljička. – d.1,1cm, teža 1g – 
Nedoločljivo

99. obd. 285, dis. 943, SE 1384, Sek. 
2, kv. J8 Odlomek ustja in ostenja 
skodelice Consp. 34, keramika ITA TS 

– Padska sigilata, premaz zelo slabo 
ohranjen, v. 2,7 cm. – pr. ustja 6,4 cm, 
teža 3 g – Rimski čas

100. obd. 286, dis. 945, SE 1384, Sek. 
2, kv. E3 Odlomek ročaja amfore 
grškoitalske ali Lamb.2 ali Dr6A z gro-
gom; keramika roza z obilo groga, teža 
90 g. rimski čas

101. obd. 235, dis. 769, SE 1367, Sek. 

1, kv. L9 Odlomek noge balzamarija, 
keramika SNPČ c/ SPČ, keramika 
oker oranžna – dim. 1,6x1,7 cm, teža 
3 g – Rimski čas

102. obd. 236, dis. 769, SE 1367, Sek. 
1, kv. L9 Odlomek ustja in ostenja 
pokrova, brez premaza, keramika 
KKIMP1, IKK kampanjska, zunanja 
in notranja površina rdeča, prelom 
zelo temno siv, v. 3,6 cm. – pr. ustja 
19,2 cm, teža 14 g – Rimski čas

103. obd. 234, dis. 769, SE 1367, Sek. 
1, kv. L9 Odlomek ustja in ostenja 
grškoitalske amfore, keramika AMF 
gr.–ital., keramika roza z obilo dr in 
gr. grogom – dim. 7,0x3 cm, teža 25 
g – Rimski čas

104. obd. 237, dis. 769, SE 1367, Sek. 
1, kv. L9 Trije odlomki ostenja posode, 
keramika PrKK4, zunanja in notranja 
površina rdeča, prelom zelo temno siv, 
keramika zelo fino prečiščena, glajene 
površine – dim. 2,5x2,3 cm, teža 7 g – 
Prazgodovina

105. obd. 252, dis. 820, SE 1367, Sek. 1, 
kv. J8 Odlomek ostenja krožnika, kera-
mika ITA TS – padska sigilata, premaz 
slabo ohranjen – dim. 3,9x2 cm, teža 5 
g – Rimski čas

106. obd. 253, dis. 820, SE 1367, Sek. 
1, kv. J8 Odlomek prstanastega dna 
krožnika, keramika ITA TS – padska 
sigilata – dim. 2,7x1,5 cm, teža 2 g – 
Rimski čas

107. obd. 226, dis. 653, SE 1357, Sek. 
1, kv. K–L9 Odlomek ustja amfore 
Dr. 6A ali Lamb.2, keramika AMF Dr. 
6A/Lamb.2, keramika bež, redke pri-
mesi: železovi oksidi, dr, r, grog, dr, r, 
v. 4,2 cm. – pr. ustja 16,4 cm, teža 71 
g – Rimski čas

108. obd. 213, dis. 640, SE 1357, Sek. 1, 
kv. K–L9 Dva odlomka pokrovčka za 
amforo z držajem, izdelan na vretenu 
ali kalupu, keramika AMF gr.–ital./Dr. 
6A z grogom, keramika roza – dim. 
8,2x4,6 cm, teža 56 g – Rimski čas

109. obd. 214, dis. 640, SE 1357, Sek. 
1, kv. K–L9 Odlomek ročaja amfore 
(Dr. 6A ali ARD?), keramika severno-
jadranska, keramika roza/vijola – dim. 
5,6x4,7 cm, teža 75 g – Rimski čas

110. obd. 215, dis. 642, SE 1357, Sek. 
1, kv. J8 Odlomek ustja amfore grško–
italska/Lamb.2, keramika gr.–ital.–
Lamb. 2, keramika bež, z obilo groga 

– dim. 6,1x3 cm, teža 25 g – Rimski čas

111. obd. 216, dis. 642, SE 1357, Sek. 
1, kv. J8 Odlomek ravnega dna lonca, 
koncentrični krogi na zunanji površini 
dna, keramika KKNEP1c, keramika 
notranje površine in prelom rjava, 
zunanja površina temno rjava – dim. 
2,9x2,6 cm, teža 6 g – Rimski čas

112. obd. 314, dis. 1004, SE 
2072=1357, Sek. 2, kv.K–L 10–12 
Odlomek ustja lonca (~SKOL KK28), 
keramika SNPČ6, keramika rumen-
kasto rdeča, ustje rahlo ožgano – dim. 
2,7x1.6 cm, teža 2 g – Rimski čas

113. obd. 903, dis. 1022, PN 2021, 
SE 2072=1357, Sek. 2, kv. O12 Frag. 
železnega predmeta steblo žebljička 

(?). – d. 1,4 cm, teža 1 g – Rimski čas

114. obd. 904, dis. 1023, PN 2022, 
SE 2072=1357, Sek. 2, kv. O11 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z nepravilno 
stožčasto glavico s steblom kvadratne-
ga preseka in odlomljeno konico. – pr. 
gl. 1,1 cm, ohr. v. 1,5 cm, teža 2 g – 
Rimski čas

115. obd. 905, dis. 1024, PN 2023, 
SE 2072=1357, Sek. 2, kv. N11 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano polkrožno glavico in 
ukrivljenim steblom kvadratnega pre-
seka, teža 1 g – Rimski čas

116. obd. 906, dis. 1025, PN 2024, 
SE 2072=1357, Sek. 2, kv. N11 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano polkrožno glavico in 
steblom kvadratnega preseka z odlom-
ljeno konico. – pr. gl. 0,9 cm, ohr. v. 1,0 
cm, teža 1 g – Rimski čas

117. obd. 907, dis. 1026, PN 2025, 
SE 2072=1357, Sek. 2, kv. N11 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano glavico in ukrivljenim 
steblom; ohr. – pr. gl. 0,8 cm, ohr. v. 
1,1 cm, teža 1 g – Rimski čas

118. obd. 908, dis. 1027, PN 2026, 
SE 2072=1357, Sek. 2, kv. N11 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano strmo polkrožno ali 
stožčasto glavico s steblom kvadrat-
nega preseka z odlomljeno konico. – 
pr. gl. 1,1 cm, ohr. v. 1,4 cm, teža 1 g 

– Rimski čas

119. obd. 909, dis. 1028, PN 2027, 
SE 2072=1357, Sek. 2, kv. N11 Frag. 
železen žebelj kvadratnega preseka; 
ohr. d. 4,8 cm, teža 3 g – Rimski čas

120. obd. 910, dis. 1029, PN 2028, 
SE 2072=1357, Sek. 2, kv. N11 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z nepravilno 
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stožčasto glavico in odlomljenim ste-
blom. – pr. gl. 1,4 cm, ohr. v. 1,1 cm, 
teža 2 g – Rimski čas

121. obd. 911, dis. 1030, PN 2029, 
SE 2072=1357, Sek. 2, kv. M10 Frag. 
železen žebljiček za čevlje s polkrožno 
ali stožčasto glavico in steblom 
kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,3 cm, v, 
1,9 cm, teža 2 g – Rimski čas

122. obd. 912, dis. 1031, PN 2030, 

SE 2072=1357, Sek. 2, kv. M10 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z nepravilno 
polkrožno glavico in ukrivljenim steb-
lom. – pr. gl. 1,2 cm, v. 1,6 cm, teža 1 
g – Rimski čas

123. obd. 913, dis. 1032, PN 2031, SE 
2072=1357, Sek. 2, kv. M10 Železen 
žebljiček za čevlje z nepravilno 
stožčasto glavico z ukrivljenim steb-
lom kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,1 
cm, v. 1,3 cm, teža 1 g – Rimski čas

124. obd. 914, dis. 1033, PN 2032, 
SE 2072=1357, Sek. 2, kv. M11 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z ukrivljen-
im steblom. – pr. gl. 1,1 cm, ohr. v. 0,9 
cm, teža 1 g – Rimski čas

125. obd. 366, dis. 625, PN 1159, SE 
1185, Sek. 1, kv. J08 Zavita bronasta 
pločevina z vtolčeno predrtino in 
nepravilno razporejenimi vrezanimi 
luknjami; vel. 3,2 x 2,3 cm, teža 8 g – 
Nedoločljivo

126. obd. 79, dis. 166, SE 1053( = 
1185) , Sek. 1, kv.H6 Odlomek ustja in 
ostenja lonca, keramika KKNEP2, zu-
nanja in notranja površina rjava, pre-
lom zelo temno siv – dim. 4,3x2,1 cm, 
teža 10 g – Rimski čas

127. obd. 370, dis. 683, PN 1191, SE 
1185, Sek. 1, kv. J07 Bronasta igla. – d. 
1,6 cm, teža 1 g – Nedoločljivo

128. obd. 502, dis. 445, PN 1068, SE 
1185, Sek. 1, kv. I07 Železen žebljiček 
za čevlje z nepravilno glavico in z 
ukrivljenim steblom kvadratnega pre-
seka. – pr. gl. 1,3 cm, v. 1,4 cm. – d. 1,7 
cm, teža 1 g – Rimski čas

129. obd. 581, dis. 655, PN 1163, SE 
1185, Sek. 1, kv. K07 Frag. železna 
paličica ali steblo žeblja z nepravilnim 
kvadratnim presekom. – d. 3,6 cm, š. 
do 0,4 cm, deb. do 0,4 cm, teža 1 g – 
Nedoločljivo

130. obd. 582, dis. 656, PN 1164, SE 
1185, Sek. 1, kv. K08 Frag. železen 
žebljiček s stožčasto glavico s steblom 
z odlomljeno konico. – pr. gl. 1,2 cm, 
ohr. v. 0,6 cm, teža 1 g – Rimski čas

131. obd. 583, dis. 657, PN 1165, SE 
1185, Sek. 1, kv. K08 Železen žebljiček 
za čevlje z blago zaobljeno glavico z 
ukrivljenim steblom pravokotnega 
preseka. – pr. gl. 1,1 cm, v. 1,1 cm. – d. 
1,6 cm, teža 1 g – Rimski čas

132. obd. 584, dis. 658, PN 1166, SE 
1185, Sek. 1, kv. J08 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s piramidalno glav-
ico s steblom kvadratnega preseka; pt. 
gl. 1,3 cm, v. 1,9 cm, teža 2 g – Rimski 
čas

133. obd. 585, dis. 659, PN 1167, SE 
1185, Sek. 1, kv. J08 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s polkrožno glav-
ico s stelom z odlomljeno konico, 
orodiran. – pr. gl. 1,0 cm, ohr. v. 1,0 
cm, teža 1 g – Rimski čas

134. obd. 598, dis. 684, PN 1192, SE 
1185, Sek. 1, kv. J08 Železno ste-
blo žebljička(?), d. 0,9 cm, teža 1 g – 
Nedoločljivo

135. obd. 599, dis. 685, PN 1193, SE 
1185, Sek. 1, kv. J08 Frag. železen 
žebljiček za čevlje z blago zaobljeno 
glavico s steblom, poškodovana glav-
ica. – pr. gl. 1,2 cm, v. 1,1 cm, teža 1 
g – Rimski čas

136. obd. 1325, dis. 682, PN 1190, SE 
1185, Sek. 1, kv. J7 Odlomek cevast-
ega okroglega ustja iz temno modrega 
stekla. – d.0,6 cm. – d.0,9 cm; skodel-
ica(?) – dim. 1,2x0,5 cm, teža 1 g – 
Rimski čas

137. obd. 120, dis. 244, SE 1053, Sek. 
1, kv. G5 Odlomek prstanastega dna 
posode, keramika ITA TS Padska sig-
ilata B, premaz rdeč, zelo slabo ohran-
jen, teža 8 g – Rimski čas

138. obd. 121, dis. 244, SE 1053, Sek. 
1, kv. G5 Šest odlomkov ustja in os-
tenja pokrova ali pokrovčka za amforo, 
keramika SNPČ b; zunanja površina 
svetlo rdečkasto rumena, notranja 
površina in prelom rdečkasto rumena, 
mehka, teža 17 g – Rimski čas

139. obd. 1329, dis. 1008, SE 
2014=1114, Sek. 2, kv. K–N 10–13 
Frag. trakastega ročaja iz modrega 
stekla, dodatno oblikovan z glavnikom. 

– pr. ročaja 3,5 cm, d. 3,9 cm, teža 8 
g – Rimski čas

140. obd. 306, dis. 994, SE 2014=1114, 
Sek. 2, kv. K–N 10–13 Odlomek ustja 
in ostenja krožnika keramike s črnim 
premazom, keramika KČP, keramika 
roza – dim. 4,6x1,7 cm, teža 4 g – Rim-
ski čas

141. obd. 317, dis. 1008, SE 2014=1114, 
Sek. 2, kv. K–N 10–13 Odlomek ustja 
in ostenja lonca (=SKOL KK23), ustje 
rahlo ožgano, keramika SNPČ6, redke 
primesi kremena, dr, r; sljuda, f, zm, 
apnenec,dr, r; keramika oranžna – dim. 
6,3x2,9 cm, teža 14 g – Rimski čas

142. obd. 318, dis. 1008, SE 
2014=1114, Sek. 2, kv. K–N 10–13 
Odlomek ravnega dna lonca, kera-
mika KKNEP1, keramika z obilo pri-
mesi; notranja površina oker, zunanja 
površina in prelom sivo rjava, na zu-
nanji površini dna obilo primesi – dim. 
6,9x1,3 cm, teža 46 g – Rimski čas

143. obd. 319, dis. 1008, SE 
2014=1114, Sek. 2, kv. K–N 10–13 
Odlomek ravnega dna vrča ali lonca, 
keramika SNPČb, keramika rumen-
kasto rdeča – dim. 3,9x3 cm, teža 13 
g – Rimski čas

144. obd. 890, dis. 1009, PN 2008, 
SE 2014=1114, Sek. 2, kv. L10 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano polkrožno glavico in 
steblom kvadratnega preseka. – pr. gl. 
1,1 cm, v. 1,9 cm, teža 2 g – Rimski čas

145. obd. 891, dis. 1010, PN 2009, 
SE 2014=1114, Sek. 2, kv. M10 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z blago 
stožčasto glavico in steblom z odlom-
ljeno konico. – pr. gl. 1,1 cm, ohr. v. 0,7 
cm, teža 1 g – Rimski čas

146. obd. 892, dis. 1011, PN 2010, 
SE 2014=1114, Sek. 2, kv. M10 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z nepravilno 
stožčasto glavico in ukrivljenim steb-
lom kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,1 
cm, v. 1,2 cm oz. 1,8 cm, teža 1 g – 
Rimski čas

147. obd. 893, dis. 1012, PN 2011, 
SE 2014=1114, Sek. 2, kv. M10 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z nepravilno 
blago zaobljeno glavico s steblom z 
ukrivljeno konico s kvadratnim prese-
kom. – pr. gl. 1,0 cm, v. 1,6 cm, teža 1 
g – Rimski čas

148. obd. 894, dis. 1013, PN 2012, 
SE 2014=1114, Sek. 2, kv. M10 

Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano stožčasto glavico z 
ukrivljenim steblom. – pr. gl. 1,0 cm, 
v. 1,4 cm oz. 1,8 cm, teža 1 g – Rimski 
čas

149. obd. 896, dis. 1015, PN 2014, 
SE 2014=1114, Sek. 2, kv. N11 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z nepravilno 
piramidalno do stožčasto glavico in 
ukrivljenim steblom kvadratnega pre-
seka. – pr. gl. 1,1 cm, v. 1,3 cm oz. 1,5 
cm, teža 2 g – Rimski čas

150. obd. 897, dis. 1016, PN 2015, SE 
2014=1114, Sek. 2, kv. N11 Železna 
paličica s kvadratnim presekom; a. – 
pr. do 0,5 cm. – d. 3,5 cm, teža 2 g 

– Rimski čas

151. obd. 898, dis. 1017, PN 2016, SE 
2014=1114, Sek. 2, kv. O11 Železen 
žebljiček za čevlje Železen žebljiček za 
čevlje z nepravilno strmo piramidalno 
glavico s steblom kvadratnega preseka. 

– pr. gl. 1,1 cm, v. 1,2 cm, teža 2 g – 
Rimski čas

152. obd. 899, dis. 1018, PN 2017, 
SE 2014=1114, Sek. 2, kv. O11 Frag. 
železen žebljiček za čevlje s polkrožno 
ovalno glavico. – pr. gl. 1,3 cm, ohr. v. 
1,0 cm, teža 2 g – Rimski čas

153. obd. 900, dis. 1019, PN 2018, 
SE 2014=1114, Sek. 2, kv. N11 Frag. 
železen žebljiček za čevlje s polkrožno 
(?) glavico in ukrivljenim steblom. – pr. 
gl. 1,0 cm, v. 1,1 cm, teža 2 g – Rimski 
čas

154. obd. 901, dis. 1020, PN 2019, 
SE 2014=1114, Sek. 2, kv. N11 Frag. 
železen žebljiček za čevljes polkrožno 
ali stožčasto glavico. – pr. gl. 1,4 cm, v. 
1,5 cm, teža 2 g – Rimski čas

155. obd. 902, dis. 1021, PN 2020, 
SE 2014=1114, Sek. 2, kv. M10 Frag. 
železen žebljiček za čevlje s polkrožno 
nepravilno glavico in odlomljenim ste-
blom. – pr. gl. 1,1 cm, ohr. v. 0,6 cm, 
teža 1 g – Rimski čas

156. obd. 1008, dis. 980, SE 2014=1114, 
Sek. 2, kv. N12 Frag. železen žebljiček 
za čevlje s poškodovano polkrožno 
glavico z ukrivljenim steblom pra-
vokotnega preseka. – pr. gl. 1,4 cm, v. 
1,3 cm, teža 2 g – Rimski čas

157. obd. 1349, dis. 1570, SE 3246, 
Sek. 3, kv. AB–AD 2–4 Odlomek 
ročaja amfore, grško–italska ali Lamb2, 
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ovalen presek, faktura enaka OB. 1348 
z obilnimi primesmi sljude, apnenca, 
črnih zrnc in železovih oksidov – dim. 
12,3x3,9 cm, teža 154 g – Rimski čas

158. obd. 1342, dis. 1546, SE 3245, 
Sek. 3, kv. AF05 Dva odlomka ročaja 
skodelice severno italske reliefne 
sigilate tipa Sarius, keramika ITA TS 
Sarius, premaz slabo ohranjen – dim. 
2,5x2,5 cm, teža 3 g – Rimski čas

159. obd. 1350, dis. 1573, SE 3245, Sek. 
3, kv. AC–AF 2–4 Odlomek zatiča am-
fore Dr6B, keramika AMF Dr6B, kera-
mika oranžna – dim. 5,4x4,3 cm, teža 
92 g – Rimski čas

160. Obd.1287, SE 3245, PN 3164, 
Sek. 3, kv. AE2 Novec: As, Roma, 
RRC?.– pr. 2,9 cm, ohr. š. 1,5 cm, deb. 
0,4 cm, teža 8 g – prva polovica 2. 
stoletja pr. n. št. (Rim, republika.)

161. obd. 1293, dis. 1520, PN 3172, 
SE 3255, Sek. 3, kv. AH03 Železen 
žebljiček s poškodovano okroglo glav-
ico z ukrivljenim steblom z odlomlje-
no konico. – pr. gl. 1,0 cm, ohr. v. 0,8 
cm, teža 1 g – Rimski čas

162. obd. 1295, dis. 1522, PN 3174, 
SE 3255, Sek. 3, kv. AH04 Železen 
žebljiček s poškodovano glavico in 
ukrivljenim steblom. – pr. gl. 1,2 cm, 
v. 0,9 cm oz. 1,3 cm, teža 1 g – Rimski 
čas

163. obd. 1296, dis. 1523, PN 3215, SE 
3255, Sek. 3, kv. AH07 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s polkrožno ovalno 
glavico in ukrivljenim steblom. – pr. gl. 
1,3 cm, v. 1,1 cm, teža 2 g – Rimski čas

164. obd. 1297, dis. 1524, PN 3216, SE 
3255, Sek. 3, kv. AG05 V obroč zavita 
okrogla železna palica, na obeh koncih 
stanjšana; a. – pr. obroča 5,9 cm., pr. 
palice od 0,5 cm do 1,0 cm.,  d. 3,4 
cm., pr. od 0,3 cm do 0,8 cm, teža 46 
g – Rimski čas

165. obd. 1298, dis. 1525, PN 3217, SE 
3255, Sek. 3, kv. AG05 Frag. železen 
žebelj s polkrožno okroglo glavico z 
odlomljenim steblom. – pr. gl. 2,2 cm, 
ohr. v. 1,7 cm, teža 9 g – Rimski čas

166. obd. 1313, dis. 1526, PN 3218, 
SE 3255, Sek. 3, kv. AH06 Železen 
žebljiček za čevlje z blago zaobljeno 
ovalno glavico s steblom kvadratnega 
preseka z ukrivljeno konico. – pr. gl. 
0,7 cm, v. 1,1 cm, teža 1 g – Rimski čas

167. obd. 1314, dis. 1527, PN 3219, 
SE 3255, Sek. 3, kv. AG06 Železen 
žebljiček za čevlje s stožčasto do pi-
ramidalno glavico s steblom kvadrat-
nega preseka. – pr. gl. 1,3 cm, v. 1,5 cm, 
teža 2 g – Rimski čas

168. obd. 1315, dis. 1528, PN 3220, 
SE 3255, Sek. 3, kv. AG06 Železen 
žebljiček s poškodovano glavico in 
ukrivljenim steblom z odlomljeno 
konico. – pr. gl. 1,3 cm, ohr. v. 1,2 cm, 
teža 1 g – Rimski čas

169. obd. 1316, dis. 1529, PN 3221, 
SE 3255, Sek. 3, kv. AG07 Železen 
žebljiček s poškodovano okroglo glav-
ico s steblom. – pr. gl. 1,1 cm, v. 1,0 cm, 
teža 1 g – Rimski čas

170. obd. 1317, dis. 1530, PN 3222, 
SE 3255, Sek. 3, kv. AG07 Glavica 
železnega žebljička ali žeblja(?). – pr. 
gl. 1,4 cm, ohr. v. 0,9 cm, teža 3 g – 
Rimski čas

171. obd. 1318, dis. 1531, PN 3223, SE 
3255, Sek. 3, kv. AH04 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
piramidalno(?) glavico s steblom z 
odlomljeno konico. – pr. gl. 0,9 cm, 
ohr. v. 0,9 cm, teža 1 g – Rimski čas

172. obd. 1289, dis. 1516, PN 3168, 
SE 3254, Sek. 3, kv. AG08 Železen 
žebljiček s poškodovano glavico ukriv-
ljenim steblom. – pr. gl. 1,1 cm, v. 1,3 
cm, teža 2 g – Rimski čas

173. obd. 1290, dis. 1517, PN 3169, SE 
3254, Sek. 3, kv. AG03 Frag. železne 
paličice kvadratnega preseka. – d. 2,0 
cm. – d. 1,5 cm. – d. 1,0 cm, teža 1 
g – Rimski čas

174. obd. 1291, dis. 1518, PN 3170, SE 
3254, Sek. 3, kv. AH03 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
stožčasto ali piramidalno glavico z 
ukrivljenim steblom. – pr. gl. 1,4 cm, v. 
1,5 cm, teža 2 g – Rimski čas

175. obd. 1292, dis. 1519, PN 3171, SE 
3254, Sek. 3, kv. AH03 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s stožčasto ali pi-
ramidalno glavico s steblom z odlom-
ljeno konico. – pr. ohr. gl. 1,1 cm, ohr. 
v. 1,2 cm, teža 1 g – Rimski čas

176. obd. 1351, dis. 1577, SE 
3251=3252, Sek. 3, kv. AB02 Odlomek 
ročaja afriške amfore, keramika 
AMF afriška, keramika trda, zunanja 
površina oker, prelom svetlo rdeča – 
dim. 8x5,4 cm, teža 205 g – Rimski čas

177. obd. 1352, dis. 1582, SE 
3251=3252, Sek. 3, kv. AC–AD 3–4 
Odlomek ustja amfore, keramika 
AMF ned, keramika oranžna, obilo 
primesi, zlata sljuda, dr/f, ob; grog, dr, 
r; apnenec,dr, m, v. 2,6 cm. – pr. ustja 
12,6 cm, teža 12 g – Rimski čas

178. obd. 1343, dis. 1553, SE 3229, 
Sek. 3, kv. AE 3–5 Štirje odlomki 
ravnega dna lončka ali vrčka, keramika 
SNPČa, rumenkasto rdeča, teža 56 g – 
Rimski čas

179. obd. 1345, dis. 1562, SE 3229, Sek. 
3, kv. AB10 Odlomek izčrepinjskega 
pokrovčka za amfore, iz amfore Dr6B, 
keramika AMF Piz, keramika oranžna 
z obilo železovih oksidov – dim. 
7,8x6,3 cm, teža 96 g – Rimski čas

180. obd. 339, dis. 410, PN 1057, SE 
1222, Sek. 1, kv. K5 Kos svinca. – d. 2,9 
cm, š. 2,5 cm, teža 39 g. nedoločljivo

181. obd. 495, dis. 411, PN 1058, SE 
1222, Sek. 1, kv. K05 Železen žebljiček 

za čevlje s podolgovato glavico s ste-
blom kvadratnega preseka; vel. gl. 
0,7x1,2 cm, v. 1,1 cm, teža 1 g – Rim-
ski čas

FaZa IIb2
182. obd. 1153, dis. 1481, PN 3159, SE 
3210, Sek. 3, kv. AG03 Frag. železna 
glavica žeblja ali žebljička(?). – pr. 1,8 
cm, v. 0,9 cm, teža 3 g – Rimski čas

183. obd. 1282, dis. 1497, PN 3161, SE 
3210, Sek. 3, kv. AG10 Železen, okro-
gel, ploščat predmet, : pr. 2,5 cm, deb. 
0,8 cm, teža 3 g – Nedoločljivo

184. obd. 1283, dis. 1498, PN 3126, SE 
3210, Sek. 3, kv. AG10 Zvita bronasta 
pločevina. – d. 2,8 cm, š. 1,6 cm, teža 
2 g – Nedoločljivo

185. obd. 1312, dis. 1540, SE 3210, 
Sek. 3, kv. AC–AG 2–4 Dva odlomka 
ustja in ostenja lonca, SKoL KK14, 
keramika KKNEP2, keramika zelo 
temno siva, obilne primesi apnenca, 
3,4x3,4 cm, teža 11 g – Rimski čas

186. obd. 1341, dis. 1543, SE 3210, 
Sek. 3, kv. AB12 Odlomek zatiča 
afriške amfore Keay 26, keramika 
AMF afriška, keramika trda, rdeča – 
dim. 8,6x3,6 cm, teža 110 g – Rimski 
čas

187. obd. 1310, dis. 1511, SE 3210, Sek. 
3, kv. AF–AG 3–4 Odlomek ostenja in 
ročaja afriške amfore, keramika AMF 
afriška, keramika svetlo rdeča – dim. 
5,9x5,2 cm, teža 155 g – Rimski čas

188. obd. 1311, dis. 1511, SE 3210, 
Sek. 3, kv. AF–AG 3–4 Odlomek 
ročaja amfore, poznorodoška Camulo-
dunum 181, keramika oranžna, zunan-
ja površina oker, teža 30 g – Rimski čas

189. obd. 329, dis. 1059, SE 2095, Sek. 
2, kv. J–L 10–12 Trije odlomki ročaja 
amfore grško–italska/Lamb2/Dr.6A, 
keramika AMF gr.–ital./Lamb2/
Dr.6A, keramika bež z obilo groga – 
dim. 5,3x4 cm, teža 39 g – Rimski čas

190. obd. 330, dis. 1059, SE 2095, Sek. 
2, kv. J–L 10–12 Odlomek ustja am-
fore Lamb.2, keramika Lamb.2, ker. 
roza z obilo primesi groga, gr, dr, ob 
in apnenca, dr, f, zm; kremen, dr, r, 
železovi oksidi, dr, r, v. 2,7 cm. – pr. 
ustja 11 cm, teža 82 g – Rimski čas

191. obd. 515, dis. 510, PN 1089, SE 
1050, Sek. 1, kv. I09 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s stožčasto glavico 
in steblom s kvadratnim presekom. 

– pr. gl. 1,1 cm, v. 1,5 cm, teža 1 g – 
Rimski čas

192. obd. 239, dis. 776, SE 1373, Sek. 
1, kv. H10 Dva odlomka ustja lonca 
z izvihanim ustjem, keramika PrKK, 
keramika mehka, zunanja in notranja 
površina rdeča, prelom črn – dim. 
2,4x2,2 cm, 2,2x2 cm, teža 6 g – Praz-
godovina

193. obd. 327, dis. 1056, SE 2083, Sek. 
2, kv. J–O 10–12 Odlomek ustja in 
ostenja pokrova, keramika KKNEP6, 
keramika rjava, obilo primesi apnenca, 
dr, ob – dim. 3,5x1,7 cm, teža 5 g – 
Rimski čas

194. obd. 307, dis. 997, SE 2055, Sek. 

2, kv. G–H10 Odlomek ustja lonca ali 
sklede z lijakastim ustjem, kanelura na 
zunanji površini ustja (SKOL NK1), 
keramika SNPČa, keramika rdečkasto 
rumena – dim. 5,3x4,3 cm, teža 10 g – 
Rimski čas

195. obd. 310, dis. 999, SE 2055, Sek. 2, 
kv. G–H 10–11 Odlomek ustja grško–
italske amfore, keramika AMF gr.–ital., 
keramika roza z obilo primesi groga – 
dim. 7,1x3 cm, teža 30 g – Rimski čas

196. obd. 311, dis. 999, SE 2055, Sek. 
2, kv. G–H 10–11 Odlomek zatiča 
amfore grško–italske ali Lamb.2, kera-
mika AMF gr.–ital./Lamb2, keramika 
oker z obilo primesi groga – dim. 
7,3x4 cm, teža 107 g – Rimski čas

197. obd. 211, dis. 599, SE 1319, Sek. 1, 
kv. J7 Odlomek uteži za ribiško mrežo, 
nepravilne kroglaste oblike, keramika 
SNPČ a, keramika rjava, ožgana, zelo 
groba z zelo grobimi delci apnenca – 
dim. 5,6x2,2 cm, teža 11 g – Rimski 
čas

198. obd. 229, dis. 753, SE 1319, Sek. 1, 
kv. J6 Dva odlomka ravnega dna lon-
ca/sklede, keramika PrKK3, notranja 
površina oranžna, zunanja površina 
temno rjava (ožgana), keramika z obi-
lo primesi: kremen, dr, zm; apnenec,dr, 
f, zm; dim. 4,2x2,5 cm, teža 16 g – 
Prazgodovina

199. PN 1224, SE 1319=1229=1225, 
Sek. 1, kv. J7 Keramična vodovodna 
cev. – d. 57,6cm, 2r.=8,4-11,6cm.

200. PN 2030, SE 1319=1229=1225, 
Sek. 1, kv. I6 Keramična vodovodna 
cev. – d. 60cm, 2r.=8,4-12cm.

201. obd. 551, dis. 576, PN 1130, SE 
1322, Sek. 1, kv. J07 Frag. železen 
žebljiček za čevlje z napravilno 
polkrožno glavico in s steblom 
kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,1 cm, v. 
1,0 cm, teža 1 g – Rimski čas

202. obd. 505, dis. 495, PN 1074, SE 
1128, Sek. 1, kv. L08 Svinčen žebelj s 
steblom kvadratnega preseka z železno 
piramidalno glavico. – pr. gl. 1,6 cm, v. 
10,7 cm, teža 24 g – Nedoločljivo

203. obd. 210, dis. 590, SE 1276, Sek. 
1, kv. I5–6 Štirje odlomki ročaja am-
fore Dr. 2–4, keramika Dr. 2–4 (roza), 
keramika roza, trda, obilne primesi: 
apnenec,dr, r; grog, dr, r; sljuda, f, r – 
dim. 5,9x3,3 cm, teža 64 g – Rimski 
čas

204. obd. 492, dis. 407, PN 1054, SE 
1240=1256=1321, Sek. 1, kv. L08 Frag. 
polkrožna železna glavica svinčenega 
stebla s kvadratnim presekom. – pr. 
gl. 1,6 cm, v. 10,6 cm, teža 22 g – 
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Nedoločljivo

205. obd. 1320, dis. 1578, PN 3166, SE 
3247, Sek. 3, kv. AG08 Frag. železen 
žebelj s ploščato okroglo glavico in 
ukrivljenim steblom. – pr. gl. 2,5 cm, 
v. 3,1 cm oz. 4,3 cm, teža 15 g – Rim-
ski čas

206. obd. 1348, dis. 1566, SE 3243, 
Sek. 3, kv. AH 3–4 Dva odlomka ustja 
in ostenja z nastavkom za ročaj amfore, 
grško–italske ali Lamb2, keramika Gr.–
ital./Lamb2, keramika oker, z obilnimi 
primesmi: sljuda, f, m, apnenec,de, f, 
m, črna zrnca, dr, r, železovi oksidi, dr, 
r, v. 7,7 cm. – pr. ustja 11,5 cm, teža 
141 g – Rimski čas

207. obd. 1344, dis. 1557, SE 3219, 
Sek. 3, kv. AH04 Odlomek ročaja 
amfore Dr6B velike, keramika AMF 
Dr6B, keramika rdečkasto rumena – 
dim. 7,2x4,9 cm, teža 69 g – Rimski 
čas

208. obd. 1335, dis. 1541, SE 
3218=3222, Sek. 3, kv. AH05 Štirje 
odlomki prstanastega dna krožnika, 
sekundarno ožgan, padska sigilata B – 
dim. 5,4x5,2 cm, teža 48 g – Rimski 
čas

209. obd. 1336, dis. 1541, SE 
3218=3222, Sek. 3, kv. AH05 13 
odlomkov ročaja in ostenja amfore 
Dr6B ali Dr6A, masiven ročaj oval-
nega preseka, faktura bolj Dr6B, kera-
mika oker – dim. 28x4,8 cm, teža 1715 
g – Rimski čas

210. obd. 1337, dis. 1541, SE 
3218=3222, Sek. 3, kv. AH05 
Odlomek ustja amfore Dr6B velike, 
keramika AMF Dr6B, keramika rdeče 
rumena – dim. 5,7x2,4 cm, teža 22 g – 
Rimski čas

211. obd. 1338, dis. 1541, SE 
3218=3222, Sek. 3, kv. AH05 Odlomek 
ostenja in ročaja amfore Dr6B, kerami-
ka AMF Dr6B – dim. 10,9x7,3x7,2 cm, 
teža 196 g – Rimski čas

212. obd. 1339, dis. 1541, SE 
3218=3222, Sek. 3, kv. AH05 
Odlomek ostenja in zatiča jadranske 
amfore, keramika AMF jadranska, 
keramika svetlo rdečkasto rumena z 
redkimi primesmi – dim. 16,2x9,1 cm, 
teža 796 g – Rimski čas

213. obd. 1340, dis. 1541, SE 
3218=3222, Sek. 3, kv. AH05 Odlomek 
ostenja z nastavkom za ročaj jadran-
ske amfore, keramika AMF jadranska, 
keramika z redkimi primesmi, enaka 
OB. 1339 – dim. 8,2x6,6 cm, teža 79 
g – Rimski čas

214. obd. 201, dis. 526, SE 1339, Sek. 
1, kv. I 07 Odlomek ustja ali ostenja 
krožnika Hayes 60, premaz ni ohran-
jen, keramika EB TS, v. 2,5 cm. – pr. 
ustja 22,1 cm, teža 7 g. rimski čas

215. obd. 1152, dis. 1480, PN 3158, 
SE 3206 Sek. 3, kv. AG04 Železna 
ploščica; a. – d. 3,2 cm, š. 1,8 cm, deb. 
0,5 cm, teža 5 g – Nedoločljivo

216. obd. 1309, dis. 1505, SE 3206, 
Sek. 3, kv. AG 3–5 Odlomek ostenja z 
ročajem, trakast ročaj, C profil, pekev 
ali lonec(?); keramika PrKK, keramika 

zelo temno siva, zunanja površina 
rdeče rjava, notranja površina zelo 
temno rjava, obilo primesi: apnenec,dr, 
f, m, sljuda, f, r, grog, dr, gr, m, temna 
zrnca, dr, m – dim. 7,8x6,8 cm, teža 97 
g – Prazgodovina

217. obd. 1284, dis. 1483, PN 3160, SE 
3226, Sek. 3, kv. AC3 Železen zvit trak. 

– d. 5,8 cm, š. 3,3 cm, deb. 1,8 cm. – d. 
2,4 cm, š. 1,1 cm, deb. 0,9 cm, teža 29 
g – Nedoločljivo

FaZa IIc
218. obd. 503, dis. 448, PN 1071, SE 
1225, Sek. 1, kv. I06 Frag. železen 
žebelj z ovalno ploščato glavico in s 
steblom kvadratnega preseka. – pr. 
gl. 2,0 cm, ohr. d. 8,4 cm, teža 19 g – 
Nedoločljivo

219. obd. 273, dis. 933, SE 2010, Sek. 
2, kv. ? Dva odlomka ustja, ostenja in 
ročaja grško–italske amfore, keramika 
SNPČ a, keramika rdečkasto rumena – 
dim. 8,3x8,2 cm, teža 179 g – Rimski 
čas

220. obd. 308, dis. 998, SE 2010, Sek. 
2, kv. M–O 3–4 Trije odlomki ustja 
in ostenja lonca z dolgim navzven 
zapognjenim ustjem (brez vratu), rob 
ustja na vrhu zaobljen, na ramenu 
aplicirano plastično rebro (SKOL 
KK78?), keramika KKNEP2, zunanja 
in notranja površina zelo temno rjava, 
prelom črn, keramika redukcijska, trda, 
s primesmi apnenca, dr, f, zm – dim. 
5,5x5,6 cm, teža 26 g – Rimski čas

221. obd. 309, dis. 998, SE 2010, Sek. 
2, kv. M–O 3–4 Dva odlomka ravnega 
dna pitosa ali lonca, zelo groba izde-
lava, keramika PrKK, keramika zelo 
temno siva, zunanja površina rdeča – 
dim. 5,5x3,1 cm, teža 17 g – Prazgo-
dovina

222. obd. 1150, dis. 1405, PN 3155, SE 
3056, Sek. 3, kv. AF09 Frag. železen 
žebelj z okroglo ploščato glavico s ste-
blom kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,7 
cm, ohr. v. 2,9 cm, teža 8 g – Rimski 
čas

223. obd. 1286, dis. 1502, SE 3056 , 
Sek. 3, kv. AC 5–6 Frag. železen žebelj 
s poškodovano glavico z ukrivljen-
im steblom kvadratnega preseka in 
odlomljeno konico. – pr. gl. 1,6 cm, 
ohr. v. 6,2 cm, teža 12 g – Rimski čas

224. obd. 1306, dis. 1501, SE 3056, 
Sek. 3, kv. AF3–4 Odlomek dna am-
fore grško italske/Lamb2/Dr6A; kera-
mika rdečkasto rumena z obilo groga 

– dim. 9,5x4,2 cm, teža 165 g – Rimski 
čas

225. obd. 1307, dis. 1501, SE 3056, 
Sek. 3, kv. AF3–4 Odlomek ročaja 
amfore grško italske/Lamb2/Dr6A; 
z obilo groga, keramika bež, teža 110 
g – Rimski čas

226. obd. 1308, dis. 1501, SE 3056, 
Sek. 3, kv. AF3–4 Odlomek ostenja 
krožnika, keramika SNPČc, rdečkasto 
rumena, notranja površina z belim 
loščem in modrim slikanjem, zunanja 
površina zglajena, teža 18 g – Novi vek

227. obd. 299, dis. 983, SE 2036=1005, 
Sek. 2, kv. N–O 12–13 Odlomek ustja 

in ostenja pokrova, keramika KKIMP1 
(IKK kampanjska), keramika rjava; 
ožgano ustje – dim. 3,8x2,9 cm, teža 
13 g – Rimski čas

228. obd. 300, dis. 983, SE 2036=1005, 
Sek. 2, kv. N–O 12–13 Odlomek 
prstanastega dna skodele ali vrča kera-
mike s črnim premazom, keramika 
KČP, keramika bež, premaz slabo 
ohranjen – dim. 1,5x4,9 cm, teža 24 
g – Rimski čas

229. obd. 301, dis. 983, SE 2036=1005, 
Sek. 2, kv. N–O 12–13 Odlomek ustja 
grško–italske amfore, keramika AMF 
gr.–it. Z grogom, keramika bež, z 
zmernimi zrnci groga – dim. 5,1x2,3 
cm, teža 18 g – Rimski čas

230. obd. 302, dis. 983, SE 2036=1005, 
Sek. 2, kv. N–O 12–13 Odlomek ustja 
amfore Lamb.2 ali Dr6A, keramika 
AMF Lamb2/Dr.6A, keramika bež z 
redkimi primesmi: kremen, dr, r; sljuda, 
dr, r; grog, dr, r, apnenec,dr, r – dim. 
7,2x4,1 cm, teža 62 g – Rimski čas

231. obd. 303, dis. 983, SE 2036=1005, 
Sek. 2, kv. N–O 12–13 Odlomek 
ustja vrča ali amfore, keramika AMF 
ned.,keramika rozasto bež – dim. 
6,3x4 cm, teža 28 g – Rimski čas

232. obd. 158, dis. 367, SE 1005, Sek. 
1, kv. M7 Odlomek ravnega dna lonca 
ali pitosa ali odlomek lepa v obliki črke 
L, keramika PrKK, groba, oksidaci-
jsko žganje – dim. 3x2,7 cm, teža 12 
g – Prazgodovina

233. obd. 233, dis. 768, SE 1005, Sek. 1, 
kv. L–M6 Trije odlomki ustja ali držaja 
z ostenjem posode, keramika PrKK3/
KKNEP6, keramika rjava – dim. 4x1,5 
cm, teža 12 g – Prazgodovina

234. obd. 881, dis. 913, PN 2007, SE 
2030=1005, Sek. 1, kv. O02 Frag. 
predmet (nakit obesek, zapestnica, 
uhan?) z navito žico. – d. 2,1 cm, teža 
2 g. nedoločljivo 

235. obd. 127, dis. 265, SE 1005, Sek. 
1, kv. L9 Odlomek ustja male amfore 
Dr. 6B, lijakasto ustje, keramika sever-
nojadranska, keramika b. temno roza, 
v. 6,4 cm. – pr. ustja 11,4 cm, št. odl 1, 
teža 40 g – Rimski čas

236. obd. 208, dis. 558, SE 1311, Sek. 
1, kv. I8 Odlomek ustja in ostenja 
pekača orlobifido, keramika KKIMP1 
IKK kampanjska, keramika rjava, brez 
premaza, v. 2 cm. – pr. ustja 19,6 cm, 
teža 5 g – Rimski čas

237. obd. 209, dis. 558, SE 1311, Sek. 
1, kv. I8 Pet odlomkov ustja in ostenja 
amfore, rodoška ali Dr. 2–4 ali amfora 
z ravnim dnom, keramika AMF ned, 
keramika rozasto oker, obilni vključki 
apnenca, dr/f, zm; grog, dr, r, kremen, 
dr, zm/r, v. 7 cm. – pr. ustja 10,9 cm, 
teža 53 g – Rimski čas

238. obd. 196, dis. 488, SE 1125, Sek. 
1, kv. M8 Odlomek ustja in ostenja 
pokrova ali pokrovčka za amforo, ker-
amika SNPČ b, keramika rozasto bež 

– dim. 4,8x3 cm, teža 9 g – Rimski čas

239. obd. 814, dis. 1099, SE 
2112=1123, Sek. 2, kv. M–O 7–8 
Odlomek ustja lonca z izvrhanim 
ustjem, keramika PrKK, zelo temno 
siva, teža 3g – Prazgodovina

240. obd. 815, dis. 1099, SE 
2112=1123, Sek. 2, kv. M–O 7–8 
Odlomek ustja lonca z navpičnim ali 
nazaj usmerjenim ustjem, keramika 
PrKK, keramika zelo temno siva, zu-
nanja površina rdeča, v. 1,4 cm. – pr. 
ustja 11,6 cm, teža 3g – Prazgodovina

241. obd. 383, dis. 837, PN 1265, SE 
1337, Sek. 1, kv. ? Bronast žebljiček z 
ovalno glavico in s steblom kvadrat-
nega preseka. – d. 1,1cm. – pr. gl. 
0,50,6cm, teža 1g. nedloločljivo

242. obd. 377, dis. 782, PN 1250, SE 
1337, Sek. 1, kv. E03 Frag. bronast 
trak. – d. 1,4cm, š. 0,3cm, teža 1g. – 
nedloločljivo

243. obd. 379, dis. 787, PN 1256, SE 
1337, Sek. 1, kv. E03 Frag. bronast trak. 

– d. 2,7cm, teža 1g. nedloločljivo

244. obd. 382, dis. 833, PN 1261, SE 
1337, Sek. 1, kv. E03 Frag. bronast 
trak; d 3,5cm, teža 1g. nedloločljivo

245. obd. 640, dis. 781, PN 1249, SE 
1337, Sek. 1, kv. E03 Frag. železen 
žebelj za čevlje z nepravilno blago 
zaobljen glavico in z ukrivljenim ste-
blom. – pr. gl. 1,2cm, v. 1,0cm, teža 1g 

– Rimski čas

246. obd. 782, dis. 831, PN 1259, SE 
1337, Sek. 1, kv. D–E3 Železen žebelj 
s polkrožno podolgovato glavico s ste-
blom pravokotnega preseka. – pr. gl. 
2,4cm, v. 4,4cm, teža 12g – Rimski čas

247. obd. 783, dis. 831, PN 1259, SE 
1337, Sek. 1, kv. D–E3 Frag. železna 
pločevina. – d. 2,1cm, š. 1,2cm, deb. 

0,1cm, teža 1g – nedoločljivo

248. obd. 784, dis. 831, PN 1259, SE 
1337, Sek. 1, kv. D–E3 Frag. železen 
žebljiček za čevlje z v preseku 
polkrožno, v tlorisu nepravilno ok-
roglo glavico in z ukrivljenim steblom 
pravokotnega preseka. – pr. gl. 1,3cm, 
v. 1,3cm, teža 1g – Rimski čas

249. obd. 785, dis. 831, PN 1259, SE 
1337, Sek. 1, kv. D–E3 Frag. železen 
žebljiček za čevlje z v preseku ploščato, 
v tlorisu nepravilno okroglo glavico in 
s steblom z odlomljeno konico. – pr. 
gl. 1,3cm, ohr. v. 0,7cm, teža 1g – Rim-
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ski čas

250. obd. 786, dis. 831, PN 1259, SE 
1337, Sek. 1, kv. D–E3 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku polkrožno, v tlorisu nepravil-
no okroglo glavico in z ukrivljenim 
steblom kvadratnega preseka. – pr. gl. 
1,3cm, v. 1,2cm, teža 2g – Rimski čas

251. obd. 787, dis. 831, PN 1259, SE 
1337, Sek. 1, kv. D–E3 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku polkrožno, v tlorisu ovalno 
(oblika lista) glavico in s steblom z 
odlomljeno konico. – pr. gl. 1,7cm, ohr. 
v. 0,7cm, teža 2g – Rimski čas

252. obd. 788, dis. 831, PN 1259, SE 
1337, Sek. 1, kv. D–E3 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
tlorisu okroglo glavico in z ukrivljenim 
steblom pravokotnega preseka. – pr. gl. 
1,2cm, v. 1,0cm, teža 1g – Rimski čas

253. obd. 789, dis. 831, PN 1259, SE 
1337, Sek. 1, kv. D–E3 Frag. železen 
žebljiček za čevlje z ukrivljenim ste-
blom kvadratnega preseka; v. 1,2cm, 
teža 1g – Rimski čas

254. obd. 790, dis. 835, PN 1263, SE 
1337, Sek. 1, kv. D03 Frag. železen 
žebljiček z ukrivljenim steblom. – pr. 
gl. 1,3, v 1,4cm, teža 1g – Rimski čas

255. obd. 791, dis. 835, PN 1263, SE 
1337, Sek. 1, kv. D03 Frag. železen 
žebljiček s steblom kvadratnega pre-
seka, d. 2,0cm, teža 1g – Rimski čas

256. obd. 792, dis. 836, PN 1264, SE 
1337, Sek. 1, kv. D02 Frag. železen 
žebljiček za čevlje z odlomljeno 
konico stebla. – pr. gl. 1,5cm, ohr. v. 
0,8cm6, teža 2g – Rimski čas

257. obd. 793, dis. 836, PN 1264, SE 
1337, Sek. 1, kv. D02 Frag. železen 
žebelj, d. 3,9cm. – pr. gl. 1,9cm, teža 
15g – Rimski čas

258. obd. 286, dis. 943, SE 1337, Sek. 2, 
kv. J8 Odlomek ustja in ostenja lonca 
(SKOL KK23), ožgano ustje, kanelura 
na vrhu roba ustja, keramika SNPČc, 
keramika rdečkasto rumena, zunanja 
površina in rob ustja temno rjava, zelo 
fina prečiščena – dim. 3,5x2,6 cm, teža 
8 g – Rimski čas

259. obd. 286a, dis. 945, SE 1337, Sek. 
2, kv. E3 Odlomek ročaja amfore 
grškoitalske ali Lamb.2 ali Dr6A z gro-
gom; keramika roza z obilo groga, teža 
90 g. rimski čas

260. obd. 297, dis. 971, SE 1337, 
Sek. 2, kv. D03 Odlomek ustja in os-
tenja lonca (SKOL NK4); keramika 
SNPČ6, keramika oranžna; obilne pri-
mesi apnenec,dr, zm, kremen, dr, zm, 

železovi oksidi, dr, r; ožgana zunanja 
in notranja površina ustja na rjavo – 
dim. 3,6x2,5 cm, teža 8 g – Rimski čas

261. obd. 504, dis. 449, PN 1072, SE 
1227, Sek. 1, kv. D02 Frag. železen 
žebljiček za čevlje z okroglo glavico. 

– pr. gl. 1,4 cm, v. 1,3 cm, teža 2 g – 
Rimski čas

262. obd. 389, dis. 881, PN 1306, SE 
1420, Sek. 1, kv. D02 Bronast trnek. 

– d. 3,3cm, deb. igle 0,2cm, teža 1g – 
Nedoločljivo 

263. obd. 388, dis. 880, PN 1304, SE 
1420, Sek. 1, kv. D02 Frag. bronast trak. 

– d. 1,8cm, teža 1g – Nedoločljivo

264. obd. 387, dis. 864, PN 1292, SE 
1351, Sek. 1, kv. C1 Bronast Frag.. – d. 
1,3cm, teža 1g. nedloločljivo

265. obd. 386, dis. 848, PN 1276, 
SE 1351, Sek. 1, kv. B1 Frag. okro-
gla ploščata glavica bronaste igle ali 
gumba; v. 0,8. – pr. gl. 2,5cm, teža 6g. 
nedloločljivo

266. obd. 385, dis. 839, PN 1267, SE 
1351, Sek. 1, kv. B1 Bronast trak. – d. 
2,1cm, teža 1g – Nedoločljivo

267. obd. 794, dis. 840, PN 1268, SE 
1351, Sek. 1, kv. C01 Frag. železen 
žebelj s poškodovano glavico in z 
ukrivljenim steblom pravokotnega 
preseka. – pr. gl. 2,1cm, v. 10,6cm, teža 
27g – Nedoločljivo

268. obd. 795, dis. 841, PN 1269, SE 
1351, Sek. 1, kv. B01 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano glav-
ico in z ukrivljenim steblom. – pr. gl. 
1,8cm, v. 0,9cm, teža 3g – Rimski čas

269. obd. 796, dis. 842, PN 1270, SE 
1351, Sek. 1, kv. B01 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s polkrožno, ne-
pravilno oglato glavico in z odlom-
ljenim steblom. – pr. gl. 1,5cm, ohr. v. 
0,4cm, teža 2g – Rimski čas

270. obd. 797, dis. 843, PN 1271, SE 
1351, Sek. 1, kv. B01 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s stožičasto(?) glav-
ico in z ukrivljenim steblom. – pr. gl. 
1,0cm, v. 1,0cm, teža 1g – Rimski čas

271. obd. 798, dis. 844, PN 1272, SE 
1351, Sek. 1, kv. B01 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano glav-
ico in z ukrivljenim steblom. – pr. gl. 
1,0cm, v. 1,4cm, teža 1g – Rimski čas

272. obd. 799, dis. 846, PN 1274, SE 
1351, Sek. 1, kv. B1 Frag. železen 
žebelj s poškodovano blago zaobljeno, 
ovalno glavico z ukrivljenim steblom. 

– pr. gl. 1,2cm, v. 1,2cm, teža 1g – Rim-
ski čas

273. obd. 800, dis. 849, PN 1277, SE 
1351, Sek. 1, kv. B1 Frag. železen 
žebljiček za čevlje z blago zaobljeno 
okroglo glavico z odlomljeno konico 
stebla. – pr. gl. 1,1cm, v. 0,6cm, teža 
1g – Rimski čas

274. obd. 801, dis. 850, PN 1278, SE 
1351, Sek. 1, kv. B1 Frag. železen 
žebljiček za čevlje z nepravilno pirami-
dalno glavico s steblom kvadratnega 
preseka z odlomljeno konico. – pr. gl. 
1,1cm, ohr. v. 1,2cm, teža 1g – Rimski 
čas

275. obd. 802, dis. 851, PN 1279, SE 
1351, Sek. 1, kv. B1 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s ploščato glavico 
z ukruvljenim steblom kvadratnega 
preseka. – pr. gl. 0,9cm, v. 1,1cm, teža 
1g – Rimski čas

276. obd. 803, dis. 852, PN 1280, 
SE 1351, Sek. 1, kv. B1 Železen 
predmet; konica rezila noža (?). – d. 
2,3cm, š. 0,9cm, deb. 0,3cm, teža 1g – 
Nedoločljivo

277. obd. 805, dis. 854, PN 1282, SE 
1351, Sek. 1, kv. B01 Frag. železnega 
žeblja s ploščato, nepravilno okroglo 
glavico z ukrivljenim steblom, del 
voza(?). – pr. gl. 2,5cm, v. 2,6cm. – d. 
5,6cm, teža 19g – Nedoločljivo

278. obd. 806, dis. 855, PN 1283, SE 
1351, Sek. 1, kv. B01 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s polkrožno glavico 
s steblom. – pr. gl. 1,0cm, v. 1,3cm, 
teža 1g – Rimski čas

279. obd. 807, dis. 856, PN 1284, SE 
1351, Sek. 1, kv. B01 Frag. železen 
predmet, žebelj (?). – d. 4,4cm, teža 5g. 
nedloločljivo

280. obd. 808, dis. 857, PN 1285, SE 
1351, Sek. 1, kv. B01 Frag. železen 
žebljiček za čevlje z ukrivljenim steb-
lom. – pr. gl. 1,6cm, v. 2,0cm, teža 4g 

– Rimski čas

281. obd. 809, dis. 858, PN 1286, SE 
1351, Sek. 1, kv. B01 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s polkrožno 
poškodovano glavico in z odlom-
ljenim steblom. – pr. gl. 1,2cm, ohr. v. 
0,6cm, teža 1g – Rimski čas

282. obd. 810, dis. 859, PN 1287, SE 
1351, Sek. 1, kv. B01 Frag. železnega 
žebljička za čevlje. – pr. gl. 1,0cm, v. 
1,2cm, teža 1g – Rimski čas

283. obd. 811, dis. 860, PN 1288, SE 
1351, Sek. 1, kv. B01 Frag. železnega 
žebljička za čevlje. – pr. gl. 1,3cm, v. 
1,4cm, teža 1g – Rimski čas

284. obd. 812, dis. 861, PN 1289, SE 
1351, Sek. 1, kv. B01 Frag. železen 
žebljiček za čevlje z odlomljeno kon-
ico stebla, Frag.. – pr. gl. 1,5cm, ohr. v. 
1,0cm, teža 2g – Rimski čas

285. obd. 844, dis. 863, PN 1291, SE 
1351, Sek. 1, kv. C01 Železen žebljiček 
za čevlje s polkrožno glavico in ukriv-
ljenim steblom kvadratnega preseka. 

– pr. gl. 1,1 cm, v. 1,1 cm, teža 1 g – 
Rimski čas

286. obd. 845, dis. 866, PN 1294, SE 
1351, Sek. 1, kv. C01 Frag. železen 
žebljiček s poškodovano glavico in 
ukrivljenim steblom pravokotnega 
preseka. – pr. gl. 1,6 cm, v. 1,5 cm, ohr. 
v. 2,2 cm, teža 3 g – Rimski čas

287. obd. 1326, dis. 847, SE 1351, 
Sek. 1, kv. B1 Frag. ročaja vrča; orna-
mentiran gosto narebren, svetlo olivno 
zelenkasto steklo. – d. 2,1 cm, š. 1,3 
cm, deb. 0,8 cm, teža 3 g – Rimski čas

288. obd. 1130, dis. 1389, PN 3135, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE12 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
blago zaobljeno, podolgovato ovalno 
glavico in steblom z odlomljeno kon-
ico. – pr. gl. 1,0 cm, ohr. v. 0,9 cm, teža 
1 g – Rimski čas

289. obd. 1115, dis. 1385, PN 3131, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE12 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
polkrožno, nepravilno ovalno glavico 
in ukrivljenim steblom. – pr. gl. 1,3 cm, 
v. 1,5 cm oz. 1,8 cm, teža 1 g – Rimski 
čas

290. obd. 1087, dis. 1367, PN 3112, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano ok-
roglo glavico s steblom. – pr. gl. 0,9 cm, 
v. 1,8 cm, teža 1 g – Rimski čas

291. obd. 1069, dis. 1350, PN 3095, SE 
3019, Sek. 3, kv. AG13 Frag. železen 
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žebljiček za čevlje s polkrožno, ne-
pravilno okroglo glavico s steblom 
kvadratnega preseka z upognjeno 
konico. – pr. gl. 1,2 cm, v. 1,1 cm, teža 
2 g – Rimski čas

292. obd. 1061, dis. 1342, PN 3087, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AG13 Železen 
žebljiček za čevlje s polkrožno ne-
pravilno glavico z ukrivljenim steblom 
kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,0 cm, v. 
1,6 cm, teža 1 g – Rimski čas

293. obd. 1054, dis. 1338, PN 3083, SE 
3019, Sek. 3, kv. AG13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s stožčasto glavico 
in ukrivljenim steblom. – pr. gl. 1,4 cm, 
ohr. v. 2,3 cm, teža 2 g – Rimski čas

294. obd. 1055, dis. 1339, PN 3084, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AG13 Železen 
žebljiček za čevlje s ploščato nepravil-
no glavico s steblom kvadratnega pre-
seka. – pr. gl. 0,6 cm, v. 0,8 cm, teža 1 
g – Rimski čas

295. obd. 1131, dis. 1389, PN 3135, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AE12 Železen 
žebljiček za čevlje z blago zaobljeno, 
presegajoče nepravilno okroglo glavi-
co in steblo kvadratnega preseka. – pr. 
gl. 0,7 cm, v. 1,3 cm, teža 1 g – Rimski 
čas

296. obd. 1042, dis. 1327, PN 3072, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AH14 Železen 
žebljiček za čevlje z nepravilno 
polkrožno glavico z ukrivljenim steb-
lom. – pr. gl. 1,4 cm, v. 1,5 cm, teža 2 
g – Rimski čas

297. obd. 1041, dis. 1313, PN 3070, SE 
3019, Sek. 3, kv. AH13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
ploščato, rombično glavico z ukrivljen-
im steblom kvadratnega preseka. – pr. 
gl. 1,6 cm, v. 1,7 cm oz. 2,1 cm, teža 3 
g – Rimski čas

298. obd. 1052, dis. 1336, PN 3081, SE 
3019, Sek. 3, kv. AG14 Železen žebelj s 
pravokotno glavico s steblom kvadrat-
nega preseka. – pr. gl. 2 cm oz. 2,6 cm, 
ohr. v. 2,0 cm, teža 9 g – Rimski čas

299. obd. 1223, dis. 1465, PN 3214, SE 
3019, Sek.3, kv. AG–AH13 Bronast 
trak na železen podlagi. – d. 2,6 cm, š. 
1,4 cm, deb. 0,9 cm – Rimski čas

300. obd. 1136, dis. 1392, PN 3138, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE12 Frag. polkrožen 
bronast gumb z zanko. – pr. 1,3 cm, v. 
0,4 cm, teža 1 g – Rimski čas

301. obd. 998, dis. 1296, PN 3053, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE13 Frag. bronasta 
pločevina, zvita, z vrezanim ornamen-
tom črte. – d. 2,5 cm, teža 1 g – Rimski 
čas

302. obd. 1030, dis. 1302, PN 3059, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Frag. železen 
ključ. – d. 9,3 cm, teža 53 g – Rimski 
čas

303. obd. 1002, dis. 1298, PN 3055, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF12 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
polkrožno glavico z ukrivljenim steb-
lom kvasratnega preseka. – pr. gl. 1,1 
cm, v. 1,1 cm, teža 1 g – Rimski čas

304. obd. 1003, dis. 1299, PN 3056, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF12 Frag. železen 
žebljiček s poškodovano glavico in 
ukrivljenim steblom. – pr. gl. 1,1 cm, v. 
1,0 cm, teža 1 g – Rimski čas

305. obd. 1004, dis. 1300, PN 3057, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje z odlomljeno koni-
co stebla. – pr. gl. 1,1 cm, ohr. v. 0,8 cm, 
teža 1 g – Rimski čas

306. obd. 1031, dis. 1303, PN 3060, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AF13 Železen 
žebljiček za čevlje z ovalno nepravilno 
glavico z ukrivljenim steblom pra-
vokotnega preseka. – pr. gl. 1,1 cm, v. 
1,2 cm oz. 1,7 cm, teža 1 g – Rimski 
čas

307. obd. 1032, dis. 1304, PN 3061, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AF13 Železen 
žebljiček za čevlje z ovalno polkrožno 
glavico. – pr. gl. 1,1 cm, v. 1,4 cm, teža 
1 g – Rimski čas

308. obd. 1033, dis. 1305, PN 3062, SE 

3019, Sek. 3, kv. AG13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
kvadratno glavico s steblom kvadrat-
nega preseka. – pr. gl. 1,3 cm, v. 1,6 cm 
oz. 2,2 cm, teža 2 g – Rimski čas

309. obd. 1034, dis. 1306, PN 3063, SE 
3019, Sek. 3, kv. AG13 Frag. železen 
predmet kvadratnega preseka, steblo 
žeblja(?). – d. 2,9 cm, teža 4 g – Rim-
ski čas

310. obd. 1035, dis. 1307, PN 3064, SE 
3019, Sek. 3, kv. AG13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
glavico in ukrivljenim steblom. – pr. 
gl. 1,2 cm, v. 1,0 cm oz. 1,7 cm, teža 1 
g – Rimski čas

311. obd. 1036, dis. 1308, PN 3065, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AG13 Železen 
žebljiček za čevlje z blago zaobljeno 
nepravilno okroglo glavico in odlom-
ljenim steblom. – pr. gl. 1,4 cm, ohr. v. 
0,6 cm, teža 1 g – Rimski čas

312. obd. 1037, dis. 1309, PN 3066, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AF13 Železen 
žebljiček za čevlje z nepravilno 
stožčasto glavico in odlomljenim ste-
blom. – pr. gl. 1,1 cm, ohr. v. 0,6 cm, 
teža 1 g – Rimski čas

313. obd. 1038, dis. 1310, PN 3067, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AG13 Železen 
žebljiček z blago zaobljeno, nepravilno 
glavico in odlomljenim steblom. – pr. 
gl. 1,1 cm, ohr. v. 0,7 cm, teža 1 g – 
Rimski čas

314. obd. 1039, dis. 1311, PN 3068, SE 
3019, Sek. 3, kv. AG13 Frag. železen 
žebljiček s poškodovano glavico in 
odlomljenim steblom. – pr. gl. 0,9 cm, 
ohr. v. 0,5 cm, teža 1 g – Rimski čas

315. obd. 1040, dis. 1312, PN 3069, SE 
3019, Sek. 3, kv. AG13 Frag. železen 
žebljiček s poškodovano polkrožno 
glavico z ukrivljenim steblom kvadrat-
nega preseka. – pr. gl. 1,0 cm, v. 1,5 cm, 
teža 1 g – Rimski čas

316. obd. 1043, dis. 1328, PN 3073, SE 
3019, Sek. 3, kv. AH14 Frag. železen 
žebljiček za čevlje z blago zaobljeno 
nepravilno glavico z ukrivljenim steb-
lom kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,1 
cm, v. 1,1 cm, teža 1g – Rimski čas

317. obd. 1044, dis. 1329, PN 3074, SE 
3019, Sek. 3, kv. AH14 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
polkrožno glavico in odlomljenim ste-

blom. – pr. gl. 1,2 cm, v. 0,7 cm, teža 1 
g – Rimski čas

318. obd. 1045, dis. 1329, PN 3074, SE 
3019, Sek. 3, kv. AH14 Frag. železen 
žebelj s poškodovano glavico in ukriv-
ljenim steblom kvadratnega preseka 
z odlomljeno konico. – pr. gl. 0,8 cm, 
ohr. v. 2,8 cm, teža 9 g – Rimski čas

319. obd. 1046, dis. 1331, PN 3076, SE 
3019, Sek. 3, kv. AH13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
polkrožno glavico z odlomljenim ste-
blom. – pr. gl. 1,0 cm, ohr. v. 0,5 cm, 
teža 1 g – Rimski čas

320. obd. 1047, dis. 1332, PN 3077, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AH13 Železen 
žebljiček za čevlje z nepravilno 
stožčasto glavico in odlomljenim ste-
blom. – pr. gl. 1,3 cm, ohr. v. 0,7 cm, 
teža 2 g – Rimski čas

321. obd. 1048, dis. 1333, PN 3078, SE 
3019, Sek. 3, kv. AH13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano ne-
pravilno stožčasto glavico in ukrivljen-
im steblom kvadratnega preseka. – pr. 
gl. 1,2 cm, v. 1,3 cm oz. 1,8 cm, teža 2 
g – Rimski čas

322. obd. 1049, dis. 1333, PN 3078, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AH13 Železen 
žebljiček za čevlje z blago zaobljeno 
nepravilno glavico in odlomljenim ste-
blom. – pr. gl. 1,2 cm, ohr. v. 0,8 cm, 
teža 1 g – Rimski čas

323. obd. 1050, dis. 1333, PN 3078, SE 
3019, Sek. 3, kv. AH13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
blago zaobljeno, okroglo glavico in 
odlomljeno konico. – pr. gl. 1,5 cm, 
ohr. v. 0,6 cm, teža 1 g – Rimski čas

324. obd. 1051, dis. 1335, PN 3080, SE 
3019, Sek. 3, kv. AG14 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
blago zaobljeno okroglo glavico in 
odlomljenim steblom. – pr. gl. 1,3 cm, 
ohr. v. 0,5 cm, teža 1 g – Rimski čas

325. obd. 1053, dis. 1337, PN 3082, SE 
3019, Sek. 3, kv. AG13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje z nepravilno oval-
no glavico in ukrivljenim steblom z 
odlomljeno konico. – pr. gl. 1,0 cm, v. 
0,5 cm, teža 1 g – Rimski čas

326. obd. 1056, dis. 1339, PN 3084, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AG13 Železen 
žebljiček za čevlje z nepravilno ok-
roglo glavico in odlomljenim steblom. 

– pr. gl. 1,2 cm, ohr. v. 0,5 cm, teža 1 
g – Rimski čas

327. obd. 1057, dis. 1340, PN 3085, SE 
3019, Sek. 3, kv. AH13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano pi-
ramidalno glavico in ukrivljenim steb-
lom kvadratnega preseka. – pr. gl. 0,9 
cm, v. 1,4 cm, teža 1 g – Rimski čas
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328. obd. 1058, dis. 1340, PN 3085, SE 
3019, Sek. 3, kv. AH13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s steblom kvadrat-
nega preseka; v. 1,2 cm, teža 1 g – Rim-
ski čas

329. obd. 1059, dis. 1340, PN 3085, SE 
3019, Sek. 3, kv. AH13 Frag. železnega 
predmeta stebla žeblja(?) kvadratnega 
preseka. – d. 1,6 cm, teža 1 g – Rim-
ski čas

330. obd. 1060, dis. 1341, PN 3086, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AG13 Frag.itan 
železen žebljiček s poškodovano glav-
ico in odlomljenim steblom pravokot-
nega preseka. – pr. gl. 1,4 cm, ohr. v. 
1,1 cm, teža 2 g – Rimski čas

331. obd. 1062, dis. 1343, PN 3088, SE 
3019, Sek. 3, kv. AG13 Frag. železen 
žebljiček s poškodovano glavico z 
ukrivljenim steblom. – pr. gl. 0,9 cm, v. 
1,1 cm, teža 1 g – Rimski čas

332. obd. 1063, dis. 1344, PN 3089, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AG13 Železen 
žebljiček za čevlje s polkrožno glavico 
s steblom pravokotnega preseka z 
odlomljeno konico. – pr. gl. 1,3 cm, 
ohr. v. 1,3 cm, teža 2 g – Rimski čas

333. obd. 1064, dis. 1345, PN 3090, SE 
3019, Sek. 3, kv. AG13 Frag. železen 
žebljiček z nepravilno piramidalno(?) 
glavico in ukrivljenim steblom s pra-
vokotnim presekom. – pr. gl. 1,1 cm, v. 
1,3 cm, teža 1 g – Rimski čas

334. obd. 1065, dis. 1346, PN 3091, SE 
3019, Sek. 3, kv. AG13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
stožčasto glavico in ukrivljenim steb-
lom kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,2 
cm, v. 1,3 cm, teža 2 g – Rimski čas

335. obd. 1066, dis. 1347, PN 3092, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AG13 Železen 
žebljiček za čevlje z blago zaobljeno, 
nepravilno ovalno glavico in z ukriv-
ljenim steblom. – pr. gl. 1,5 cm, v. 0,6 
cm, teža 2 g – Rimski čas

336. obd. 1067, dis. 1348, PN 3093, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AG13 Železen 
žebljiček z nepravilno stožčasto glav-
ico in z ukrivljenim steblom kvadrat-
nega preseka. – pr. gl. 1,1 cm, v. 1,3 cm, 
teža 1 g – Rimski čas

337. obd. 1068, dis. 1349, PN 3094, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AG13 Železen 
žebljiček za čevlje s polkrožno, ne-
pravilno ovalno glavico in z odlom-
ljenim steblom. – pr. gl. 1,3 cm, ohr. v. 
0,7 cm, teža 1 g – Rimski čas

338. obd. 1070, dis. 1351, PN 3096, SE 
3019, Sek. 3, kv. AG13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 

blago zaobljeno, nepravilno okroglo 
glavico in z odlomljenim steblom. – pr. 
gl. 1,5 cm, ohr. v. 0,9 cm, teža 1 g – 
Rimski čas

339. obd. 1071, dis. 1352, PN 3097, SE 
3019, Sek. 3, kv. AG13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s stožčasto (?) 
glavico in odlomljenim steblom. – pr. 
gl. 1,5 cm, ohr. v. 0,5 cm, teža 2 g – 
Rimski čas

340. obd. 1072, dis. 1353, PN 3098, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AG13 Železen 
žebljiček za čevlje s polkrožno glavico 
z ukrivljenim steblom. – pr. gl. 0,9 cm, 
v.0,8 cm, teža 1 g – Rimski čas

341. obd. 1073, dis. 1354, PN 3099, SE 
3019, Sek. 3, kv. AG13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s polkrožno glavico 
in z ukrivljenim steblom. – pr. gl. 1,0 
cm, v. 0,9 cm, teža 1 g – Rimski čas

342. obd. 1074, dis. 1355, PN 3100, SE 
3019, Sek. 3, kv. AH13 Frag. železen 
žebljiček, ohranjeno le steblo kvadrat-
nega preseka; v. 1,2 cm, teža 1 g – Rim-
ski čas

343. obd. 1075, dis. 1356, PN 3101, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AG13 Železen 
žebljiček za čevlje s polkrožno ne-
pravilno glavico in steblom. – pr. gl. 
1,3 cm, v. 1,2 cm, teža 1 g – Rimski čas

344. obd. 1076, dis. 1357, PN 3102, SE 
3019, Sek. 3, kv. AG13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
stožčasto glavico in z odlomljenim ste-
blom. – pr. gl. 1,1 cm, v. 0,6 cm, teža 1 
g – Rimski čas

345. obd. 1077, dis. 1358, PN 3103, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano pi-
ramidalno(?) glavico in z odlomljenim 
steblom. – pr. gl. 1,2 cm, v. 0,6 cm, 
teža 1 g – Rimski čas

346. obd. 1078, dis. 1359, PN 3104, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Frag. železen 
žebljiček s polkrožno nepravilno glav-
ico z upognjenim steblom pravokot-
nega preseka. – pr. gl. 0,9 cm, v. 1,1 cm, 
teža 1 g – Rimski čas

347. obd. 1079, dis. 1360, PN 3105, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
blago zaobljeno, nepravilno okroglo 
glavico z ukrivljenim steblom. – pr. gl. 
1,4 cm, v. 0,9 cm, teža 1 g – Rimski čas

348. obd. 1080, dis. 1361, PN 3106, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
blago zaobljeno glavico z ukrivljenim 
sploščenim steblom. – pr. gl. 1,1 cm, 
ohr. v. 0,5 cm oz. 1,5 cm, teža 1 g – 
Rimski čas

349. obd. 1081, dis. 1362, PN 3107, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 

blago zaobljeno, nepravilno okroglo 
glavico s steblom kvadratnega preseka; 
ohr. – pr. gl. 1,1 cm, v. 1,2 cm, teža 1 
g – Rimski čas

350. obd. 1082, dis. 1363, PN 3108, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
stožčasto glavico in s steblom kvadrat-
nega preseka z ukrivljeno konico. – pr. 
gl. 0,8 cm, v. 1,1 cm, teža 1 g – Rimski 
čas

351. obd. 1083, dis. 1364, PN 3109, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano glav-
ico in steblom kvadratnega preseka z 
ukrivljeno konico; ohr. v. 1,7 cm, teža 
1 g – Rimski čas

352. obd. 1084, dis. 1365, PN 3110, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Frag. železen 
žebljiček; ohranjeno le steblo kvadrat-
nega preseka; ohr. v. 1,0 cm, teža 1 g 

– Rimski čas

353. obd. 1085, dis. 1366, PN 3111, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Frag. železen 
žebljiček; ohranjeno samo steblo z 
ukrivljeno konico; ohr. v. 1,2 cm, teža 
1 g – Rimski čas

354. obd. 1086, dis. 1366, PN 3111, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano pra-
vokotno glavico s steblom pravokot-
nega preseka z ukrivljeno konico. – pr. 
gl. 1,1 cm, v. 1,3 cm, teža 1 g – Rimski 
čas

355. obd. 1088, dis. 1368, PN 3113, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Frag. železen 
žebljiček s poškodovano polkrožno, 
okroglo glavico z odlomljenim ste-
blom. – pr. gl. 1,4 cm, ohr. v. 0,7 cm, 
teža 2 g – Rimski čas

356. obd. 1089, dis. 1369, PN 3114, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
stožčasto glavico z ukrivljenim steb-
lom. – pr. gl 1,1 cm, ohr. v. 0,8 cm, teža 
1 g – Rimski čas

357. obd. 1090, dis. 1370, PN 3115, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
stožčasto(?) glavico in steblom z ukriv-
ljeno konico. – pr. gl. 1,0 cm, v. 1,5 cm, 
teža 1 g – Rimski čas

358. obd. 1091, dis. 1371, PN 3116, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Frag. železen 
žebljiček s polkrožno, nepravilno ok-
roglo glavico z odlomljenim steblom. 

– pr. gl. 1,2 cm, ohr. v. 0,6 cm, teža 1 
g – Rimski čas

359. obd. 1092, dis. 1371, PN 3116, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje z nepravilno ok-
roglo glavico in steblom kvadratnega 
preseka. – pr. gl. 1,2 cm, v.1,4 cm, teža 
1 g – Rimski čas

360. obd. 1093, dis. 1372, PN 3117, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AF12 Železen 
žebljiček za čevlje z nepravilno, blago 
zaobljeno glavico z ukrivljenim steb-
lom. – pr. gl. 0,9 cm, v. 1,0 cm oz. 1,5 
cm, teža 1 g – Rimski čas

361. obd. 1094, dis. 1373, PN 3118, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF12 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
blago zaobljeno, okroglo glavico in 
odlomljenim steblom. – pr. gl. 1,0 cm, 
ohr. v. 0,5 cm, teža 1 g – Rimski čas

362. obd. 1099, dis. 1379, PN 3124, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AF13 Železen 
žebljiček za čevlje z blago zaobljeno, 
okroglo glavico in ukrivljenim steb-
lom. – pr.gl. 1,2 cm, v. 1,1 cm, teža 1 
g – Rimski čas

363. obd. 1100, dis. 1379, PN 3124, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AF13 Železen 
žebljiček za čevlje z ovalno glavico 
s steblom. – pr. gl. 1,1 cm, v. 1,5 cm, 
teža 1 g – Rimski čas

364. obd. 1101, dis. 1379, PN 3124, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
glavico s steblom z odlomljeno konico. 

– pr. gl. 1,4 cm, ohr. v. 1,0 cm, teža 1 
g – Rimski čas

365. obd. 1103, dis. 1380, PN 3125, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Železna paličica, 
ukrivljena, pravokotnega preseka, ste-
blo žeblja(?). – pr. 0,5 cm. – d. 3,6 cm, 
teža 5 g – Rimski čas

366. obd. 1104, dis. 1381, PN 3127, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
polkrožno, ovalno glavico in ukriv-
ljenim steblom. – pr. gl. 1,7 cm, v. 1,0 
cm, teža 2 g – Rimski čas

367. obd. 1105, dis. 1381, PN 3127, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano ok-
roglo glavico in ukrivljenim steblom. 

– pr. gl. 0,9 cm, v. 0,9 cm, teža 1 g – 
Rimski čas

368. obd. 1106, dis. 1381, PN 3127, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
stožčasto(?) glavico in steblom pra-
vokotnega preseka z odlomljeno koni-
co. – pr. gl. 0,8 cm, ohr. v. 0,8 cm, teža 
1 g – Rimski čas

369. obd. 1107, dis. 1381, PN 3127, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
polkrožno, ovalno glavico in steblom 
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z odlomljeno konico. – pr. gl. 1,6 cm, 
ohr. v. 0,6 cm, teža 2 g – Rimski čas

370. obd. 1108, dis. 1381, PN 3127, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano pi-
ramidalno glavico in steblom z odlom-
ljeno konico. – pr. gl. 1,2 cm, ohr. v. 0,7 
cm, teža 1 g – Rimski čas

371. obd. 1109, dis. 1382, PN 3128, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
stožčasto(?) glavico in ukrivljenim ste-
blom; : pr. gl. 1,1 cm, v. 1,5 cm, teža 1 
g – Rimski čas

372. obd. 1110, dis. 1383, PN 3129, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
blago zaobljeno, nepravilno okroglo 
glavico z odlomljenim steblom. – pr. 
gl. 1,4 cm, ohr. v. 0,7 cm, teža 2 g – 
Rimski čas

373. obd. 1111, dis. 1383, PN 3129, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano, 
blago zaobljeno, nepravilno okroglo 
glavico z odlomljenim steblom. – pr. gl. 
1,7 cm, v. 0,7 cm, teža 1 g – Rimski čas

374. obd. 1113, dis. 1384, PN 3130, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Frag. železna 
paličica pravokotnega preseka. – d. 1,0 
cm, š. 0,3 cm, deb. 0,2 cm, teža 1 g – 
Rimski čas

375. obd. 1114, dis. 1385, PN 3131, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AE12 Železen 
žebljiček za čevlje z blago zaobljeno, 
nepravvilno rombično glavico in 
ukrivljenim steblom. – pr. gl. 1,3 cm, 
v. 1,6 cm oz. 1,9 cm, teža 2 g – Rimski 
čas

376. obd. 1116, dis. 1385, PN 3131, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE12 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
blago zaobljeno, nepravilno ovalno 
glavico in ukrivljenim steblom pra-
vokotnega preseka z odlomljeno koni-
co. – pr. gl. 1,2 cm, ohr. v. 1,1 cm, teža 
1 g – Rimski čas

377. obd. 1117, dis. 1385, PN 3131, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE12 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
polkrožno, nepravilno ovalno glavico 
in steblom pravokotnega preseka in 
odlomljeno konico. – pr. gl. 0,8 cm, 
ohr. v. 1,0 cm, teža 1 g – Rimski čas

378. obd. 1118, dis. 1386, PN 3132, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE12Železna paličica 
trikotnega preseka. – d. 1,3 cm, š. 0,4 
cm, deb. 0,2 cm, teža 1 g – Rimski čas

379. obd. 1119, dis. 1387, PN 3133, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE13 Frag. železen 
žebljiček za čevljez blago stožčasto 
glavico in steblom z odlomljeno kon-
ico. – pr. gl. 1,4 cm, ohr. v. 0,6 cm, teža 

2 g – Rimski čas

380. obd. 1120, dis. 1387, PN 3133, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
stožčasto glavico in ukrivljenim steb-
lom pravokotnega preseka. – pr. gl. 1,1 
cm, v. 1,3 cm, teža 1 g – Rimski čas

381. obd. 1121, dis. 1387, PN 3133, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano ne-
pravilno okroglo glavico in ukrivljenim 
steblom. – pr. gl. 1,0 cm, v. 1,0 cm, teža 
1 g – Rimski čas

382. obd. 1122, dis. 1387, PN 3133, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
polkrožno, nepravilno okroglo glavico 
in ukrivljenim steblom. – pr. gl. 1,3 cm, 
v. 0,9 oz. 1,7 cm, teža 2 g – Rimski čas

383. obd. 1123, dis. 1387, PN 3133, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
strmo polkrožno, nepravilno ovalno 
glavico in steblom pravokotnega pre-
seka in odlomljeno konico. – pr. gl. 1,2 
cm, ohr. v. 0,8 cm, teža 1 g – Rimski 
čas

384. obd. 1124, dis. 1388, PN 3134, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE12 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano glav-
ico in ukrivljenim steblom kvadratnega 
preseka. – pr. gl. 1,4 cm, v. 1,2 cm oz. 
1,7 cm, teža 1 g – Rimski čas

385. obd. 1125, dis. 1388, PN 3134, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE12 Frag. železen 
žebljiček za čevljes poškodovano 
blago zaobljeno, nepravilno ovalno 
glavico z odlomljenim steblom. – pr. 
gl. 1,0 cm, ohr. v. 0,5 cm, teža 1 g – 
Rimski čas

386. obd. 1126, dis. 1389, PN 3135, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE12 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
ovalno glavico in steblom. – pr. gl. 1,3 
cm, v. 1,6 cm, teža 2 g – Rimski čas

387. obd. 1127, dis. 1389, PN 3135, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE12 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano bla-
go zaobljeno, nepravilno okroglo glav-
ico in ukrivljenim steblom kvadratnega 
preseka. – pr. gl. 1,2 cm, v. 1,2 cm, teža 
1 g – Rimski čas

388. obd. 1128, dis. 1389, PN 3135, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AE12 Železen 
žebljiček za čevlje z nepravilno ok-
roglo glavico in ukrivljenim steblom 
pravokotnega preseka. – pr. gl. 1,3 cm, 
v. 1,2 cm, teža 1 g – Rimski čas

389. obd. 1129, dis. 1389, PN 3135, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE12 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano pi-

ramidalno glavico in ukrivljenim steb-
lom kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,0 
cm, v. 1,1 cm, teža 1 g – Rimski čas

390. obd. 1132, dis. 1390, PN 3136, SE 

3019, Sek. 3, kv. AE12 Frag. ukrivljene 
železne paličice (stilus?) okroglega pre-
seka s ploščatim zaključkom. – d. 9,2 
cm. – pr. 0,4 cm, teža 6 g – Rimski čas

391. obd. 1133, dis. 1390, PN 3136, 
SE 3019 , Sek. 3, kv. AE12 Železno 
ukrivljeno steblo žebljička, pravokoten 
presek; v. 0,8 cm. teža 1 g – Rimski čas

392. obd. 1134, dis. 1391, PN 3137, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE12 Frag. železen 
žebljiček za čevlje z blago zaobljeno, 
nepravilno ovalno glavico z ukriv-
ljenim steblom kvadratnega preseka in 
odlomljeno konico. – pr. gl. 1,4 cm, v. 
1,2 cm, teža 2 g – Rimski čas

393. obd. 1135, dis. 1391, PN 3137, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE12 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
blago zaobljeno, okroglo glavico z 
ukrivljenim steblom pravokotnega 
preseka. – pr. gl. 0,7 cm, v. 0,1 cm, teža 
1 g – Rimski čas

394. obd. 1137, dis. 1393, PN 3139, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE12 železna glavica 
žebljička(?). – pr. gl. 1,0 cm, ohr. v. 0,6 
cm, teža 1 g – Rimski čas

395. obd. 1154, dis. 1406, PN 3175, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AE–AH 12–13 
Frag. železen žebljiček s poškodovano 
zaobljeno glavico z ukrivljenim steb-
lom. – pr. gl. 1,1 cm, v. 0,9 cm, teža 1 
g – Rimski čas

396. obd. 1155, dis. 1406, PN 3175, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AE–AH 12–13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano blago zaobljeno, ne-
pravilno ovalno glavico z ukrivljenim 
steblom pravokotnega preseka. – pr. gl. 
1,2 cm, v. 1,2 cm, teža 1 g – Rimski čas

397. obd. 1156, dis. 1406, PN 3175, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE–AH 12–13 Frag. 
glavica železenega žebljička za čevlje. 

– pr. gl. 1,1 cm, ohr. v. 0,6 cm, teža 1 
g – Rimski čas

398. obd. 1158, dis. 1407, PN 3176, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE12 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
ovalno glavico in steblom kvadratnega 
preseka. – pr. gl. 1,0 cm, v. 1,8 cm, teža 
1 g – Rimski čas

399. obd. 1159, dis. 1407, PN 3176, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE12 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
zaobljeno, okroglo glavico s steblom 
kvadratnega preseka. – pr. gl. 0,9 cm, v. 
0,8 cm, teža 1 g – Rimski čas

400. obd. 1160, dis. 1408, PN 3177, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE12 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
blago zaobljeno nepravilno ovalno 
glavico z ukrivljenim steblom kvadrat-
nega preseka. – pr. gl. 1,1 cm, v. 1,2 cm, 
teža 1 g – Rimski čas

401. obd. 1161, dis. 1408, PN 3177, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE12 Frag. železen 

žebljiček za čevlje s poškodovano 
stožčasto (?) glavico s steblom z 
odlomljeno konico. – pr. gl. 1,3 cm, 
ohr. v. 0,9 cm, teža 1 g – Rimski čas

402. obd. 1162, dis. 1408, PN 3177, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE12 Ukrivljeno ste-
blo železnega žebljička; v. 1,4 cm, teža 
1 g – Rimski čas

403. obd. 1163, dis. 1409, PN 3178, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE12 Frag. železen 
žebljiček s poškodovano glavico z 
ukrivljenim steblom; ohr. – pr. gl. 0,9 
cm, v. 0,9 cm oz. 1,2 cm, teža 1 g – 
Rimski čas

404. obd. 1164, dis. 1410, PN 3179, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE12 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
glavico in steblom z odlomljeno kon-
ico. – pr. gl. 1,2 cm, ohr. v. 1,0 cm, teža 
1 g – Rimski čas

405. obd. 1165, dis. 1410, PN 3179, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE12 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
polkrožno glavico s steblom kvadrat-
nega preseka. – pr. gl. 0,9 cm, ohr. v. 
1,0 cm, teža 1 g – Rimski čas

406. obd. 1166, dis. 1411, PN 3180, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AE12 Steblo 
železnega žebljička; v. 1,2 cm, teža 1 
g – Rimski čas

407. obd. 1167, dis. 1412, PN 3181, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE12 Frag. stožčasta 
glavica železnega žebljička. – pr. gl. 1,2 
cm, v. 0,7 cm, teža 1 g – Rimski čas

408. obd. 1170, dis. 1415, PN 3184, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE12 Železno ukriv-
ljeno steblo žebljička. – d. 0,7 cm, teža 
1 g – Rimski čas

409. obd. 1187, dis. 1431, PN 3201, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AE–AH13 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z blago 
zaobljeno, nepravilno okroglo glavico 
in ukrivljenim steblom z odlomljeno 
konico. – pr. gl. 1,1 cm, v. 0,8 cm oz. 
1,4 cm, teža 1 g – Rimski čas

410. obd. 1188, dis. 1431, PN 3201, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AE–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano nepravilno stožčasto 
glavico in ukrivljenim steblom pra-
vokotnega preseka in odlomljeno 
konico. – pr. gl. 1,3 cm, v. 1,4 cm, teža 
3 g – Rimski čas

411. obd. 1190, dis. 1431, PN 3201, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AE–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano polkrožno(?), nepravil-
no ovalno glavico in ukrivljenim steb-
lom pravokotnega preseka. – pr. gl. 1,4 
cm, v. 1,9 cm, teža 2 g – Rimski čas

412. obd. 1191, dis. 1431, PN 3201, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AE–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
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poškodovano polkrožno, nepravilno 
ovalno glavico in ukrivljenim steblom. 

– pr. gl. 1,3 cm, v. 1,2 cm, teža 2 g – 
Rimski čas

413. obd. 1192, dis. 1431, PN 3201, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AE–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano blago zaobljeno, ne-
pravilno glavico in steblom pravokot-
nega preseka. – pr. gl. 0,8 cm, v. 0,9 cm, 
teža 1 g – Rimski čas

414. obd. 1193, dis. 1431, PN 3201, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AE–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano blago zaobljeno, ne-
pravilno glavico z ukrivljenim steblom. 

– pr. gl. 0,9 cm, v. 1,0 cm, teža 1 g – 
Rimski čas

415. obd. 1194, dis. 1431, PN 3201, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE–AH13 Železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
glavico. – pr. gl. 1,5 cm, v. 1,2 cm, teža 
2 g – Rimski čas

416. obd. 1195, dis. 1431, PN 3201, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AE–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano polkrožno, okroglo 
glavico in ukrivljenim steblom z 
odlomljeno konico. – pr. gl. 1,1 cm, v. 
1,2 cm, teža 1 g – Rimski čas

417. obd. 1196, dis. 1431, PN 3201, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AE–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano polkrožno, nepravilno 
glavico in ukrivljenim steblom z 
odlomljeno konico. – pr. gl. 1,1 cm, v. 
1,0 cm, teža 1 g – Rimski čas

418. obd. 1197, dis. 1431, PN 3201, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AE–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano nepravilno stožčasto 
glavico in ukrivljenim steblom kvadrat-
nega preseka. – pr. gl. 1,1 cm, v. 0,8 cm, 
teža 1 g – Rimski čas

419. obd. 1198, dis. 1431, PN 3201, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AE–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano nepravilno stožčasto 
glavico in steblom kvadratnega pre-
seka. – pr. gl. 1,0 cm, v. 1,2 cm, teža 1 
g – Rimski čas

420. obd. 1199, dis. 1431, PN 3201, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE–AH13 železna 
polkrožna, stisnjena pločevina. – d. 3,6 
cm, teža 1 g – Rimski čas

421. obd. 1203, dis. 1431, PN 3201, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE–AH13 Železna 
okrogla ploščata glava žebljička; d. 2,1 
cm, teža 2 g – Rimski čas

422. obd. 1224, dis. 1465, SE 3019, 
Sek.3, kv. AG–AH13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku blago zaobljeno in v tlorisu 
6kotno glavico z ukrivljenim steblom 
kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,3 cm, v. 
1,3 cm, teža 2 g – Rimski čas

423. obd. 1225, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje 
s poškodovano v preseku blago 
stožčasto, v tlorisu nepravilno glavico 
z ukrivljenim steblom kvadratnega 
preseka. – pr. gl. 1,3, v, 1,4 cm, teža 2 
g – Rimski čas

424. obd. 1226, dis. 1465, PN 3214, SE 
3019, Sek.3, kv. AG–AH13 Železen 
žebljiček za čevlje z v preseku blago 
zaobljeno in v tlorisu ovalno glavico z 
ukrivljenim steblom. – pr. gl. 1,4 cm, v. 
1,1 cm, teža 2 g – Rimski čas

425. obd. 1227, dis. 1465, PN 3214, SE 
3019, Sek.3, kv. AG–AH13 Železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku blago zaobljena in v tlorisu 
nepravilno ovalno glavico z odlom-
ljeno konico kvadratnega preseka. – pr. 
gl. 1,4 cm, v. 1,1 cm, teža 1 g – Rimski 
čas

426. obd. 1228, dis. 1465, PN 3214, SE 
3019, Sek.3, kv. AG–AH13 Železen 
žebljiček za čevlje z v preseku blago 
zaobljeno, v tlorisu nepravilno oval-
no glavico z ukrivljenim steblom z 
odlomljeno konico kvadratnega pre-
seka. – pr. gl. 1,1 cm, v. 1,0 cm, teža 1 
g – Rimski čas

427. obd. 1229, dis. 1465, PN 3214, SE 
3019, Sek.3, kv. AG–AH13 Železen 
žebljiček za čevlje z v preseku blago 
zaobljeno, v tlorisu ovalno glavico z 
ukrivljenim steblom. – pr. gl. 1,1 cm, v. 
0,8 cm, teža 1 g – Rimski čas

428. obd. 1230, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano v preseku blago zaoblje-
no, v tlorisu nepravilno ovalno glavico 
z ukrivljenim steblom kvadratnega 
preseka. – pr. gl. 1,2 cm, v. 1,5 cm, teža 
1 g – Rimski čas

429. obd. 1231, dis. 1465, PN 3214, SE 
3019, Sek.3, kv. AG–AH13 Železen 
žebljiček za čevlje z v preseku blago 
zaobljeno, v tlorisu ovalno glavico s 
steblo z odlomljeno konico kvadrat-
nega preseka. – pr. gl. 1,1 cm, ohr. v. 
0,8 cm, teža 1 g – Rimski čas

430. obd. 1232, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano v preseku blago zao-
bljeno, v tlorisu nepravilno kvadratno 
glavico z ukrivljenim steblom kvadrat-
nega preseka. – pr. gl. 1,0 cm, ohr. v. 

1,0 cm, teža 1 g – Rimski čas

431. obd. 1233, dis. 1465, PN 3214, SE 
3019, Sek.3, kv. AG–AH13 Železen 
žebljiček za čevlje z v preseku blago 
zaobljeno, v tlorisu ovalno glavico, z 
ukrivljenim steblom z odlomljeno 
konico; pl. gl. 1,4 cm, v. 1,5 cm, teža 2 
g – Rimski čas

432. obd. 1234, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano v preseku blago zao-
bljeno, v tlorisu okrogla s steblom z 
odlomljeno konico; pl. gl. 1,1 cm, ohr. 
v. 0,7 cm, teža 1 g – Rimski čas

433. obd. 1235, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano v preseku blago zaoblje-
no, v tlorisu nepravilno ovalno glavico 
s steblom z odlomljeno konico. – pr. 
gl. 1,1 cm, ohr. v. 0,8 cm, teža 1 g – 
Rimski čas

434. obd. 1236, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 
Železen žebljiček za čevlje z v preseku 
polkrožno, v tlorisu nepravilno ovalno 
glavico, z ukrivljenim steblom kvadrat-
nega preseka. – pr. gl. 1,0 cm, v. 1,1 cm, 
teža 1 g – Rimski čas

435. obd. 1189, dis. 1431, PN 3201, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AE–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano blago zaobljeno, ne-
pravilno ovalno glavico in ukrivljenim 
steblom pravokotnega preseka. – pr. gl. 
1,1 cm, v. 1,3 cm oz. 1,8 cm, teža 1 g 

– Rimski čas

436. obd. 1237, dis. 1465, PN 3214, SE 
3019, Sek.3, kv. AG–AH13 Železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku ploščato, v tlorisu pravokotna, 
z ukrivljenim steblom. – pr. gl. 1,0 cm, 
v. 0,9 cm, teža 1 g – Rimski čas

437. obd. 1238, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano v preseku blago zaoblje-
no, v tlorisu nepravilno ovalno glavico 
z ukrivljenim steblom. – pr. gl. 1,0 cm, 
v. 1,0 cm, teža 1 g – Rimski čas

438. obd. 1239, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 
Železen žebljiček za čevlje z v preseku 
polkrožno, v tlorisu nepravilno ovalno 
glavico z ukrivljenim steblom. – pr. gl. 
1,2 cm, v. 1,1 cm, teža 1 g – Rimski čas

439. obd. 1240, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano stožčasto glavico z 
ukrivljenim steblom. – pr. gl. 1,3 cm, v. 
1,3 cm, teža 2 g – Rimski čas

440. obd. 1241, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano stožčasto glavico z 
ukrivljenim steblom. – pr. gl. 1,3 cm, v. 
1,3 cm, teža 2 g – Rimski čas

441. obd. 1242, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano nepravilno stožčasto 

glavico z ukrivljenim v preseku 
kvadratnim steblom. – pr. gl. 1,0 cm, v. 
1,14 cm, teža 2 g – Rimski čas

442. obd. 1243, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano stožčasto glavico z 
ukrivljenim steblom. – pr. gl. 0,9 cm, v. 
1,7 cm, teža 1 g – Rimski čas

443. obd. 1244, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano stožčasto glavico. – pr. 
gl. 1,1 cm, ohr. v. 0,7 cm, teža 1 g – 
Rimski čas

444. obd. 1245, dis. 1465, PN 3214, SE 
3019, Sek.3, kv. AG–AH13 Železen 
žebljiček za čevlje s stožčasto glavico 
z ukrivljenim steblom; : pr. gl. 1,2 cm, 
v.1,3 cm, teža 1 g – Rimski čas

445. obd. 1246, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 Frag. 
železen žebljiček za čevlje s stožčasto 
glavico in s steblom z odlomljeno kon-
ico. – pr. gl. 1,1 cm, ohr. v. 0,6 cm, teža 
1 g – Rimski čas

446. obd. 1247, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z v preseku 
polkrožno, v tlorisu nepravilno ovalno 
glavico in s steblom kvadratnega pre-
seka z odlomljeno konico. – pr. gl. 1,2 
cm, ohr. v. 0,9 cm, teža 2 g – Rimski 
čas

447. obd. 1248, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 Frag. 
železen žebljiček za čevlje s stožčasto 
glavico in s steblom z odlomljeno kon-
ico. – pr. gl. 1,2 cm, ohr. v. 0,8 cm, teža 
1 g – Rimski čas

448. obd. 1249, dis. 1465, PN 3214, SE 
3019, Sek.3, kv. AG–AH13 Železen 
žebljiček za čevlje s stožčasto glavico 
in z ukrivljenim steblom kvadratnega 
preseka. – pr. gl. 1,2 cm, v. 1,5 cm, teža 
1 g – Rimski čas

449. obd. 1250, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano stožčasto(?) glavico in z 
ukrivljenim steblom. – pr. gl. 1,3 cm, v. 
1,9 cm, teža 2 g – Rimski čas

450. obd. 1251, dis. 1465, PN 3214, SE 
3019, Sek.3, kv. AG–AH13 Železen 
žebljiček za čevlje s stolčeno stožčasto 
glavico z ukrivljenim steblom. – pr. gl. 
0,9 cm, v. 0,7 cm oz. 1,4 cm, teža 1 g 

– Rimski čas

451. obd. 1252, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano stožčasto glavico in s 
steblomkvadratnega preseka in odlom-
ljeno konico. – pr. gl. 1,0 cm, ohr. v. 1,2 
cm, teža 1 g – Rimski čas

452. obd. 1253, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano stolčeno stožčasto glav-
ico in s steblom kvadratnega preseka 
in odlomljeno konico. – pr. gl. 1,4 cm, 
ohr. v. 1,1 cm, teža 2 g – Rimski čas

453. obd. 1254, dis. 1465, PN 3214, 
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SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano stožčasto glavico in z 
ukrivljenim steblom kvadratnega pre-
seka in odlomljeno konico. – pr. gl. 1,2 
cm, ohr. v. 1,2 cm, teža 1 g – Rimski 
čas

454. obd. 1255, dis. 1465, PN 3214, SE 
3019, Sek.3, kv. AG–AH13 Železen 
žebljiček za čevlje z v preseku blago 
zaobljeno in v tlorisu nepravilno ok-
roglo glavico in z ukrivljenim steblom. 

– pr. gl. 1,1 cm, v. 0,8 oz. 1,5 cm, teža 1 
g – Rimski čas

455. obd. 1256, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano v preseku polkrožno, v 
tlorisu nepravilno okroglo glavico s 
steblom z odlomljeno konico. – pr. gl. 
1,3 cm, ohr. v. 1,0 cm, teža 1 g – Rim-
ski čas

456. obd. 1257, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano v preseku nepravilno, v 
tlorisu ovalno glavico in z odlomljen-
im steblom. – pr. gl. 1,4 cm, ohr. v. 0,8 
cm, teža 1 g – Rimski čas

457. obd. 1258, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano v preseku blago zao-
bljeno in v tlorisu nepravilno okroglo 
glavico in s steblom z odlomljeno kon-
ico. – pr. gl. 1,2 cm, ohr. v. 0,6 cm, teža 
1 g – Rimski čas

458. obd. 1259, dis. 1465, PN 3214, SE 
3019, Sek.3, kv. AG–AH13 Železen 
žebljiček za čevlje z v preseku blago 
zaobljen, v tlorisu kvadratno glavico 
in z ukrivljenim steblom kvadratnega 
preseka; pr, gl. 1,3 cm, v. 1,0 cm, teža 1 
g – Rimski čas

459. obd. 1260, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 
Železen žebljiček za čevlje z v preseku 
polkrožno, v tlorisu okroglo glavico in 
z ukrivljenim steblom z odlomljeno 
konico. – pr. gl. 1,0 cm, v. 1,5 cm, teža 
1 g – Rimski čas

460. obd. 1261, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z v preseku 
stožčasti, v tlorisu ovalno glavico in z 
ukrivljenim steblom kvadratnega pre-
seka. – pr. gl. 1,1 cm, v. 1,1 cm, teža 1 
g – Rimski čas

461. obd. 1262, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano v preseku nepravilno, v 
tlorisu nepravilno kvadratno glavico in 
z steblom z odlomljeno konico. – pr. 
gl. 1,2 cm, ohr. v. 0,8 cm, teža 2 g – 
Rimski čas

462. obd. 1263, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano v preseku nepravilno, v 
tlorisu trikotno glavico in s steblom 
z odlomljeno konico. – pr. gl. 1,1 cm, 
ohr. v. 0,9 cm, teža 1 g – Rimski čas

463. obd. 1264, dis. 1465,, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z v preseku 
polkrožno, v tlorisu ovalno glavico in s 
steblom kvadratnega preseka z odlom-
ljeno konico. – pr. gl. 1,0 cm, ohr. v. 0,8 
cm, teža 1 g – Rimski čas

464. obd. 1265, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano v preseku ploščato, v 
tlorisu nepravilno glavico in z ukriv-
ljenim steblom. – pr. gl. 0,8 cm, ohr. v. 
1,1 cm, teža 1 g – Rimski čas

465. obd. 1266, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano v preseku ploščato, v 
tlorisu nepravilno glavico. – pr. gl. 0,9 
cm, ohr. v.1,2 cm, teža 1 g – Rimski čas

466. obd. 1267, dis. 1465, PN 3214, SE 
3019, Sek.3, kv. AG–AH13 Železen 
žebljiček za čevlje z piramidalno glav-
ico in s steblom z odlomljeno konico; 
: pr. gl. 0,6 cm, ohr. v. 1,2 cm, teža 1 
g – Rimski čas

467. obd. 1268, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 
Železen žebljiček za čevlje z v preseku 
polkrožno, v tlorisu ovalno glavico in 
z ukrivljenim steblom. – pr. gl. 0,7 cm, 
v. 0,6 oz. 0,9 cm, teža 1 g – Rimski čas

468. obd. 1269, dis. 1465, PN 3214, SE 
3019, kv. ? Frag. železen žebljiček za 
čevlje z ukrivljenim steblom kvadrat-
nega preseka; v. 1,1 cm, teža 1 g – Rim-
ski čas

469. obd. 1270, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z ukrivljen-
im steblom; v. 1,3 cm, teža 1 g – Rim-
ski čas

470. obd. 1271, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z ukrivljen-
im steblom kvadratnega preseka; v. 1,5 
cm, teža 1 g – Rimski čas

471. obd. 1272, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z ukrivljen-
im steblom kvadratnega preseka; v. 1,8 
cm, teža 1 g – Rimski čas

472. obd. 1273, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z ukrivljen-
im steblom kvadratnega preseka; v. 1,1 
cm, teža 1 g – Rimski čas

473. obd. 1274, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 Frag. 
železen žebljiček za čevlje s steblom 
pravokotnega preseka; v. 1,2 cm, teža 
1 g – Rimski čas

474. obd. 1275, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 Frag. 
železen žebljiček za čevlje s steblom 
kvadratnega preseka; v. 1,1 cm, teža 1 
g – Rimski čas

475. obd. 1276, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 Frag. 
železnega žeblja z blago zaobljeno 
ovalno glavico s steblom kvadratnega 
preseka. – pr. gl. 2,3 cm, ohr. v. 3,7 cm, 
teža 13 g – Rimski čas

476. obd. 1277, dis. 1465, PN 3214, 
SE 3019, Sek.3, kv. AG–AH13 
Frag. železnega žeblja ali žebljička s 
poškodovano stožčasto(?) glavico in 
odlomljenim steblom. – pr. gl. 2,1 cm, 
ohr. v. 1,2 cm, teža 4 g – Rimski čas

477. obd. 1278, dis. 1465, SE 3019, 
Sek.3, kv. AG–AH13 Frag. železnega 
žeblja s podolgovato glavico in ukriv-
ljenim steblom pravokotnega preseka. 

– pr. gl. 1,1 cm, v. 3,0 cm – Nedoločljivo

478. obd. 956, dis. 1229, SE 3019, Sek. 
3, kv. AH13 Odlomek ravnega dna in 
ostenja vrča, keramika roza, SNPČc, 
bel lošč na notranji površini, na zu-
nanji površini verjetno ni do dna – 
dim. 4,7x2,8 cm, teža 16 g – Novi vek

479. obd. 970, dis. 1324, SE 3019, 
Sek. 3, kv. AE12–13 Odlomek ročaja 
amfore Dr2–4 italske,keramika AMF 
Dr2–4 italska, keramika trda, roza, z 
obilo primesi – dim. 4,3x2,0 cm, teža 
22 g – Rimski čas

480. obd. 984, dis. 1284, PN 3041, SE 
3019, Sek. 3, kv. AG13 Frag. železen 
predmet, držaj(?). – d. 2,4 cm, teža 2 g. 
Neopredeljivo

481. obd. 987, dis. 1289, PN 3046, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
stožčasto glavico in z ukrivljenim ste-
blom kvadratnega preseka in odlom-
ljenim steblom. – pr. gl. 1,2 cm, ohr. v. 
1,3 cm, teža 2 g – Rimski čas

482. obd. 988, dis. 1289, PN 3046, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano ne-
pravilno stožčasto glavico in z ukriv-
ljenim steblom pravokotnega preseka 
in odlomljeno konico. – pr. gl. 1,0 cm, 
ohr. v. 0,9 cm, teža 1 g – Rimski čas

483. obd. 989, dis. 1289, PN 3046, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje z v preseku blago 
zaobljeno, v tlorisu nepravilno ok-
roglo glavico in z ukrivljenim steblom 
kvadratnega preseka. – pr. gl. 0,9 cm, v. 
1,4 cm, teža 1 g – Rimski čas

484. obd. 990, dis. 1289, PN 3046, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF13 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano ne-
pravilno stožčasto glavico in z ukriv-
ljenim steblom pravokotnega preseka 
in z odlomljeno konico. – pr. gl. 0,8 
cm, ohr. v. 0,9 cm, teža 1 g – Rimski 
čas

485. obd. 991, dis. 1291, PN 3048, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE12 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano ne-
pravilno piramidalno glavico s steblom 
kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,3 cm, v. 
1,8 cm, teža 2 g – Rimski čas

486. obd. 992, dis. 1292, PN 3049, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE12 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
blago zaobljeno nepravilno rombično 
glavico s steblom kvadratnega preseka 
z odlomljeno konico. – pr. gl. 1,2 cm, 
ohr. v. 1,2 cm, teža 1 g – Rimski čas

487. obd. 993, dis. 1293, PN 3050, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE12 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
polkrožno glavico z ukrivljenim steb-
lom kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,2 
cm, v. 1,2 cm oz. 1,6 cm, teža 1 g – 
Rimski čas

488. obd. 994, dis. 1294, PN 3051, 
SE 3019, Sek. 3, kv. AE12 Železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku polkrožno, v tlorisu ovalno 
glavico z ukrivljenim steblom. – pr. gl. 
1,1 cm, v. 1,0 cm, teža 1 g – Rimski čas

489. obd. 995, dis. 1294, PN 3051, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE12 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku blago zaobljeno, v tlorisu ok-
roglo glavico in steblom kvadratnega 
preseka; 0,9 cm, v. 1,1 cm, teža 1 g – 
Rimski čas

490. obd. 996, dis. 1294, PN 3051, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE12 Frag. železen 
žebljiček za čevljes poškodovano ne-
pravilno glavico in steblom z odlom-
ljeno konico. – pr. gl. 1,2 cm, ohr. v. 0,5 
cm, teža 1 g – Rimski čas

491. obd. 997, dis. 1295, PN 3052, SE 
3019, Sek. 3, kv. AE12 Odlomljeno 
železno steblo žebljička kvadratnega 
preseka. – d. 3,8 cm, teža 3 g – Rim-
ski čas

492. obd. 999, dis. 1297, PN 3054, SE 
3019, Sek. 3, kv. AF12 Frag. železen 
žebljiček s poškodovano glavico z 
ukrivljenim steblom kvadratnega pre-
seka. – pr. gl. 0,7 cm, v. 1,2 cm, teža 1 
g – Rimski čas

493. obd. 374, dis. 777, PN 1245, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. ? Frag. bronasta 
igla fibule s persovino s tremi navoji. – 
d. 4,2xm, teža 1g. - Nedloločljivo

494. obd. 221, dis. 650, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. L6 Dva odlomka dna, os-
tenja in ramena reliefne oljenke, kan-
elura na prehodu iz dna v ostenje, 
temnorjav premaz zelo slabo ohranjen, 
L.IB/C, IV ali VIII, rame L. IIIa ali 
IV b, keramika svetlo oker, prečiščena, 
z redkimi primesmi: sljuda, f, r, 
apnenec,dr, r; železovimi oksidi, dr, r 

– dim. 3x2,2 cm, teža 11 g – Rimski čas

495. obd. 1322, dis. 1598, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. ? Železen 
žebljiček za čevlje z nepravilno ok-
roglo glavico z ukrivljenim steblom 
kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,0 cm, 
v.1,3 cm oz. 1,7 cm, teža 1 g – Rimski 
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čas

496. obd. 212, dis. 630, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. K7 Dva odlomka ravne-
ga dna in ostenja lonca, keramika 
KKNEP1, trda keramika, notranja 
površina oranžno rjava, zunanja 
površina rjava, obilne primesi kreme-
na in apnenca; obilne primesi kremena 
na zunanji površini dna – dim. 7,8x3,8 
cm, 3,2x2 cm, teža 39 g – Rimski čas

497. obd. 219, dis. 650, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. L6 Dva odlomka ročaja am-
fore Dr. 6B, keramika SNPČ b, rumen-
kasto rdeča, mehka, teža 47 g – Rimski 
čas

498. obd. 220, dis. 650, SE 1317=1327 
, Sek. 1, kv. L6 Odlomek ustja in os-
tenja pokrova, keramika SNPČ b, 
severnojadranska, bledo vijola – dim. 
4,2x2,8 cm, teža 9 g – Rimski čas

499. obd. 222, dis. 651, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. K6 Odlomek rahlo prstan-
astega dna vrča / ARD, masivno, zelo 
zaobljeno, keramika SNPČ c, kerami-
ka roza, zelo mehka – dim. 5,4x3,2 cm, 
teža 32 g – Rimski čas

500. obd. 341, dis. 586, PN 1140, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. L06 
Brezobličen kos svinca. – d. 1,7 cm, š. 
0,5 cm, deb. 0,2 cmk, teža 1 g – Rim-
ski čas

501. obd. 369, dis. 678, PN 1186, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. K06 Frag. 
bronasta žica ali igla okroglega prem-
era. – d. 2,3 cm. – pr. 0,2 cm, teža 1 
g – Nedoločljivo

502. obd. 532, dis. 544, PN 1110, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. K06 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z nepr. 
polkrožno glavico s steblom kvadrat-
nega preseka. – pr. gl. 1,3 cm, v. 1,8 cm, 
teža 2 g – Rimski čas

503. obd. 533, dis. 545, PN 1111, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. M05 Železen 
žebljiček za čevlje; k. – pr. gl. 1,4 cm, 
teža 1 g – Rimski čas

504. obd. 534, dis. 546, PN 1112, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. K06 Železen 
žebljiček za čevlje. – pr. gl. 1,4 cm, v. 
1,1 cm, teža 2 g – Rimski čas

505. obd. 535, dis. 559, PN 1113, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. J07 Železen 
žebljiček za čevlje z nepravilno, 
polkrožno glavico z zvitim steblom. – 
pr. gl. 1,0 cm, v. 0,5 cm. – d. 1,2 cm, 
teža 1 g – Rimski čas

506. obd. 536, dis. 560, PN 1114, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. J07 Frag. 
železen žebljiček za čevlje. – pr. gl. 1,1 
cm, v. 1,5 cm, teža 1 g – Rimski čas

507. obd. 537, dis. 560, PN 1114, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. J07 Železen 
žebljiček za čevlje s stožčasto glavico. 

– pr. gl. 1,6 cm, v. 1,5 cm, teža 3 g – 
Rimski čas

508. obd. 538, dis. 562, PN 1116, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. J07 Frag. 
železen žebljiček za čevlje s polkrožno 
glavico z upognjenim steblom kvadrat-
nega preseka. – pr. gl. 1,3 cm, v. 1,0 cm, 
dol. 2,1 cm, teža 3 g – Rimski čas

509. obd. 539, dis. 563, PN 1117, 

SE 1317=1327, Sek. 1, kv. J07 Frag. 
železen žebljiček za čevlje s ploščato 
podolgovato ovalno glavico in ukriv-
ljenim steblom. – pr. gl. 1,2 cm, v. 0,7 
cm, teža 1 g – Rimski čas

510. obd. 540, dis. 564, PN 1118, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. J07 Železen 
žebljiček za čevlje z neprav. zaoblje-
no glavico z upognjenim steblom z 
odlomljeno konico; pt. gl. 1,5 cm; ohr. 
v. 1,8 cm, teža 2 g – Rimski čas

511. obd. 541, dis. 565, PN 1119, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. K07 Železen 
žebljiček za čevlje z nepr. stožčasto 
glavico z upognjenim steblom. – pr. gl. 
1,3 cm, v. 1,7 cm, teža 2 g – Rimski čas

512. obd. 542, dis. 567, PN 1121, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. K06 Železen 
žebljiček za čevlje z blago zaobljeno 
okroglo glavico s steblom kvadratnega 
preseka z odlomljeno konico. – pr. gl. 
1,0 cm, ohr. v. 1,3 cm, teža 1 g – Rim-
ski čas

513. obd. 543, dis. 568, PN 1122, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. K06 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z nepravilno 
zaobljeno glavico in ukrivljenim steb-
lom kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,1 
cm, v. 0,8 cm. – d. 1,3 cm, teža 1 g – 
Rimski čas

514. obd. 544, dis. 569, PN 1123, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. L06 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z odlomlje-
no konico stebla. – pr. gl. 1,5 cm, ohr. v. 
1,0 cm, teža 1 g – Rimski čas

515. obd. 545, dis. 570, PN 1124, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. K07 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z nepravil-
no, blago zaobljeno glavico s steblom 
kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,2 cm, v. 
1,4 cm, teža 1 g – Rimski čas

516. obd. 546, dis. 571, PN 1125, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. K07 Frag. 
železen žebelj s polkrožno glavico in z 
ukriljenim steblom. – pr. gl. 1,2 cm, v. 
1,2 cm, teža 1 g – Rimski čas

517. obd. 547, dis. 572, PN 1126, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. J07 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z nepravilno 
stožčasto glavico s steblom kvadratne-
ga preseka. – pr. gl. 1,2 cm, v. 1,3 cm, 
teža 2 g – Rimski čas

518. obd. 549, dis. 574, PN 1128, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. I07 Frag. 
železen žebljiček. – pr. gl. 0,9 cm, ohr. 
v. 1,1 cm, teža 1 g – Rimski čas

519. obd. 550, dis. 575, PN 1129, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. J07 Frag. 
železen žebljiček za čevlje s polkrožno 
glavico s steblom kvadratnega preseka 
z odlomljeno konico. – pr. gl. 1,2 cm; 
ohr. v. 1,4 cm, teža 2 g – Rimski čas

520. obd. 552, dis. 577, PN 1131, 
SE 1317=1327 , Sek. 1, kv. L06Frag. 
železen žebljiček za čevlje, odlomljena 
konica stebla in del glavice, ohr. – pr. 
gl. 0,7 cm; ohr. v. 1,0 cm, teža 1 g – 
Rimski čas

521. obd. 553, dis. 579, PN 1133, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. L06 Frag. 
železen žebljiček za čevlje. – pr. gl. 0,9 
cm, v. 1,1 cm, teža 1 g – Rimski čas

522. obd. 555, dis. 580, PN 1134, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. L06 Frag. 
železen žebljiček za čevlje, ohr. – pr. gl. 
0,9 cm, v. 1,2 cm, teža 1 g – Rimski čas

523. obd. 556, dis. 581, PN 1135, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. L06 Železen 
žebljiček za čevlje s stožčasto glavico z 
ukrivljenim steblom kvadratnega pre-
seka. – pr. gl. 1,0 cm, v. 1,1 cm, teža 1 
g – Rimski čas

524. obd. 558, dis. 584, PN 1138, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. L06 Frag. 
železen žebljiček za čevlje s stožčasto 
glavico s steblom kvadratnega preseka 
z odlomljeno konico. – pr. gl. 1,0 cm, v. 
1,3 cm, teža 1 g – Rimski čas

525. obd. 559, dis. 585, PN 1139, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. L06 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z nizko 
stožčasto glavico s steblom z odlom-
ljeno konico. – pr. gl. 1,1 cm, ohr. v. 0,7 
cm, teža 1 g – Rimski čas

526. obd. 560, dis. 587, PN 1141, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. J07 Železen 
žebljiček za čevlje z ovalno, polkrožno 
glavico z ukrivljenim steblom kvadrat-
nega preseka. – pr. gl. 1,3 cm, v. 1,1 cm, 
1 g – Rimski čas

527. obd. 561, dis. 608, PN 1142, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. J07 Frag. 
železen žebljiček za čevlje, ohr. – pr. 
gl. 1,2 cm, ohr. v. 1,0 cm, teža 1 g – 
Rimski čas

528. obd. 562, dis. 611, PN 1145, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. K7 Železen 
žebljiček za čevlje v ovalno polkrožno 
glavico z ukrivljenim steblom. – pr. gl. 
1,4 cm, v. 1,3 cm, teža 2 g – Rimski čas

529. obd. 563, dis. 612, PN 1146, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. J07 Frag. 
železen žebljiček za čevlje s stožčasto 
glavico s steblom kvadratnega preseka. 

– pr. gl. 0,7 cm, v. 1,0 cm, teža 1 g – 
Rimski čas

530. obd. 570, dis. 619, PN 1153, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. L06 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z nepravilno 
okroglo zaobljeno glavico in odlom-
ljenim steblom. – pr. gl. 1,0 cm, ohr. v. 
0,6 cm, teža 1 g rimski čas

531. obd. 571, dis. 620, PN 1154, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. K07 Frag. 
železen žebelj s ploščato rombično do 
ovalno glavico in ukrivljenim steblom. 

– pr. gl. 1,7 cm. – d. 3,0 cm, teža 7 g – 
Rimski čas

532. obd. 572, dis. 622, PN 1156, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. L05 Frag. 
železen žebljiček za čevlje s stožčasto 
glavico in ukrivljenim steblom. – pr. gl. 
1,0 cm, v. 1,0 cm, teža 1 g – Rimski čas

533. obd. 574, dis. 626, PN 1160, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. L06 Frag. 
svinčen žebelj z železno polkrožno(?) 
glavico s svinčenim(?) steblom 
kvadratnega preseka; ohr. – pr. gl. 1,9 
cm, v. 5,0 cm, teža 16 g – Nedoločljivo

534. obd. 575, dis. 626, PN 1160, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. L06 Frag. 
železen žebljiček za čevlje. – pr. gl. 1,5 
cm; v. 1,1 cm, teža 3 g rimski čas

535. obd. 576, dis. 626, PN 1160, SE 

1317=1327, Sek. 1, kv. L06 Frag. stebla 
žebljička za čevlje, v. 1,0 cm, š. 0,8 cm, 
deb. 0,6 cm, teža 1 g – Rimski čas

536. obd. 577, dis. 627, PN 1161, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. L06 Frag. 
svinčeno–železen žebelj s ploščato 
rombično(?) glavico s steblom pra-
vokotnega preseka z odlomljeno koni-
co. – pr. gl. 2,4 cm, ohr. v. 2,2 cm, teža 
12 g – Rimski čas

537. obd. 578, dis. 627, PN 1161, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. L06 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
polkrožno(?) glavico s steblom z 
odlomljeno konico, ohr. – pr. gl. 1,6 
cm, ohr. v. 0,9 cm, teža 3 g – Rimski 
čas

538. obd. 579, dis. 627, PN 1161, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. L06 Frag. 
železen žebljiček z blago zaobljeno ok-
roglo glavico s steblom z odlomljeno 
konico, poškodovana glavica. – pr. gl. 
1,5 cm, ohr. v. 0,9 cm, teža 2 g – Rim-
ski čas

539. obd. 580, dis. 628, PN 1162, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. K07 Frag. 
železen žebljiček za čevlje s stožčasto 
glavico s steblom kvadratnega preseka 
z ukrivljeno konico;pr. gl. 1,1 cm, v. 1,3 
cm, teža 1 g – Rimski čas

540. obd. 586, dis. 660, PN 1168, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. L06 Železen 
žebljiček za čevlje s stožčasto glavico 
in steblom. – pr. gl. 1,2 cm, v. 1,4 cm, 
teža 2 g – Rimski čas

541. obd. 587, dis. 661, PN 1169, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. L06 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
polkrožno(?) glavico in ukrivljenim 
steblom. – pr. gl. 1,1 cm, v. 1,4 cm, 
teža 2 g – Rimski čas

542. obd. 588, dis. 662, PN 1170, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. L06 Frag. 
železen žebljiček za čevlje s stožčasto 
glavico in ukrivljenim steblom. – pr. gl. 
1,3 cm, v. 1,5 cm, teža 2 g – Rimski čas

543. obd. 589, dis. 663, PN 1171, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. L06 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano ploščato neprav. glav-
ico in steblom kvadratnega preseka z 
odlomljeno konico; ohr pr. gl. 1,3 cm, 
ohr. v. 1,1 cm, teža 1 g – Rimski čas

544. obd. 590, dis. 665, PN 1173, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. K06 Frag. 
železen žebljiček za čevlje s polkrožno 
(?) glavico z ukrivljenim steblom. – pr. 
gl. 1,4 cm, v. 1,5 cm, teža 2 g – Rimski 
čas

545. obd. 591, dis. 666, PN 1174, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. K06 Železen 
žebljiček za čevlje z okroglo, blago 
zaobljeno glavico z ukrivljenim steb-
lom kvadratnega preseka z odlomljeno 
konico. – pr. gl. 1,5 cm, v. 0,9 cm, teža 
2 g – Rimski čas

546. obd. 594, dis. 669, PN 1177, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. K06 Železen 
predmet, na dveh koncih upognjen 
železen trak. – d. 3,5 cm, š. do 0,9 cm, 
deb. 0,4 cm, teža 2 g nedoločljivo

547. obd. 595, dis. 670, PN 1178, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. K07 Železen 



68

žebljiček za čevlje. – d. 1,8 cm, teža 3 
g – Rimski čas

548. obd. 596, dis. 679, PN 1187, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. K06 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z nepravilno 
olkrožno glavico in odlomljenim steb-
lom. – pr. gl. 1,5 cm, v. 0,8 cm, teža 2 
g. – Rimski čas

549. obd. 597, dis. 680, PN 1188, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. J07 Železen 
žebljiček za čevlje s polkrožno glavico 
in ukrivljenim steblom. – pr. 1,2 cm, v. 
1,5 cm, teža 1 g – Rimski čas

550. obd. 600, dis. 688, PN 1196, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. J07 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z nepravilno 
blago zaobljeno glavico z ukrivljenim 
steblom kvadratnega preseka. – pr. gl. 
1,1 cm, v. 1,0 cm, teža 1 g – Rimski čas

551. obd. 601, dis. 699, PN 1207, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. J07 Železen 
žebljiček za čevlje, d. 1,8 cm, v. 1,1 cm, 
teža 2 g – Rimski čas

552. obd. 602, dis. 700, PN 1208, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. J07 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z okroglo 
ploščato glavico z odlomljenim ste-
blom. – pr. gl. 1,4 cm, ohr. v. 0,6 cm, 
teža 2 g – Rimski čas

553. obd. 605, dis. 704, PN 1212, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I7, L7K6–7, 
L5–6, M5 Železen žebljiček za čevlje 
s stožčasto glavico in ukrivljenim steb-
lom kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,0 
cm, v. 1,3 cm, teža 1 g – Rimski čas

554. obd. 606, dis. 705, PN 1213, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I7, L7K6–7, 
L5–6, M5 Prepognjena svinčena 
pločevina. – d. 1,6 cm, teža 1 g – Rim-
ski čas

555. obd. 607, dis. 705, PN 1213, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I7, L7K6–
7, L5–6, M5 Ukrivljena svinčena 
pločevina. – d. 2,0 cm, 1,3 cm, deb. 0,3 
cm, 2 g – Rimski čas

556. obd. 608, dis. 705, PN 1213, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I7, L7K6–7, 
L5–6, M5 Frag. železen žebljiček za 
čevlje. – pr. gl. 1,8 cm, v. 1,8 cm, teža 3 
g – Rimski čas

557. obd. 609, dis. 705, PN 1213, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I7, L7K6–7, 
L5–6, M5 Frag. železen žebljiček za 
čevlje z nepravilno blago zaobljeno, 
poškodovano glavico s steblom 
kvadratnega preseka z odlomljeno 
konico. – pr. gl. 1,5 cm, ohr. v. 1,0 cm, 
teža 1 g – Rimski čas

558. obd. 610, dis. 705, PN 1213, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I7, L7K6–7, 
L5–6, M5 Železen žebljiček za čevlje s 
piramidalno glavico z ukrivljenim ste-
blom kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,3 
cm, v. 1,8 cm, teža 2 g – Rimski čas

559. obd. 611, dis. 705, PN 1213, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I7, L7K6–7, 
L5–6, M5 Železen žebljiček za čevlje 

s stožčasto glavico z ukrivljenim steb-
lom kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,1 
cm, v. 1,5 cm, teža 2 g – Rimski čas

560. obd. 612, dis. 705, PN 1213, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I7, L7K6–7, 
L5–6, M5 Frag. železen žebljiček za 
čevlje z nepravilno blago zaobljeno, 
poškodovano glavico s steblom 
kvadratnega preseka z odlomljeno 
konico; teža 2 g – Rimski čas

561. obd. 613, dis. 705, PN 1213, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I7, L7K6–7, 
L5–6, M5 Frag. železen žebljiček za 
čevlje z nepravilno blago zaobljeno, 
poškodovano glavico s steblom 
kvadratnega preseka z odlomljeno 
konico. – pr. gl. 1,3 cm, v. 1,4 cm, teža 
1 g rimski čas

562. obd. 614, dis. 705, PN 1213, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I7, L7K6–7, 
L5–6, M5 Frag. železen žebljiček za 
čevlje z nepravilno blago zaobljeno, 
poškodovano glavico s steblom 
kvadratnega preseka z odlomljeno 
konico. – pr. gl. 1,1 cm, ohr. v. 0,7 cm, 
teža 1 g – Rimski čas

563. obd. 615, dis. 705, PN 1213, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I7, L7K6–7, 
L5–6, M5 Frag. železen žebljiček za 
čevlje z blago zaobljeno glavico z 
ukrivljenim steblom kvadratnega pre-
seka. – pr. gl. 0,9 cm, v. 0,9 cm, teža 1 
g – Rimski čas

564. obd. 641, dis. 715, PN 1321, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 
Nepravilno blago zaobljena glavica 
žebljička za čevlje. – pr. gl. 1,5cm, ohr. 
v. 0,6cm, teža 2g – Rimski čas

565. obd. 642, dis. 715, PN 1321, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 
Nepravilno blago zaobljena glavica 
žebljička za čevlje. – pr. gl. 1,4cm, ohr. 
v. 0,9cm, teža 1g – Rimski čas

566. obd. 643, dis. 715, PN 1321, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 
Nepravilno blago zaobljena glavica 
žebljička za čevlje. – pr. gl. 1,3cm, ohr. 
v. 0,6cm, teža 1g – Rimski čas

567. obd. 644, dis. 715, PN 1321, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 
Nepravilno blago zaobljena glavica 
žebljička za čevlje. – pr. gl. 1,6cm, ohr. 
v. 0,9cm, teža 1g – Rimski čas

568. obd. 645, dis. 715, PN 1321, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 
Frag.o steblo žebljička za čevlje. – d. 
1,1cm, teža 1g – Rimski čas

569. obd. 646, dis. 715, PN 1321, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, 
L5–6 Frag. železen žebljček za čevlje 
s ploščato glavico. – pr. gl. 0,8cm, v. 
1,1cm, teža 1g – Rimski čas

570. obd. 647, dis. 715, PN 1321, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, 
L5–6 Frag. železen žebljček za čevlje 
s ploščato glavico. – pr. gl. 0,9cm, v. 
1,3cm, teža 1g – Rimski čas

571. obd. 648, dis. 715, PN 1321, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, 
L5–6 Železen žebljiček za čevlje s 
stožšasto(?) glavico z ukrivljinem ste-
blom kvadratnega preseka. – pr. gl. 
1,1cm, v. 1,3cm, teža 1g – Rimski čas

572. obd. 649, dis. 715, PN 1321, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, 
L5–6 Frag. železen žebljček za čevlje 
s poškodovano stožčasto glavico z 
ukrivljenim steblom kvadratnega pre-
seka. – pr. gl. 1,2cm, ohr. v. 1,7cm, teža 
2g – Rimski čas

573. obd. 650, dis. 716, PN 1322, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, 
L5–6 , Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. 
železen žebelj s poškodovano pra-
vokotno glavico s steblom pravokot-
nega preseka. – pr. gl. 2,4cm, v. 4,3cm, 
teža 11g – Rimski čas

574. obd. 651, dis. 716, PN 1322, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, 
L5–6 , Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. 
železen žebelj s polkrožno nepravilno 
glavico s steblom kvadratnega preseka 
z odlomljeno koniico. – pr. gl. 1,6cm, 
ohr. v. 6,8cm, teža 21g – Rimski čas

575. obd. 652, dis. 716, PN 1322, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, 
L5–6 , Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z v preseku 
polkrožno, v tlorisu nepravilno šest 
kotno glavico in s steblom kvadrat-
nega preseka. – pr. gl. 1,6cm, ohr v. 
1,2cm, teža 3g – Rimski čas

576. obd. 653, dis. 716, PN 1322, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 , 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku polkrožno, v tlorisu nepravil-
no glavico in z ukrivljenim steblom 
kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,2cm, v. 
1,0cm, teža 1g – Rimski čas

577. obd. 654, dis. 716, PN 1322, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, 
L5–6 , Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 
Železen žebljiček za čevlje z v preseku 
polkrožno, v tlorisu nepravilno ok-
roglo glavico in z ukrivljenim steblom 
pravokotnega preseka. – pr. gl. 1,3cm, 
v. 1,6cm, teža 2g – Rimski čas

578. obd. 655, dis. 716, PN 1322, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 
, Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Železen 
žebljiček za čevlje z v preseku in 
tlorisu nepravilno stožčasto glavico 
in z ukrivljenim steblom kvadratnega 
preseka. – pr. gl. 1,4cm, ohr. v. 1,4cm, 
teža 2g – Rimski čas

579. obd. 656, dis. 716, PN 1322, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 , 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku in tlorisu nepravilno stožčasto 
glavico in z ukrivljenim steblom 
kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,2cm, v. 
1,5cm, teža 2g – Rimski čas

580. obd. 657, dis. 716, PN 1322, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, 
L5–6 , Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z v preseku 
in tlorisu nepravilno stožčasto glavico 
in z ukrivljenim steblom pravokotnega 
preseka. – pr. gl. 1,2cm, v. 1,2cm, teža 
2g – Rimski čas

581. obd. 658, dis. 716, PN 1322, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, 
L5–6 , Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z v preseku 
in tlorisu nepravilno stožčasto glavico 

in z ukrivljenim steblom kvadratnega 
preseka. – pr. gl. 1,1cm, v. 1,2cm, teža 
2g – Rimski čas

582. obd. 659, dis. 716, PN 1322, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, 
L5–6 , Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano v preseku in tlorisu ne-
pravilno stožčasto glavico in z ukriv-
ljenim steblom kvadratnega preseka z 
odlomljeno konico. – pr. gl. 1,2cm, ohr. 
v. 1,3cm, teža 2g – Rimski čas

583. obd. 660, dis. 716, PN 1322, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, 
L5–6 , Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z v preseku 
polkrožno, v tlorisu rombično glavico 
in z ukrivljenim steblom kvadratnega 
preseka z odlomljeno konico. – pr. gl. 
1,2cm, ohr. v. 1,0cm, teža 1g – Rimski 
čas

584. obd. 661, dis. 716, PN 1322, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 
, Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Železen 
žebljiček za čevlje z v preseku in 
tlorisu nepravilno piramidalno glavico 
in z ukrivljenim steblom pravokotnega 
preseka. – pr. gl. 1,5cm, v. 1,1cm, teža 
2g – Rimski čas

585. obd. 662, dis. 716, PN 1322, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, 
L5–6 , Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano v preseku in tlorisu ne-
pravilno stožčasto glavico in z ukriv-
ljenim steblom kvadratnega preseka z 
odlomljeno konico. – pr. gl. 1,3cm, ohr. 
v. 0,9cm, teža 2g – Rimski čas

586. obd. 663, dis. 716, PN 1322, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 
, Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Železen 
žebljiček za čevlje z v preseku ploščato, 
v tlorisu okroglo glavico in z ukrivljen-
im steblom. – pr. gl. 1,2cm, v. 0,5cm, 
teža 1g – Rimski čas

587. obd. 664, dis. 716, PN 1322, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 , 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku in tlorisu stožčasto(?) glavico 
in s steblom pravokotnega preseka. – 
pr. gl. 0,8cm, v. 1,3cm, teža 1g – Rim-
ski čas

588. obd. 665, dis. 716, PN 1322, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 , 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku polkrožno, v tlorisu nepravil-
no glavico in z ukrivljenim steblom 
kvadratnega preseka. – pr. gl. 0,9cm, v. 
1,4cm, teža 1g – Rimski čas

589. obd. 666, dis. 716, PN 1322, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, 
L5–6 , Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano v preseku in tlorisu ne-
pravilno stožčasto glavico in s steblom 
kvadratnega preseka z odlomljeno 
konico. – pr. gl. 1,2cm, ohr. v. 1,0cm, 
teža 1g. – Rimski čas

590. obd. 667, dis. 716, PN 1322, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 , 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
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preseku in tlorisu nepravilno pirami-
dalno glavico in z ukrivljenim steblom 
pravokotnega preseka. – pr. gl. 0,8cm, 
v. 1,5cm, teža 1g – Rimski čas

591. obd. 668, dis. 716, PN 1322, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, 
L5–6 , Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z v preseku 
in tlorisu nepravilno piramidalno glav-
ico in s steblom pravokotnega preseka 
z odlomljeno konico. – pr. gl. 1,0cm, 
ohr. v. 1,8cm, teža 1g – Rimski čas

592. obd. 669, dis. 716, PN 1322, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 
, Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Železen 
žebljiček za čevlje z v preseku ploščato, 
v tlorisu nepravilno okroglo glavico in 
z ukrivljenim steblom pravokotnega 
preseka. – pr. gl. 1,1cm, v. 0,9cm, teža 
1g – Rimski čas

593. obd. 670, dis. 716, PN 1322, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 , 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku in tlorisu nepravilno pirami-
dalno glavico in s steblom kvadratnega 
preseka z odlomljeno konico. – pr. gl. 
0,8cm, ohr. v. 1,1cm, teža 1g – Rimski 
čas

594. obd. 671, dis. 716, PN 1322, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 , 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku ploščato, v tlorisu nepravilno 
okroglo glavico in s steblom kvadrat-
nega preseka z odlomljeno konico. 

– pr. gl. 1,4cm, ohr. v. 0,9cm, teža 1g 
– Rimski čas

595. obd. 672, dis. 716, PN 1322, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, 
L5–6 , Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano v preseku polkrožno, v 
tlorisu nepravilno ovalno glavico in 
z ukrivljenim steblom kvadratnega 
preseka z odlomljeno konico. – pr. gl. 
1,5cm, ohr. v. 1,1cm, teža 2g – Rimski 
čas

596. obd. 673, dis. 716, PN 1322, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, 
L5–6 , Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z v preseku 
polkrožno, v tlorisu nepravilno ok-
roglo glavico in z ukrivljenim steblom 
kvadratnega preseka z odlomljeno 
konico. – pr. gl. 1,1cm, ohr. v. 1,0cm, 
teža 1g – Rimski čas

597. obd. 674, dis. 716, PN 1322, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, 
L5–6 , Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 
Železen žebljiček za čevlje z v preseku 
polkrožno, v tlorisu nepravilno ok-
roglo glavico in z ukrivljenim steblom 
pravokotnega preseka z odlomljeno 
konico. – pr. gl. 1,0cm, v. 0,7cm, teža 
1g – Rimski čas

598. obd. 675, dis. 716, PN 1322, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 , 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano z v 
preseku in tlorisu nepravilno pirami-
dalno glavico in z ukrivljenim steblom 
kvadratnega preseka, koordiniran. – pr. 
gl. 1,5cm, v. 1,6cm, teža 2g – Rimski 

čas

599. obd. 676, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevljes poškodovano glavi-
co v preseku in tlorisu stožčaste oblike 
in z ukrivljenim steblom kvadratnega 
preseka. – pr. gl. 1,2cm, v.1,2cm, teža 
1g – Rimski čas

600. obd. 677, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku in tlorisu nepravilno stožčaste 
oblike glavicoin z ukrivljenim steblom. 

– pr. gl. 0,8cm, v. 0,9cm, teža 1g – Rim-
ski čas

601. obd. 678, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku ploščato, v tlorisu nepravilno 
glavico z ukrivljeno glavico kvadrat-
nega preseka. – pr. gl. 1,2cm, v. 1,3cm, 
teža 1 – Rimski čas

602. obd. 679, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku polkrožno, v tlorisu nepravil-
no okroglo glavico s steblom kvadrat-
nega preseka. – pr. gl. 0,9cm, v.1,5cm, 
teža 1g – Rimski čas

603. obd. 680, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Železen 
žebljiček za čevlje z glavico v preseku 
polkrožne, v tlorisu okrogle oblike z 
ukrivljenim steblom kvadratnega pre-
seka. – pr. gl. 1,4cm, v. 1,6cm, teža 2 

– Rimski čas

604. obd. 681, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z glavico v 
preseku polkrožne, v tlorisu rombične 
oblike, s steblom z odlomljeno konico 
kvadratnega preseka – Rimski čas

605. obd. 682, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z glavico v 
preseku in tlorisu nepravilne stožčaste 
oblike s steblom kvadratnega preseka. 

– pr. gl 0,8cm, ohr. v. 1,2cm, teža 1g – 
Rimski čas

606. obd. 683, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku polkrožno, v tlorisu nepravil-
no okrogle oblike s steblom kvadrat-
nega preseka. – pr. gl. 1,4cm, v. 1,4cm, 
teža 2g – Rimski čas

607. obd. 684, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z v tlorisu 
in preseku nepravilo stožčasto obliko-
vano glavico, s steblom z odlomljeno 
konico kvadratnega preseka. – pr. gl. 
1,1cm, ohr,v.1cm, teža 1g – Rimski čas

608. obd. 685, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z glavico v 
preseku ploščate, v tlorisu nepravilno 
okrogle oblike in z ukrivljenim ste-
blom kvadratnega preseka. – pr. gl. 
0,9cm, v. 1,1cm, teža 1g – Rimski čas

609. obd. 686, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Železen 
žebljiček za čevlje z glavico v preseku 

polkrožne in v tlorisu okrogle oblike s 
steblom pravokotnega preseka. – pr. gl. 
1,3cm, v.1,2cm, teža 2g – Rimski čas

610. obd. 687, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
glavico v preseku in tlorisu nepravilno 
stožčaste oblike z ukrivljenim steblom 
kvadratnega preseka z odlomljeno 
konico. – pr. gl. 1,3cm, ohr. v. 1,3cm, 
teža 2g – Rimski čas

611. obd. 688, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano glav-
ico v preseku polkrožne, v tlorisu ne-
pravilno podolgovate oblike in z ukriv-
ljenim steblom pravokotnega preseka 
z odlomljeno konico. – pr. gl. 1,2cm, 
ohr. v. 1,1, teža 1g – Rimski čas

612. obd. 689, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
glavico v preseku ploščate, v tlorisu 
okrogle oblike in z ukrivljenim steb-
lom kvadratnega preseka. – pr. gl.1cm, 
v. 1cm, teža 1g – Rimski čas

613. obd. 690, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Železen 
žebljiček za čevlje z glavico okroglega 
preseka v tlorisu in z ukkrivljenim ste-
blom s kvadratnim presekom. – pr. gl. 
1cm, v. 1,6, teža 1g – Rimski čas

614. obd. 691, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z glavico 
polkrožnega preseka in nepravilno ok-
roglega tlorisa. in s steblom z odlom-
ljeno konico. – pr. gl. 1,1cm, v. 0,9cm, 
teža 1g – Rimski čas

615. obd. 692, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Železen 
žebljiček za čevlje z glavico pirami-
dalne oblike v preseku in tlorisu in 
ukrivljenim steblom. – pr. gl. 1cm, v. 
0,9, teža 2g – Rimski čas

616. obd. 693, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Železen 
žebljiček za čevlje z glavico ploščate 
oblike v preseku in nepravilno okrogle 
v tlorisu s steblom kvadratnega pre-
seka. – pr. gl. 1cm, v. 0,9cm, teža 1g 

– Rimski čas

617. obd. 694, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje z glavico nepravilno 
stožčaste oblike v preseku in tlorisu 
in z ukrivljenim steblom kvadratnega 
preseka z odlomljeno konico. – pr. gl. 
1,2cm, ohr. v. 1cm, teža 1g – Rimski 
čas

618. obd. 695, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Železen 
žebljiček za čevlje z glavico 
polkrožnega preseka, nepravilno ok-
roglega tlorisa in s steblom kvadrat-
nega preseka. – pr. gl. 0,7cm, ohr. v. 
1,1cm, teža 1g – Rimski čas

619. obd. 696, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku ploščato, v tlorisu nepravilno 
oblikovano glavico in z odlomljeno 
konico stebla. – pr. gl. 1cm, ohr. v. 

0,7cm, teža 1g – Rimski čas

620. obd. 697, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Železen 
žebljiček za čevlje z polkrožnim pre-
sekom in okroglim tlorisom glavice 
in z ukrivljenim steblom pravokot-
nega preseka. – pr. gl. 0,6cm, v. 1,3cm, 
teža1g – Rimski čas

621. obd. 698, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku polkrožno in v tlorisu ok-
roglo glavico in z ukrivljenim steblom 
kvadratnega preseka. – pr. gl. 0,9cm, v. 
1,6cm, teža 1g – Rimski čas

622. obd. 699, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku in tlorisu nepravilno stožčasto 
oblikovano glavico in z ukrivljenim 
steblom kvadratnega preseka z odlom-
ljeno konico. – pr. gl. 0,9cm, ohr. v. 
1,0cm, teža 1g – Rimski čas

623. obd. 700, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
tlorisu in preseku nepravilno stožčasto 
oblikovano glavico in s steblom z 
odlomljeno konico. – pr. gl. 1,1cm, ohr. 
v. o,8cm, teža 1g – Rimski čas

624. obd. 701, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
tlorisu in preseku nepravilno stožčasto 
oblikovano glavico in z ukrivljenim 
steblom pravokotnega preseka z 
odlomljeno konico. – pr. gl. 1,1cm, ohr. 
v. 1,6cm, teža 2g – Rimski čas

625. obd. 702, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z glavico ne-
pravilno stožčastega preseka in tlorisa 
in s steblom pravokotnega preseka in 
odlomljeno konico. – pr. gl. 1cm, ohr. 
v. 0,6cm, teža 1g – Rimski čas

626. obd. 703, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku ploščato, v tlorisu okroglo 
glavico in s steblom pravokotnega pre-
seka z odlomljeno konico. – pr. gl. 1cm, 
ohr.v. 0,7cm, teža 1g – Rimski čas

627. obd. 704, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku ploščato, v tlorisu nepravilno 
okroglo glavico in s steblom pravokot-
nega preseka z odlomljeno konico. 

– pr. gl. 1,7cm, ohr. v. 0,6cm, teža 2g 
– Rimski čas

628. obd. 705, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku polkrožno, v tlorisu nepravil-
no rombično glavico in s steblom z 
odlomljeno konico. – pr. gl. 1,3cm, ohr. 
v. 1,3cm, teža 2g – Rimski čas

629. obd. 706, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z v preseku 
polkrožno, v tlorisu nepravilno okrog-
lo glavico in s steblom z odlomljeno 
konico. – pr. gl. 1,2cm, ohr.v. 1cm, teža 
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1g – Rimski čas

630. obd. 707, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
v preseku polkrožno, v tlorisu ne-
pravilno okroglo glavico in s steblom z 
odlomljeno konico. – pr. gl. 1,3cm, ohr. 
v. 0,3cm, teža 1g – Rimski čas

631. obd. 708, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku in tlorisu nepravilno stožčasto 
glavico in s steblom z odlomljeno 
konico. – pr. gl. 1cm, ohr. v. 1cm, teža 
1g – Rimski čas

632. obd. 709, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z v preseku 
in tlorisu nepravilno stožčaste oblike 
glavice in steblo z odlomljeno konico, 
erodiran. – pr. gl. 1,4cm, ohr.v. 0,6cm, 
teža 1g – Rimski čas

633. obd. 710, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku in tlorisu nepravilno štožčasto 
glavico in s steblom z odlomljeno 
konico, erodiran;pr. gl. 1,2cm, ohr. v. 
0,7cm, teža 1g – Rimski čas

634. obd. 711, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevljes poškodovano 
v preseku polkrožno, v tlorisu ne-
pravilno okroglo glavico in s steblom z 
zlomljeno konico. – pr. gl. 1,1cm, ohr. 
v. 0,5cm, teža 1g – Rimski čas

635. obd. 712, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
v preseku polkrožno, v tlorisu ne-
pravilno okroglo glavico in steblom z 
odlomljeno konico. – pr. gl. 1,2cm, ohr. 
v. 0,5cm, teža 1g – Rimski čas

636. obd. 713, dis. 716, PN 1322, 
SE 1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, 
L5–6 , Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano v preseku polkrožno, v 
tlorisu rombično glavico in s steblom z 
odlomljeno konico. – pr. gl. 1,1cm, ohr. 
v. 0,6cm, teža 1g – Rimski čas

637. obd. 714, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z v preseku 
ploščato, v tlorisu nepravilno okroglo 
glavico in steblom z odlomljeno koni-
co. – pr. gl. 1,3cm, ohr.v. 0,6cm, teža 
1g – Rimski čas

638. obd. 715, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku polkrožno glavico in s ste-
blom z odlomljeno konico. – pr. gl. 
1,4cm, ohr. v. 1,2cm, teža 2g – Rimski 
čas

639. obd. 716, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku in tlorisz nepravilno pirami-
dalno glavivo in s steblom z odlom-
ljeno konico. – pr. gl. 1,2cm, ohr. v. 
0,5cm, teža 1g – Rimski čas

640. obd. 717, dis. 716, SE 1317=1327, 

Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku polkrožno, v tlorisu nepravil-
no okroglo glavico in z ukrivljenim ste-
blom. – pr. gl. 1cm, ohr. v. 0,7cm, teža 
1g – Rimski čas

641. obd. 718, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
v preseku polkrožno, v tlorisu ne-
pravilno okrogla glavica in steblo z 
odlomljeno konico. – pr. gl. 1cm, ohr. 
v. 0,6cm, teža 1g – Rimski čas

642. obd. 719, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku ploščato, v tlorisu nepravilno 
okroglo glavico in s steblom z zlom-
ljeno konico. – pr. gl. 1,2cm, ohr. v. 
0,6cm, teža 1g – Rimski čas

643. obd. 720, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku polkrožno, v tlorisu nepravil-
no okroglo glavico in z ukrivljenim ste-
blom. – pr. gl. 1,2cm, ohr. v. 1cm, teža 
2g – Rimski čas

644. obd. 721, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku polkrožno, v tlorisu nepravil-
no okrogla glavica in steblo s kvadrat-
nim presekom in zlomljeno konico. 

– pr. gl. 1cm, ohr. v. 0,9cm, teža 1g – 
Rimski čas

645. obd. 722, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano v 
preseku in tlorisu nepravilno stožčasto 
glavico in z ukrivljenim steblom. – pr. 
gl. 1,3cm, v. 1,3cm, teža 2g – Rimski 
čas

646. obd. 723, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
v preseku polkrožno in v tlorisu 
rombično glavico in s steblom z zlom-
ljeno konico. – pr. gl. 1,1cm, ohr. v. 
0,6cm, teža 1g – Rimski čas

647. obd. 724, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z v preseku 
in tlorisu nepravilno stožčasto glavico 
in s steblom kvadratnega preseka in 
zlomljeno konico. – pr. gl. 1,4cm, ohr. 
v. 0,9cm, teža 2g – Rimski čas

648. obd. 725, dis. 716, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
glavico in ukrivljenim steblom. – pr. gl. 
1,8cm, v. 1,8cm, teža 3g – Rimski čas

649. obd. 726, dis. 716, PN 1322, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 
, Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Železna 
paličica kvadratnega preseka. – d. 
2,9cm, š. do 0,5cm, teža 1g – Rimski 
čas

650. obd. 727, dis. 716, PN 1322, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 
, Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 Železna 
paličica pravokotnega preseka. – d. 
2,1cm, š. do 0,4cm, teža 1g – Rimski 
čas

651. obd. 729, dis. 716, PN 1322, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 
Železna paličica pravokotnega pre-
seka, steblo žeblja(?). – d. 3,0cm, š. do 
0,4cm, teža 1g – Rimski čas

652. obd. 730, dis. 716, PN 1322, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 
Železna ukrivljena paličica kvadrat-
nega preseka, steblo žebljička(?). – d. 
1,8cm, š. do 0,5cm, teža 1g – Rimski 
čas

653. obd. 731, dis. 716, PN 1322, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. J7, K6–7, L5–6 
Železna ukrivljena paličica kvadrat-
nega preseka, steblo žebljička(?). – d. 
1,2cm, š. do 0,3cm, teža 1g – Rimski 
čas

654. obd. 733, dis. 740, PN 1241, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, 
L5–6, M6 Frag. železna paličica ok-
roglega preseka. – d. 8,0cm. – pr. do 
0,4cm, teža 5g – Rimski čas

655. obd. 734, dis. 740, PN 1241, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, 
L5–6, M6 Frag. železna paličica 
kvadratnega preseka. – d. 3,0cm. – pr. 
do 0,4cm, teža 1g – Rimski čas

656. obd. 737, dis. 740, PN 1241, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, 
L5–6, M6 Frag. železna paličica okrog-
lega preseka. – d. 1,5cm. – pr. 0,2cm, 
teža 1g – Rimski čas

657. obd. 738, dis. 740, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, L5–6, M6 
Frag. železen žebljiček za čevlje z v 
preseku pokrožno, v tlorisu nepravil-
no okroglo glavico in steblom kvadrat-
nega preseke in odlomljeno konico. 

– pr. gl. 1,4cm, ohr. v. 1,1cm, teža 2g 
– Rimski čas

658. obd. 739, dis. 740, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, L5–6, M6 
Železen žebljiček za čevlje z v preseku 
polkrožno, v tlorisu kvadratno glavico 
in z ukrivljenim steblom kvadratnega 
preseka. – pr. gl. 1,1cm, v. 1,2cm, teža 
1g – Rimski čas

659. obd. 740, dis. 740, SE 1317=1327, 

Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, L5–6, M6 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano v preseku polkrožno, 
v tlorisu nepravilno okroglo glavico 
in ukrivljenim steblom kvadratnega 
preseka in odlomljeno konico. – pr. gl. 
1,1cm, ohr. v. 1,1cm, teža 1g – Rimski 
čas

660. obd. 741, dis. 740, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, L5–6, M6 
Frag. železen žebljiček za čevlje z v 
preseku polkrožno, v tlorisu ovalno 
glavico in s steblom kvadratnega pre-
seka. – pr. gl. 1,1cm, v. 1,3cm, teža 1g 

– Rimski čas

661. obd. 742, dis. 742, SE 1317=1327 
Železen žebljiček za čevlje z v preseku 
in tlorisu nepravilno stožčasto obliko-
vano glavico in ukrivljenim steblom. – 
pr. gl. 1cm, v.1,5cm, teža 1g – Rimski 
čas

662. obd. 743, dis. 740, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, L5–6, 
M6 Železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano v preseku in tlorisu ne-
pravilno stožčasto oblikovano glavi-
coin z ukrivljenim steblom kvadratne-
ga preseka z zlomljeno konico. – pr. gl. 
1,1cm, v. 1,2cm, teža 1g – Rimski čas

663. obd. 744, dis. 740, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, L5–6, 
M6 Železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano v preseku in tlorisu ne-
pravilno stožčasto glavico in ukrivlen-
im steblom kvadratnega preseka. – pr. 
gl. 1,2cm, v. 1,1cm, teža 2g – Rimski 
čas

664. obd. 745, dis. 740, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, L5–6, M6 
Železen žebljiček za čevlje z v preseku 
in tlorisu stožčasto glavico in ukriv-
ljenim steblom kvadratnega preseka. – 
pr. gl.1,3cm, v. 1,1cm, teža 3g – Rimski 
čas

665. obd. 746, dis. 740, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, L5–6, 
M6 Železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano v preseku in torisu ne-
pravilno piramidalno glavico in ukriv-
ljenim steblom kvadratnega preseka. 

– pr. gl. 1,1cm, v. 1,1cm, teža 1g – Rim-
ski čas
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666. obd. 747, dis. 740, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, L5–6, 
M6 Železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano v preseku in tlorisu ne-
pravilno piramidalno oblikovano glavi-
co in ukrivljenim steblom kvadratnega 
preseka. – pr. gl. 1,1cm, v. 1,4cm, teža 
1g – Rimski čas

667. obd. 748, dis. 740, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, L5–6, M6 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano v preseku polkrožne, v 
tlorisu ovalnopodolgovato glavico in 
steblom s kvadratnim presekom. – pr. 
gl. 1,3cm, v. 1,1cm, teža 1g – Rimski 
čas

668. obd. 749, dis. 740, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, L5–6, M6 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano stožčasto glavico in 
ukrivljenim steblom kvadratnega pre-
seka in odlomljeno konico. – pr. gl. 
0,9cm, ohr. v. 1,3cm, teža 1g – Rimski 
čas

669. obd. 750, dis. 740, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, L5–6, M6 
Frag. železen žebljiček za čevlje z v 
preseku blago zaobljeno, v tlorisu 
nepravilno okroglo glavico in ukriv-
ljenim steblo pravokotnega preseka in 
zlomljeno konico. – pr. gl. 1cm, ohr.v. 
1,1cm, teža 1g – Rimski čas

670. obd. 751, dis. 740, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, L5–6, M6 
Železen žebljiček za čevlje v preseku 
polkrožno, v tlorisu nepravilno ok-
roglo glavico in ukrivljenim steblom 
pravokotnega preseka in odlomljeno 
konico. – pr. gl. 0,9cm, ohr. v. 1,2cm, 
teža 1g – Rimski čas

671. obd. 752, dis. 740, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, L5–6, M6 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano stožčasto glavico in 
ukrivljenim steblom kvadratnega pre-
seka. – pr. gl. 0,6cm, v. 1,1cm, teža 1g 

– Rimski čas

672. obd. 753, dis. 740, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, L5–6, M6 
Frag. železen žebljiček za čevlje z vpre-
seku ploščato, v tlorisu okroglo glavico 
in ukrivljenim steblom kvadratnega 
preseka in odlomljeno konico. – pr. gl. 
0,9cm, ohr.v. 1,2cm, teža 1g – Rimski 
čas

673. obd. 754, dis. 740, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, L5–6, M6 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano v preseku ploščato, v 
tlorisu okroglo glavico in steblom 
kvadratnega preseka, z odlomljeno 
konico. – pr. gl. 1,1cm, ohr.v. 1,4cm, 
teža 1g – Rimski čas

674. obd. 755, dis. 740, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, L5–6, M6 
Železen žebljiček za čevlje z v preseku 
ploščato, v tlorisu nepravilno kvadrat-
no glavico in ukrivljenim steblom 
kvadratnega preseka. – pr. gl. 1cm,, v. 
0,6cm, teža 1g – Rimski čas

675. obd. 756, dis. 740, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, L5–6, M6 
Frag. železen žebljiček za čevlje z 
nepravilno stožčasto glavico in ukriv-
ljenim steblom kvadratnega preseka z 
odlomljeno konico. – pr. gl. 0,9cm, ohr. 
v. 1,1cm, teža 1g – Rimski čas

676. obd. 757, dis. 740, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, L5–6, M6 
Frag. železen žebljiček za čevlje z v 
preseku ploščato, v tlorisu kvadrat-
no glavico in ukrivljenim steblom 
kvadratnega preseka z odlomljeno 
konico. – pr. gl. 0,5cm, ohr. v. 0,9cm, 
teža 1g – Rimski čas

677. obd. 758, dis. 740, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, L5–6, M6 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano v preseku polkrožno, v 
tlorisu ovalno glavico in ukrivljenim 
steblom kvadratnega preseka. – pr. gl. 
1,2cm, v. 1,2cm, teža 1g – Rimski čas

678. obd. 759, dis. 740, SE 1317=1327, 
Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, L5–6, M6 

Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano nepravilno stožčasto 
glavico in ukrivljenim steblom. – pr. gl. 
1,3cm, v. 0,8cm, teža 1g – Rimski čas

679. obd. 760, dis. 740, SE 1317=1327, 

Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, L5–6, M6 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano v preseku polkrožno, v 
tlorisu nepravilno okroglo glavico in 
ukrivljenim steblom kvadratnega pre-
seka. – pr. gl. 1,1cm, v. 0,6cm, teža 1g 

– Rimski čas

680. obd. 761, dis. 740, PN 1241, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, 
L5–6, M6 Železen žebljiček za čevlje z 
v preseku polkrožno, v tlorisu kvadrat-
no glavico in z ukrivljenim steblom 
kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,1cm, v. 
0,9cm, teža 1g – Rimski čas

681. obd. 762, dis. 740, PN 1241, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, 
L5–6, M6 Frag. železen žebljiček za 
čevlje z v preseku blago zaobljeno, v 
tlorisu nepravilno okroglo glavico in 
z ukrivljenim steblo. – pr. gl. 1,2cm, v. 
1,1cm, teža 1g – Rimski čas

682. obd. 763, dis. 740, PN 1241, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, 
L5–6, M6 Železen žebljiček za čevlje 
z v preseku blago zaobljeno, v tlorisu 
rombično glavico in z ukrivljenim ste-
blom. – pr. gl. 1,2cm, v. 1,2cm, teža 1g 

– Rimski čas

683. obd. 764, dis. 740, PN 1241, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, 
L5–6, M6 Frag. železen žebljiček za 
čevlje z v preseku polkrožno, v tlorisu 
okroglo glavico in s steblom z odlom-
ljeno konico. – pr. gl. 1,2cm, ohr. v. 
0,8cm, teža 1g – Rimski čas

684. obd. 765, dis. 740, PN 1241, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, 
L5–6, M6 Frag. železen žebljiček 
za čevlje s poškodovano v preseku 
polkrožno, v tlorisu nepravilno glavi-
co in s steblom z odlomljeno konico. 

– pr. gl. 1,1cm, ohr. v. 0,6cm, teža 1g. 
cestišče rimski čas

685. obd. 766, dis. 740, PN 1241, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, 
L5–6, M6 Frag. železen žebljiček za 
čevlje z v preseku polkrožno, v tlorisu 
okroglo glavico in s steblom z odlom-
ljeno konico. – pr. gl. 1,1cm, ohr. v. 
0,6cm, teža 1g – Rimski čas

686. obd. 767, dis. 740, PN 1241, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, 
L5–6, M6 Frag. železen žebljiček za 
čevlje s poškodovano v preseku in 
tlorisu nepravilno piramidalno glavico 
in s steblom kvadratnega preseka in 
odlomljeno konico. – pr. gl. 1,4cm, ohr. 
v. 0,9cm, teža 2g – Rimski čas

687. obd. 768, dis. 740, PN 1241, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, 

L5–6, M6 Frag. železen žebljiček za 
čevlje s poškodovano v preseku ne-
pravilno polkrožno, v tlorisu nepravil-
no glavico in s steblom pravokotnega 
preseka in odlomljeno konico. – pr. gl. 
1,1cm, ohr. v. 1,0cm, teža 1g – Rimski 
čas

688. obd. 769, dis. 740, PN 1241, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, 
L5–6, M6 Frag. železen žebljiček za 
čevlje s poškodovano v preseku blago 
zaobljeno, v tlorisu okroglo glavico in 
z ukrivljenim steblom. – pr. gl. 0,8cm, 
v. 1,0cm, teža 1g – Rimski čas

689. obd. 770, dis. 740, PN 1241, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, 
L5–6, M6 Frag. železen žebljiček za 
čevlje s poškodovano v preseku blago 
zaobljeno, v tlorisu nepravilno glavico 
in s steblom z odlomljeno konico. – pr. 
gl. 1,2cm, ohr. v. 1,1cm, teža 1g – Rim-
ski čas

690. obd. 771, dis. 740, PN 1241, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, 
L5–6, M6 Frag. železen žebljiček 
za čevlje s poškodovano v preseku 
polkrožno, v tlorisu nepravilno glavico 
in s steblom z odlomljeno konico. – pr. 
gl. 1,1cm, ohr. v. 1,0cm, teža 1g – Rim-
ski čas

691. obd. 772, dis. 740, PN 1241, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, 
L5–6, M6 Frag. železen žebljiček 
za čevlje s poškodovano v preseku 
polkrožno, v tlorisu okroglo glavico in 
z ukrivljenim steblom. – pr. gl. 1,0cm, 
v. 0,6cm, teža 1g – Rimski čas

692. obd. 773, dis. 740, PN 1241, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, 
L5–6, M6 Frag. železen žebljiček za 
čevlje z v preseku in tlorisu stožičasto 
glavico in s steblom z odlomljeno kon-
ico. – pr. gl. 1,0cm, ohr. v. 0,9cm, teža 
1g – Rimski čas

693. obd. 774, dis. 740, PN 1241, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, 
L5–6, M6 Železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano v tlorisu okroglo(?) glav-
ico in z ukrivljenim steblom. – pr. gl. 
1,3cm, v. 1,7cm, teža 2g – Rimski čas

694. obd. 775, dis. 740, PN 1241, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, 
L5–6, M6 Frag. železen žebljiček za 
čevlje s poškodovano glavico in z 
ukrivljenim steblom kvadratnega pre-
seka. – pr. gl. 1,0cm, v. 1,5cm, teža 1g 
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– Rimski čas

695. obd. 776, dis. 740, PN 1241, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, 
L5–6, M6 Frag. železen žebljiček za 
čevlje s poškodovano v in tlorisu 
stožičasto(?) glavico in s steblom z 
odlomljeno konico. – pr. gl. 1,3cm, ohr. 
v. 0,8cm, teža 2g – Rimski čas

696. obd. 777, dis. 740, PN 1241, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, 
L5–6, M6 Frag. železen žebljiček za 
čevlje s poškodovano v in tlorisu 
stožičasto(?) glavico in s steblom z 
odlomljeno konico. – pr. gl. 1,4cm, ohr. 
v. 0,9cm, teža 2g – Rimski čas

697. obd. 778, dis. 740, PN 1241, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, 
L5–6, M6 Frag. železen žebljiček za 
čevlje z ukrivljenim steblom pravokot-
nega preseka z odlomljeno konico, v. 
1,3cm, teža 1g – Rimski čas

698. obd. 779, dis. 740, PN 1241, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I07–J7, K6–7, 
L5–6, M6 Frag. železen žebljiček za 
čevlje s steblom pravokotnega preseka 
z odlomljeno konico, v. 1,3cm, teža 1g 

– Rimski čas

699. obd. 618, dis. 706, PN 1214, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I7, L7K6–7, 
L5–6, M5 Frag. železen žebelj s 
ploščato pravokotno glavicio s ste-
blom kvadratnega preseka. – pr. gl. 
0,9cm, v. 3,1cm, teža 2g – Nedoločljivo

700. obd. 619, dis. 707, PN 1215, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I7, L7K6–7, 
L5–6, M5 Frag. železen žebelj za čevlje 
z nepravilno glavico in z odlomljenim 
steblom. – pr. gl. 1,4cm, ohr. v. 0,9cm, 
teža 2g – Rimski čas

701. obd. 620, dis. 708, PN 1216, SE 
1317=1327, Sek. 1, kv. I7, L7K6–7, 
L5–6, M5 Frag. železen žebelj za čevlje 
s stožičasto(?) poškodovano glavico 
in s steblom kvadratnega preseka z 
odlomljeno konico. – pr. gl. 1,1cm, ohr. 
v. 1,0cm, teža 1g – Rimski čas

702. obd. 362, dis. 531, PN 1096, SE 
1315, Sek. 1, kv. J07 Frag. bronasta 
pločevina z nizom vrezanih lukenj; 
ohr. d. 4,8 cm, š. 1,7 cm, teža 2 g – 
Nedoločljivo

703. obd. 207, dis. 557, SE 1315, Sek. 
1, kv. I–J7 Odlomek trakastega ročaja 
vrča s tremi kanelurami na zunanji 
površini, keramika SNPČ b – dim. 
2,4x2,1 cm, teža 5 g – Rimski čas

704. obd. 525, dis. 534, PN 1099, SE 
1315, Sek. 1, kv. J7 Železen žebelj s 
stožčasto glavico s steblom kvadrat-
nega preseka. – pr. gl. 1,8 cm, v. 4,3 cm, 
teža 16 g – Nedoločljivo

705. obd. 526, dis. 535, PN 1100, 
SE 1315, Sek. 1, kv. J7 Frag. železen 
žebljiček s polkrožno glavico s steb-
lom kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,0 
cm, v. 1,5 cm, teža 1 g – Rimski čas

706. obd. 528, dis. 537, PN 1102, 
SE 1315, Sek. 1, kv. J7 Frag. železen 

žebljiček za čevlje s steblom kvadrat-
nega preseka. – d. 1,2 cm, ohr. – pr. gl. 
0,7 cm, teža 1 g – Rimski čas

707. obd. 530, dis. 540, PN 1106, SE 
1315, Sek. 1, kv. J07 Frag. železen 
žebljiček za čevlje z odlomljeno koni-
co stebla. – pr. gl. 1,5 cm, ohr. v. 0,8 cm, 
teža 1 g – Rimski čas

708. obd. 531, dis. 543, PN 1109, SE 
1315, Sek. 1, kv. J07 Frag. železen 
žebljiček z nepravilno okroglo, 
ploščato glavico in upognjenim steb-
lom kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,5 
cm, v. 1,1 cm, teža 2 g – Rimski čas

709. obd. 630, dis. 592, PN 1315, SE 
1315, Sek. 1, kv. I–J7 Frag. železen 
žebljiček za čevlje z nepravilno bla-
go zaobljeno glavico in s steblom s 
kvadratnim presekom z ukrivljeno 
glavico. – pr. gl. 1,1cm, v. 1,6cm, teža 
1g – Rimski čas

710. obd. 631, dis. 592, PN 1315, SE 
1315, Sek. 1, kv. I–J7 Frag. železen 
žebljiček za čevlje z nepravilno bla-
go zaobljeno glavico in s steblom s 
kvadratnim presekom z ukrivljeno 
glavico. – pr. gl. 1,3cm, v. 1,2cm, teža 
2g – Rimski čas

711. obd. 632, dis. 592, PN 1315, SE 
1315, Sek. 1, kv. I–J7 Frag. železen 
žebljiček za čevlje z nepravilno okrog-
lo blago zaobljeno glavico z ukrivljen-
im steblom kvadratnega preseka. – pr. 
gl. 1,3cm, v. 1,1cm, teža 1g – Rimski 
čas

712. obd. 633, dis. 592, PN 1315, SE 
1315, Sek. 1, kv. I–J7 Železen žebljiček 
za čevlje s prisekano stožičasto(?) 
glavico s steblom kvadratnega preseka. 

– pr. gl. 0,9cm, v. 0,8cm, teža 1g – Rim-
ski čas

713. obd. 634, dis. 592, PN 1315, 
SE 1315, Sek. 1, kv. I–J7 Nepravilna, 
blago zaobljeno glavica železnega 
žebljička za čevlje. – pr. gl. 1,2cm, ohr. 
v. 0,5cm, teža 1g – Rimski čas

714. obd. 635, dis. 592, PN 1315, 
SE 1315, Sek. 1, kv. I–J7 Nepravilna, 
stožičasta(?) poškodovana glavica 
železnega žebljička za čevlje. – pr. gl. 
0,9cm, ohr. v. 0,5cm, teža 1g – Rimski 
čas

715. obd. 44, dis. 91, SE 1007, Sek.1, 
kv. L–M6 Odlomek ostenja sklede, 
keramika SNPč rumeno rdeča, bel 
lošč na notranji površini, slikanje ru-
menozeleno in graviranje na notranji 
površini, na zunanji površini aplicira-
no rebro z odtisi palčke – dim.5,5x3,8 
cm, teža 14 g – Novi vek

716. obd. 166, dis. 386, SE 1007, Sek. 
1, kv. G5–6 Odlomek ravnega dna in 
ostenja lonca, keramika PrKK, zu-
nanja površina rjava, notranja površina 
in prelom zelo temno rjava – dim. 
2,5x2,5 cm, teža 11 g – Prazgodovina

717. obd. 167, dis. 387, SE 1007, Sek. 1, 
kv. I6 Odlomek ostenja posode, kera-
mika SNPČ oranžna, lošč rumenkasto 
bež na notranji in zunanji površini, 
na notranji površini rumeno zeleno 
slikanje in graviranje – dim. 2,2x1,2 
cm, teža 2 g – Novi vek

718. obd. 169, dis. 399, SE 1007, Sek. 
1, kv. H7 Odlomek ustja in ostenja z 
nastavkom za ročaj vrča ali lonca, kera-
mika SNPČ b, keramika b. svetlo roza, 
mehka – dim. 4,5x2,8 cm, teža 11 g – 
Rimski čas

719. obd. 170, dis. 399, SE 1007, Sek. 
1, kv. H7 Odlomek ustja posode, kera-
mika PrKK3, keramika b. rjava, groba, 
zmerne grobe primesi: apnenec, gr, r, 
dr, zm, železovi oksidi, gr, r, dr, r, kre-
men, dr, r – dim. 3,8x2,1 cm, teža 9 
g – Prazgodovina

720. obd. 174, dis. 419, SE 1007, Sek. 
1, kv. J7 Odlomek ustja pokrova, kera-
mika SNPČ, ker. rumenkasto rdeča, 
ožgano ustje – dim. 1,2x1,2 cm, teža 1 
g – Rimski čas

721. obd. 175, dis. 422, SE 1007, Sek. 
1, kv. J6 Štirje odlomik ustja, ostenja 
in ročaja severnojadranske amfore 
z ravnim dnom, keramika severno-
jadranska, keramika b. rumenkasto 
rdeča. – dim. 6x3 cm, teža 74 g – Rim-
ski čas

722. obd. 202, dis. 528, SE 1007, Sek. 
1, kv. J6 Dva odlomka ročaja pokrova, 
keramika SPČ, keramika oker – dim. 
3,4x1,8 cm, teža 14 g – Rimski čas

723. obd. 204, dis. 547, SE 1007, Sek. 1, 
kv. M–N6 Odlomek ustja grškoitalske 
amfore, keramika AMF gr.–ital., kera-
mika svetlo roza. Dim. 5,7x2,1 cm, 
teža 18 – Rimski čas

724. obd. 485, dis. 389, PN 1047, SE 
1007, Sek. 1, kv. H06 Železen žebelj 
s polkrožno glavico in s steblom 
kvadratnega preseka. – d. 7,3 cm. – pr. 
gl. 1,9 cm, teža 9 g – Nedoločljivo

725. obd. 486, dis. 390, PN 1048, SE 
1007, Sek. 1, kv. H06 Frag. žebelj s 
polkrožno glavico. – pr. gl. 1,9 cm, v. 
0,7 cm, teža 2 g – Nedoločljivo

726. obd. 487, dis. 391, PN 1049, SE 
1007, Sek. 1, kv. L05 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s trikotno polkrožno 
glavico s steblom kvadratnega preseka. 

– pr. gl. 1,1 cm, v. 1,2 cm, teža 1 g – 
Rimski čas

727. obd. 488, dis. 392, PN 1050, SE 
1007, Sek. 1, kv. L05 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s polkrožno glavico. 

– pr. gl. 1,4 cm, v. 0.9 cm, teža 2 g – 
Rimski čas

728. obd. 491, dis. 406, PN 1053, SE 
1007, Sek. 1, kv. J07 Frag. žebljiček za 
čevlje s stožčasto glavico. – pr. gl. 1,4 
cm; ohr. v. 0,9 cm, teža 2 g – Rimski 
čas

729. obd. 493, dis. 408, PN 1055, SE 
1007, Sek. 1, kv. L05 Železen žebljiček 
za čevlje s polkrožno glavico in ukriv-
ljenim steblom. – pr. gl. 1,1 cm, v. 1,8 
cm, teža 1 g – Rimski čas

730. obd. 496, dis. 413, PN 1060, SE 
1007, Sek. 1, kv. L05 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s stožčasto glavico 
in ukrivljenim steblom kvadratnega 
preseka. – pr. gl. 1,3 cm, v. 1,0 cm. – d. 
1,7 cm, teža 2 g – Rimski čas

731. obd. 497, dis. 414, PN 1061, SE 
1007, Sek. 1, kv. L06 Frag. železen 
žebljiček za čevlje z okroglo glavico in 

s steblom kvadratnega preseka. – pr. gl. 
1,5 cm, ohr. v. 1,4 cm, teža 3 g – Rim-
ski čas

732. obd. 499, dis. 415, PN 1062, SE 
1007, Sek. 1, kv. J08 Frag. železen 
žebljiček za čevlje z okroglo glavico 
in z ukrivljenim steblom kvadratnega 
preseka. – pr. gl. 1,1 cm, v. 1,2 cm, teža 
1 g – Rimski čas

733. obd. 518, dis. 533, PN 1098, SE 
1007, Sek. 1, kv. K07 Železen žebljiček 
za čevlje z okroglo blago zaobljeno 
glavico z ukrivljenim steblom. – pr. gl. 
1,1 cm, v. 1,0 cm. – d. 1,4 cm, teža 1 
g – Rimski čas

734. obd. 519, dis. 533, PN 1098, SE 
1007, Sek. 1, kv. K07 Železen žebljiček 
za čevlje z okroglo blago zaobljeno 
glavico z ukrivljenim steblom. – pr. gl. 
1,1 cm, v. 1,1 cm, teža 1 g – Rimski čas

735. obd. 520, dis. 533, PN 1098, SE 
1007, Sek. 1, kv. K07 Železen žebljiček 
za čevlje z okroglo blago zaobljeno 
glavico z ukrivljenim steblom. – pr. gl. 
1,3 cm, v. 0,9 cm, teža 2 g – Rimski čas

736. obd. 521, dis. 533, PN 1098, SE 
1007, Sek. 1, kv. K07 Železen žebljiček 
za čevlje s stožčasto glavico s steblom 
kvadratnega preseka z odlomljeno 
konico. – pr. gl. 1,0 cm, ohr. v. 1,1 cm, 
teža 1 g – Rimski čas

737. obd. 522, dis. 533, PN 1098, SE 
1007, Sek. 1, kv. K07 Železen žebljiček 
za čevlje s strmo stožčasto glavico z 
ukrivljenim steblom kvadratnega pre-
seka z odlomljeno konico. – pr. gl. 0,7 
cm, v. 1,2 cm, teža 1 g – Rimski čas

738. obd. 523, dis. 533, PN 1098, SE 
1007, Sek. 1, kv. K07 Železen žebljiček 
za čevlje s stožčasto glavico s steblom. 

– pr. gl. 0,7 cm, v. 1,1 cm, teža 1 g – 
Rimski čas

739. obd. 625, dis. 548, PN 1313, SE 
1007, Sek. 1, kv. L06 Frag. železna 
pločevina. – d. 2,3cm, š. 1,0cm, deb. 
0,3cm, teža 1g – Rimski čas

740. obd. 626, dis. 548, PN 1313, SE 
1007, Sek. 1, kv. L06 Ukrivljeno steblo 
kvadratnega preseka žebljička za čevlje. 

– d. 1,2cm, teža 1g – Rimski čas

741. obd. 627, dis. 588, PN 1314, 
SE 1007, Sek. 1, kv. L5–6 Železen 
žebljiček za čevlje z nepravilno blago 
zaobljeno glavico in z ukrivljenim ste-
blom s kvadratnim presekom. – pr. gl. 
1,2cm, v. 1,1cm. – d. 1,9cm, teža 2g – 
Rimski čas

742. obd. 628, dis. 588, PN 1314, 
SE 1007, Sek. 1, kv. L5–6 Železen 
žebljiček za čevlje z nepravilno blago 
zaobljeno glavico in z ukrivljenim ste-
blom s kvadratnim presekom. – pr. gl. 
1,2cm, v. 1,1cm, teža 1g – Rimski čas

743. obd. 629, dis. 588, PN 1314, 
SE 1007, Sek. 1, kv. L5–6 Železen 
žebljiček za čevlje z nepravilno blago 
zaobljeno glavico in z ukrivljenim ste-
blom s kvadratnim presekom. – pr. gl. 
1,2cm, v. 1,5cm, teža 1g – Rimski čas

744. obd. 637, dis. 634, PN 1318, SE 
1007, Sek. 1, kv. ? Frag. železen žebelj 
za čevlje z nepravilno blago zaobljen 
glavico in z ukrivljenim steblom. – pr. 
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gl. 1,4cm, v. 0,7cm, teža 1g – Rimski 
čas

745. obd. 43, dis. 91, SE 1007, Sek.1, 
kv. L–M6 Odlomek ustja nedoločljive 
posode, keramika ITA TS Padana B – 
dim. 1,9x0,9 cm, teža 6 g – Rimski čas

746. obd. 490, dis. 405, PN 1052, SE 
1007, Sek. 1, kv. J07 žebljiček za čevlje; 
v. 1,7 cm, teža 3 g – Rimski čas

747. obd. 163, dis. 377, SE 1183, Sek. 1, 
kv. J7 Odlomek ravnega dna in ostenja 
lonca, keramika PrKK3, keramika me-
hka, prelom rdečkasto rjav, notranja 
površina zglajena rjava do črna, zunan-
ja površina rjava, na zunanji površini 
dna so obilne primesi kremena, kera-
mika vsebuje obilne primesi: kremen, 
dr, zm, apnenec, dr, r, grog, dr, r, sljuda, 
f, zm – dim. 3x5 cm, teža 30 g. praz-
godovina

748. obd. 155, dis. 352, SE 1136, Sek. 
1, kv. J7 Dva odlomka ustja ali ostenja 
lonca, keramika KKIMP4, keramika 
oranžna, obilo dr in gr. primesi: kre-
men, dr, ob; apnenec, dr–gr, temna 
zrnca, dr, r; železovi oksidi, dr, r; v. 
2,5 cm. – pr. ustja 13,8 cm, teža 11 g 

– Rimski čas

749. obd. 147, dis. 316, SE 1136, Sek. 
1, kv. I–J7 Odlomek ostenja lonca ob-
like SKOL KK22–23, pas valovitega 
glavničenja na zunanji površini ra-
mena, keramika KKNEP1, keramika b. 
oker, zunanja površina ožgana na zelo 
temno črnorjavo, obilo dr. primesi 
kremena, apnenca, groga; dim. 3,4x3,6 
cm, teža 14 g – Rimski čas

750. obd. 148, dis. 316, SE 1136, Sek. 
1, kv. I–J7 Odlomek ustja lonca oblike 
SKOL KK23, kanelura na vrhu ustja, 
keramika SNPČ3, keramika b. temno 
rdeča, trda, obilo primesi fine sljude – 
dim. 2,4x2,1 cm, teža 4 g – Rimski čas

751. obd. 474, dis. 314, PN 1034, SE 
1136, Sek. 1, kv. J07 Frag. železen 
žebelj z ovalno polkrožno glavico 
s steblom kvadratnega preseka. – d. 
5,1 cm. – pr. gl. 2,0 cm, teža 16 g – 
Nedoločljivo

752. obd. 573, dis. 623, PN 1157, SE 
1326, Sek. 1, kv. K06 Frag. žlezen 
žebelj s stožčasto glavico s steblom 
kvadratnega preseka z odlomljeno 
konico; ohr. – pr. gl. 1,7 cm, ohr. d. 3,7 
cm, teža 4 g – Rimski čas

753. obd. 507, dis. 500, PN 1079, SE 
1137, Sek. 1, kv. L08 Železen žebelj z 
ukrivljenim steblom kvadratnega pre-
seka; : pr. gl. 1,5 cm, ohr. d. 4,3 cm, 
teža 6 g – Nedoločljivo

754. obd. 353, dis. 249, PN 1021, SE 
1033=1097, Sek. 1, kv. H7 Bronast 
obroč, preseka v obliki črke D, z 
nesklenjenimi konci. – pr. 2,5 cm, deb. 
0,4 cm, teža 4 g – Nedoločljivo

755. obd. 468, dis. 291, PN 1024, SE 
1033=1097, Sek. 1, kv. K07 Ukrivljen 
železen stilus okroglega preseka s 
ploščato rombično glavico. – d. 12,6 

cm. – pr. do 0,4 cm, š. glavice 0,8 cm, v. 
glavice 0,7 cm, deb. glavice do 0,3 cm, 
teža 8 g. rimski čas

756. obd. 102, dis. 211, SE 1033=1097, 
Sek. 1, kv. J6 Odlomek dna in ostenja 
pokrova z držajem, keramika SNPČ b, 
keramika b. rdečkasto rumena, mehka, 
teža 43 g – Rimski čas

757. obd. 137, dis. 279, SE 1033=1097, 
Sek. 1, kv. J8 Odlomek prstanaste 
noge ali ustja sigilatnega krožnika ker-
amike s črnim premazom ali ožgane 
Padske sigilate B, ožgano, temnorjav 
premaz slabo ohranjen na notranji in 
zunanji površini – dim. 3x1,8 cm, teža 
4 g – Rimski čas

758. obd. 455, dis. 211, SE 1033=1097, 
Sek. 1, kv. J6 Železen žebelj s 
polkrožno okroglo glavico s steblom 
kvadratnega preseka. – d. 4,9 cm, teža 
12 g – Nedoločljivo

759. obd. 457, dis. 222, PN 1016, SE 
1033=1097, Sek. 1, kv. K6 Bronasta 
prepletena žica okroglega preseka. – d. 
6,5 cm. – d. 3,6 cm. – pr. 0,1 cm, teža 
2 g – Nedoločljivo

760. obd. 473, dis. 313, PN 1033, 
SE 1033=1097, Sek. 1, kv. J07 Frag. 
železen žebelj z okrasno polkrožno 
glavico s steblom kvadratnega preseka. 

– d. 5,8 cm. – pr. gl. 1,8 cm, teža 17 g – 
Nedoločljivo

761. obd. 985, dis. 1285, PN 3042, 
SE 3078, Sek. 3, kv. AI13 Bronast 
preluknjan trak. – d.4,3 cm, teža 1 g 

– Nedoločljivo

762. obd. 223, dis. 652, SE 1230, Sek. 
1, kv. M5 Odlomek ustja in ostenja 
pekača z enostavnim ustjem, s pre-
mazom, keramika KKIMP1, IKK 
kampanjska, keramika trda, zunanja 
površina zelo temno rjava, prelom rjav, 
na notranji površini temno rdeč, zelo 
dobro ohranjen mat premaz – dim. 
2,2x2,3 cm, teža 4 g – Rimski čas

763. obd. 224, dis. 652, SE 1230, Sek. 1, 
kv. L5 Odlomek ustja amfore Dr.2–4 
ali amfora z ravnim dnom, ustje 
ožgano ali posmoljeno, keramika AMF 
Dr. 2–4/ARD, keramika trda, bež, z 
dr. primesmi groga, r/zm; sljuda, f, r, 
apnenec,dr, f, r, v. 2,9 cm. – pr. ustja 
11,6 cm, teža 34 g – Rimski čas

764. obd. 225, dis. 652, SE 1230, 
Sek. 1, kv. L–M5 Odlomek ravnega 
dna posode, BP, keramika SPČ, kera-
mika zelo fino prečiščena, sivo oker, 
prežgana(?) – dim. 4,5x0,7 cm, teža 12 
g – Rimski čas

765. obd. 568, dis. 617, PN 1151, SE 

1230, Sek. 1, kv. L05 Frag. železen 
žebljiček za čevlje z ukrivljenim steb-
lom kvadratnega preseka; ohr. – pr. gl. 
0,7 cm, v. 1,1 cm, teža 1 g – Rimski čas

766. obd. 569, dis. 618, PN 1152, SE 
1230, Sek. 1, kv. L05 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s stožčasto glavico 
s steblom kvadratnega preseka. – pr. gl. 
1,4 cm, v. 2,3 cm, teža 3 g – Rimski čas

767. obd. 393, dis. 757, PN 1323, SE 
1251, Sek. 1, kv. L08 Frag. bronasta 
sponka. – d. 0,5cm. – d. 0,6cm. – d. 
0,9cm. – d. 0,3cm. – d. 1,9cm, teža 1g 

– Novi vek

768. obd. 268, dis. 924, SE 1431, Sek. 1, 
kv. B2 Odlomek ustja in ostenja lonca 
s profiliranim ustjem, keramika SNPČ 
b (SKOL KK31), keramika b. oranžna 

– dim. 2,1x2 cm, teža 3 g – Rimski čas

769. obd. 804, dis. 853, PN 1281, SE 
1431, Sek. 1, kv. C2 Železen žebelj s 
ploščato okroglo glavico s steblom 
kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,4cm, v. 
2,4cm, teža 3g – Nedoločljivo

770. obd. 217, dis. 649, SE 1346, Sek. 
1, kv. F4 Odlomek ustja lonca z izvi-
hanim ustjem in odrezanim robom 
ustja, keramika PrKK3 – dim. 4x2,2 
cm, teža 11 g – Prazgodovina

771. obd. 218, dis. 649, SE 1346, Sek. 
1, kv. F4 Odlomek ustja lonca, kera-
mika KKIMP 4, ker. rumeno rdeča, z 
obilo dr. primesi; ustje, ožgano – dim. 
2,7x1,1 cm, teža 2 g – Rimski čas

772. obd. 781, dis. 821, PN 1326, SE 
1346, Sek. 1, kv. G05 Frag. železen 
predmet kvadratnega preseka, steblo 
žebljička(?). – d. 1,7cm. – pr. do 0,4cm, 
teža 1g. - nedoločljivo

773. obd. 850, dis. 897, PN 1299, SE 
1346, Sek. 1, kv. B01 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s polkrožno, ovalno 
glavico z ukrivljenim steblom kvadrat-
nega preseka. – pr. gl. 1,3 cm, v. 1,1 cm, 
teža 2 g – Rimski čas

774. obd. 851, dis. 897, PN 1299, SE 
1346, Sek. 1, kv. B01 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
stožčasto glavico z ukrivljenim steb-
lom kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,1 
cm; v. 1,4 cm, teža 1 g – Rimski čas

775. obd. 848, dis. 870, PN 1301, SE 
1346, Sek. 1, kv. C02 Frag. železen 
žebljiček s polkrožno ovalno glavico s 
steblom kvadratnega preseka z odlom-
ljeno konico. – pr. gl. 1,1 cm; ohr. v. 0,8 
cm – Rimski čas

776. obd. 849, dis. 871, PN 1302, SE 
1346, Sek. 1, kv. D03 Frag. železen 

žebljiček s poškodovano glavico in ste-
blom. – pr. gl. 1,1 cm; ohr. v. 1,1 cm, 
teža 1 g – Rimski čas

777. obd. 852, dis. 897, PN 1299, SE 
1346, Sek. 1, kv. B01 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
polkrožno, ovalno glavico z ukrivljen-
im steblom. – pr. gl. 1,4 cm; v. 1,1 cm, 
teža 2 g – Rimski čas

778. obd. 853, dis. 897, PN 1299, SE 
1346, Sek. 1, kv. B01 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
blago zaobljeno, ovalno glavico z 
ukrivljenim steblom kvadratnega pre-
seka. – pr. gl. 1,2 cm; v. 1,7 cm, teža 1 
g – Rimski čas

779. obd. 854, dis. 897, PN 1299, SE 
1346, Sek. 1, kv. B01 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
blago zaobljeno, pravokotno glavico z 
ukrivljenim steblom kvadratnega pre-
seka. – pr. gl. 0,7 cm; v. 1,1 cm, teža 1 
g – Rimski čas

780. obd. 855, dis. 897, PN 1299, SE 
1346, Sek. 1, kv. B01 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
blago zaobljeno, ovalno glavico, in ste-
blom z odlomljeno konico. – pr. gl. 1,4 
cm; ohr. v. 0,7 cm, teža 1 g – Rimski 
čas

781. obd. 856, dis. 897, PN 1299, SE 
1346 Frag. železen žebljiček za čevlje 
z blago zaobljeno, nepravilno ovalno 
glavico in steblom z odlomljeno koni-
co. – pr. gl. 1,1 cm, ohr. v. 0,5 cm, teža 
1 g – Rimski čas

782. obd. 857, dis. 897, PN 1299, SE 
1346, Sek. 1, kv. B01 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s polkrožno, ne-
pravilno ovalno glavico in steblom z 
odlomljeno konico. – pr. gl. 1,0 cm; 
ohr. v. 0,6 cm, teža 1 g – Rimski čas

783. obd. 858, dis. 897, PN 1299, SE 
1346, Sek. 1, kv. B01 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano ne-
pravilno glavico z ukrivljenim steblom 
kvadratnega preseka; ohr. v. 1,1 cm, 
teža 1 g – Rimski čas

784. obd. 859, dis. 897, PN 1299, SE 
1346, Sek. 1, kv. B01 Železen žebelj s 
polkrožno glavico in steblom kvadrat-
nega preseka. – pr. gl. 1,5 cm, ohr. v. 
4,4 cm, teža 10 g – Rimski čas

785. obd. 860, dis. 897, PN 1299, SE 
1346, Sek. 1, kv. B01 Železen žebelj. – 
pr. gl. 2,2 cm; ohr. v. 7,6 cm, teža 27 
g – Rimski čas

786. obd. 861, dis. 897, PN 1299, SE 
1346, Sek. 1, kv. B01 Železen žebelj, 
steblo kvadratnega preseka(?) d. 5,1 
cm, teža 12 g – Rimski čas

787. obd. 862, dis. 897, PN 1299, SE 
1346, Sek. 1, kv. B01 Frag. železna 
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paličica okroglega preseka. – d. 5,1 cm, 
teža 1 g – Rimski čas

788. obd. 1151, dis. 1478, PN 3156, 
SE 3200=3062, Sek. 3, kv. AH03 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano polkrožno, okroglo 
glavico z ukrivljenim steblom. – pr. gl. 
1,1 cm, v. 1,0 cm, teža 1 g – Rimski čas

789. obd. 1305, dis. 1493, SE 3209, 
Sek. 3, kv. AG06 I 2 odlomka sekunda-
rno ožganega dna krožnika, keramika 
ITA TS padska sigilata B, prežgano, 
dva koncentrična kroga – dim. 6,5x5,1 
cm, teža 58 g – Rimski čas

790. obd. 1301, dis. 1477, SE 3052, Sek. 
3, kv. AH05 Odlomek dna s prstanasto 
nogo krožnika, keramika ITA TS pad-
ska sigilata B, dve kaneluri na notranji 
površini dna, prežgano; premaz sred-
nje ohranjen – dim. 7,1x4,3 cm, št. odl 
2, teža 44 g – Rimski čas

791. obd. 1302, dis. 1477, SE 3052, 
Sek. 3, kv. AH05 Odlomek ravnega 
dna in ostenja vrča ali lonca, keramika 
SNPČc, keramika svetlo rumena;, lošč 
na notranji in zunanji površini, na zu-
nanji površini modro slikanje, teža 9 
g – Novi vek

FAZA IId
792. obd. 84, dis. 170, SE 1032, Sek. 
1, kv. ? Odlomek ustja krožnika/
sklede G5, keramika oranžna SNPČ, 
trda, premaz bež na notranji površini, 
graviranje na notranji površini – dim. 
1,8x1,4 cm, teža 1 g – Novi vek

793. obd. 1300, dis. 1471, SE 3007, 
Sek. 3, kv. AI03 Odlomek ročaja z 
ovalnim presekom, ročaj amfore grško 
italska Lamb2 ali Dr6A, keramika 
AMF gr.–ital., Lamb2/Dr6A, kera-
mika roza, zmerne primesi groga in 
železovih oksidov – dim. 8,8x4,4 cm, 
teža 107 g – Rimski čas

794. obd. 975, dis. 1435, SE 3007, Sek. 
3, kv. AI 3–4 Odlomek votlega zatiča 
amfore, keramika AMF španska (ver-
jetno iberska), keramika rumenkasto 
bež, primesi: železovi oksidi, dr, op, 
m, grog, dr, m/r, apnenec,dr,r – dim. 
8,3x4,2 cm , teža 85 g – Rimski čas

795. obd. 977, dis. 1438, SE 3053, 
Sek. 3, kv. AH 3–4 Odlomek ročaja 
grško–italske ali Lamb2, keramika 
AMF gr.–ital./Lamb2, keramika oker, 
obilo groga in apnenca,dim. 9,1x4,0 
cm, teža 116 g – Rimski čas

796. obd. 1149, dis. 1404, PN 3151, 
SE 3023, Sek. 3, kv. AH04 Frag. 
železen žebelj s podolgovato glavico. 

– pr. gl. 2,7 cm, v. 4,7 cm, teža 19 g – 
Nedoločljivo

797. obd. 1147, dis. 1402, 
PN 3149, SE 3023, Sek. 3, 
kv. AG06 Železen žebelj s 
piramidalno ali okroglo(?) 
glavico s steblom kvadrat-
nega preseka. – pr. gl. 1,7 
cm, v. 8,2 cm, teža 23 g – 
Rimski čas

798. obd. 1027, dis. 1272, 
SE 3023, Sek. 3, kv. AH–
AI03 Frag. železen žebljiček za čevlje z 
ukrivljenim steblom. – pr. gl. 1,2 cm, v. 

1,6 cm, teža 2 g – Rimski čas

799. obd. 1146, dis. 1401, PN 3147, SE 
3023, Sek. 3, kv. AH04 Frag. železen 
žebljiček z ukrivljenim steblom. – pr. 
gl. 1,0 cm, v. 1,1 cm, teža 1 g – Rimski 
čas

800. obd. 1148, dis. 1403, PN 3150, 
SE 3023, Sek. 3, kv. AI03 Frag. železen 
žebljiček(?), glavica(?). – pr. gl. 1,6 cm, 
ohr.v 0,8 cm, teža 2 g – Rimski čas

801. obd. 945, dis. 1126, PN 3030, SE 
3023, Sek. 3, kv. AE03 Frag. bronasta 
igla ali bucika z okroglo glavico in ste-
blom okroglega preseka. – pr. gl. 0,3 
cm. – pr. igle 0,1 cm. – d. 1,8 cm. – d. 
2,9 cm, teža 1 g – Nedoločljivo

802. obd. 965, dis. 1272, SE 3023, Sek. 
3, kv. AH–AI 3–4 Štirje odlomki ustja 
in ostenja grško–italske amfore, ustje 
Horvat A3; keramika AMF gr.–ital. 
Z grogom, keramika rdeče rumena z 
obilo groga – dim. 7,3x2,7 cm, teža 59 
g – Rimski čas

803. obd. 968, dis. 1281, SE 3023= 
3047, Sek. 3, kv. AH04 Odlomek ustja 
in ostenja pokrova, keramika KKIMP1 
(IKK, kampanjska), keramika oranžna 

– dim. 3,7x1,8 cm, teža 5 g – Rimski čas

804. obd. 1144, dis. 1399, PN 3145, 
SE 3047, Sek. 3, kv. AI03 Frag. železen 
žebljiček. – pr. gl. 1,1 cm, ohr. v. 0,9 
cm, teža 1 g – Rimski čas

805. obd. 964, dis. 1261, SE 3045, Sek. 
3, kv. AF–AG 3–4 Dva odlomka ustja 
in ostenja vrča (oblika~SKoLNK34 ali 
NK42), keramika SNPČb, rdečkasto 
rumena; v. 2,8 cm. – pr. ustja 5,2 cm, 
teža 11 g – Rimski čas

806. obd. 200, dis. 525, SE 1262, 
Sek. 1, kv. J9 Odlomek dna s prstan-
asto nogo lonca ali skodele, keramika 
PrKK, keramika prelom temno siv, zu-
nanja in notranja površina rjava – dim. 
3,2x1,8 cm, teža 5 g – Prazgodovina

807. obd. 363, dis. 538, PN 1103, SE 
1261, Sek. 1, kv. K09 Frag. bronast 
žebljiček, igla ali zakovica. – pr. glavice 
1,4 cm, ohr. v. 0,7 cm, teža 1 g – Rim-
ski čas

808. obd. 360, dis. 529, PN 1094, 
SE 1261, Sek. 1, kv. J08 Bronasta 
kozmetična igla okroglega preseka s 
polkrožno oblikovano ploščato glavi-
co; rek. d. 13,7 cm. – pr. 0,3 cm, teža 4 
g – Rimski čas

809. obd. 199, dis. 517, SE 1261, Sek. 

1, kv. I8 Odlomek ročaja vrča ali am-
fore z ravnim dnom, ročaj lečastega 
preseka, keramika SNPČ, ker. rumen-
kasto rdeča – dim. 3,1x3,1 cm, teža 13 
g – Rimski čas

810. obd. 529, dis. 541, PN 1104, 
SE 1261, Sek. 1, kv. K08 Svinčeno–
železen predmet, paličica z nepravilno 
okroglim presekom zaključka in steb-
lom kvadratnega preseka. – d. 3,5 cm, 
š. do 1,0 cm. – pr. st. 0,4 cm, teža 7 
g – Nedoločljivo

811. obd. 131, dis. 276, SE 1039, Sek. 
1, kv. B3–5 Odlomek ostenja vrča, 
keramika SNPČ oranžna, temno rdeč 
lošč na zunanji in notranji površini, 
belo slikanje (črte) na notranji površini 

– dim. 2,5x7,8 cm, teža 2 g – Novi vek

812. obd. 356, dis. 310, PN 1030, SE 
1039, Sek. 1, kv. H9 Frag. bronasta 
fibula z rombastim trakastim lokom 
preseka oblike črke D, z narebrenim 
gumbom in 1 navojem peresovine; ohr. 
d. 5,3 cm; š. 0,9 cm, v. 0,9 cm, teža 6 
g – Prazgodovina

813. obd. 132, dis. 276, SE 1039, Sek. 
1, kv. B3–5 Odlomek ostenja vrča, ker-
amika SNPČ roza, bel lošč na notranji 
in zunanji površini, modro slikanje na 
zunanji površini (motiv vejice z listi) – 
dim. 3,5x2,6 cm, teža 6 g – Novi vek

814. obd. 133, dis. 276, SE 1039, 
Sek. 1, kv. B3–5 Odlomek ostenja 
posode, kuhinjska keramika KKIMP3, 
trda, prelom siv, zunanja in notranja 
površina oranžni, teža 7 g – Rimski čas

815. obd. 146, dis. 306, SE 1039, Sek. 
1, kv. J8 Odlomek ravnega dna in 
ostenja lonca, keramika KKNEP1, 
keramika b. oker, ožgana na črno 
na zunanji površini, keramika dokaj 
prečiščena, primesi dr., r; obilo primesi 
na ZP dna: kremen, dr, ob; zaglajene 
površine – dim. 4,1x2,9 cm, teža 11 g 

– Rimski čas

816. obd. 459, dis. 224, PN 1018, 
SE 1039, Sek. 1, kv.I7 Frag. železen 
žebljiček za čevlje s polkrožno nepr. 

glavico in s steblom kvadratnega pre-
seka. – pr. glavice 1,2 cm, v. 1,3 cm, 
teža 1 g – Rimski čas

817. obd. 462, dis. 276, SE 1039, Sek. 
1 , kv. B3–5 Svinčen predmet. – d. 
4,4 cm, teža 28 g. koluvialni nanos 
nedoločljivo

818. obd. 463 , dis. 276 , SE 1039 , Sek. 
1 , kv. B3–5 Železen žebelj s podol-
govato glavico s steblom kvadrat-
nega preseka. – d. 6,7 cm, teža 5 g – 
Nedoločljivo

819. obd. 1328, dis. 981, SE 2048, Sek. 
2, kv. G10 Frag. deformiranega gum-
bastega pokrovčka iz svetlo olivno-
zelenomodrega stekla. – pr. 1,8 cm1,6 
cm, ohr. v. 1,8 cm, teža 4 g – Rimski 
čas

820. obd. 157, dis. 364, SE 1120, Sek. 
1, kv. J7 Odlomek držaja posode, kera-
mika PrKK3, prelom zelo temno rjav, 
ZP in NP rjavi, keramika groba, drob-
no zrnata, ob primesi apnenca – dim. 
3,7x2,6 cm, teža 15g, prazgodovina 

821. obd. 1334, dis. 497, SE 
1179=1177=1120, Sek. 1, kv. J09 Ok-
rogla jantarna jagoda, na eni strani 
ploščata, na drugi zaobljena. – pr. 2,2 
cm, deb. 0,7 cm, teža 2 g – Prazgo-
dovina

822. obd. 168, dis. 393, SE 
1120=1179=1177, Sek. 1, kv. J9 
Dva odlomka ustja in ostenja lonca, 
keramika SNPČ c, keramika b. oker, 
ožgano ustje – dim. 3,1x1,2 cm, teža 6 
g – Rimski čas

823. obd. 177, dis. 429, SE 
1179=1177=1120, Sek. 1, kv. J7–8 
Odlomek ravnega dna in ostenja lonca 
ali vrča, keramika SNPČ b, keramika 
svetlo vijola – dim. 6,7x3,3 cm, teža 69 
g – Rimski čas

824. obd. 178, dis. 429, SE 
1179=1177=1120, Sek. 1, kv. J7–8 
Odlomek ostenja fokajskega vrčka, 
keramika KKIMP5, notranja površina 
in prelom oranžna, zunanja površina 
rjava – dim. 2,2x1,3 cm, teža 1 g – 
Rimski čas

825. obd. 179, dis. 429, SE 
1179=1177=1120, Sek. 1, kv. J7–8 
Odlomek dna kadilnice, keramika 
SNPČ a, keramika rumenkasto rdeča, 
zelo zlizano – dim. 4,9x3,8 cm, teža 16 
g. ker – Rimski čas

826. obd. 180, dis. 429, SE 
1179=1177=1120, Sek. 1, kv. J7–8 
Odlomek ustja ali ostenja amfore Dr. 
2–4 ali amfore z ravnim dnom, kera-
mika Dr. 2–4 ali ARD, keramika ro-
zasto oranžna, primesi: apnenec,f, dr, 
r; železovi oksidi, dr, r – dim. 5,2x3,3 
cm, teža 22 g – Rimski čas

827. obd. 181, dis. 438, SE 
1179=1177=1120, Sek. 1, kv. J8 
Odlomek prstanastega dna vrča ali 
lonca, keramika SNPČ c, keramika 
rdečkasto rumena – dim. 5,2x3 cm, 
teža 11 g – Rimski čas

828. obd. 182, dis. 438, SE 
1179=1177=1120, Sek. 1, kv. J8 
Odlomek trakastega ročaja, keramika 
SNPČ b, keramika oker – dim. 2,8x2,1 
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T.7 Sermin. 805, 811, 820, 836-840: keramika; 807, 808, 812, 841: bron; 796, 797, 842, 843: železo, 821: jantar.
FAZA 2d
807, 808, 812, 841, 796, 797, 842, 843 M 1:2;  ostalo M 1:3

796 797

805 806



76

cm, teža 9 g – Rimski čas

829. obd. 186, dis. 447, PN 1070, SE 
1179=1177=1120, Sek. 1, kv. J8 SNPČ 
6 Odlomek ročaja lonca ali kozice, 
trakast, kanelura na notranji površini, 
keramika SNPČ 6 – dim. 6,4x2,9 cm, 
teža 24 g – Rimski čas

830. obd. 198, dis. 496, PN 1075, SE 
1179=1177=1120, Sek. 1, kv. J10 
Odlomek ročaja amfore, keramika 
AMF kampanjska – dim. 15,9x4,3 cm, 
teža 277 – Rimski čas

831. obd. 506, dis. 499, PN 1078, SE 
1179=1177=1120, Sek. 1, kv. I08 
Železen predmet, spojka(?) pravokot-
nega preseka z zavitimi ožjimi koni-
cami. – d. 8,3 cm, š. 2,4 cm, teža 26 g 
nedoločljivo

832. obd. 338, dis. 1086, PN 8200, 
SE 8208=3024, Sonda 10 Sedem 
odlomkov prstanastega dna in ostenja 
skodelice, grafit X na zunanji površini 
dna, keramika ITA TS Padska sigilata/
TSTP, keramika rumenkasto bež, me-
hka, svetlo rdeč premaz slabo ohran-
jen, spran – dim. 1,6x4,7 cm, teža 20 
g – Rimski čas 

833. obd. 825, dis. 1143, SE 
8208=3024, Sonda 10 Odlomek ustje 
in ostenja amfore Lamb. 2, keramika 
AMF Lamb2, keramika bež z grogom 
zrnca zmerna, teža 33 g – Rimski čas 

834. obd. 1140, dis. 1396, PN 3142, SE 
3024, Sek. 3, kv. AH03 Železen žebelj 
ali žebljiček. – pr. gl. 1,0 cm, ohr. v. 1,6 
cm, teža 1 g – Rimski čas

835. obd. 1141, dis. 1396, PN 3142, SE 
3024, Sek. 3, kv. AH03 Ukrivljeno ste-
blo železnega žebljička, v. 1,3 cm, teža 
1 g – Rimski čas

836. obd. 952, dis. 1215, SE 3014, 
Sek. 3, kv. AH 6–7 Odlomek ustja in 
ostenja kozarca ali lonca, keramika 
SNPČ5, zelo trda, rdeča, dve kaneluri 
na zunanji površini ostenja, v. 4,6 cm. – 
pr. ustja 11,6 cm, teža 10 g – Novi vek

837. obd. 959, dis. 1243, SE 3014, Sek. 
3, kv. AC06 Odlomek ročaja in ostenja 
afriške amfore Dr.30, keramika AMF 
afriška, keramika roza, bež sloj na zu-
nanji površini, slabo ohranjena, v. 13,4 
cm, š. 22,1 cm, teža 362 g – Rimski čas

838. obd. 843, dis. 1176, SE 3014, Sek. 
3, kv. AH 7–8 Odlomek ustja sklede, 
keramika SNPČb, rumenordeča z obi-
lo sljude, v. 1,8 cm. – pr. ustja 19 cm, 
teža 4 g. Neopredeljivo

839. obd. 871, dis. 1188, SE 3014, Sek. 
3, kv. AC04 Odlomek ustja in ostenja 
krožnika sgrafito 2, keramika SNPČ, 
rumenkasto rdeča, zunanja površina 
zglajena svetlo rumenkasto rdeča, bel 
lošč na notranji in zunanji površini ust-
ja, zeleno in rjavo slikanje na notranji 
površini in graviranje, v. 4 cm. – pr. 
ustja 14,3 cm, teža 54 g – Novi vek

840. obd. 876, dis. 1195, SE 3014, Sek. 

3, kv. AH04 Sedem odlomkov ravnega 
dna in ostenja lonca ali sklede, kerami-
ka rdečkasto rjava, zunanja in notranja 
površina temno rjava; zglajena, pri-
mesi: kremen, dr., r.; kalcijev karbonat, 
f, ob, sljuda, f, r; na zunanji površini 
dna koncentrični krogi in obilo zrnc 
kremena, v. 2,2 cm. – pr. dna 11,9 cm, 
teža 51 g – Rimski čas

841. obd. 934, dis. 1092, PN 3016, SE 
3014= 3203 = 3133, Sek. 3, kv. AH06 
Bronasta pasna spona z obročem 
ovalne oblike. – d. 3,1 cm, š. 2,9 cm, 
teža 11 g – Nedoločljivo

842. obd. 1142, dis. 1397, PN 3143, SE 
3014, Sek. 3, kv. AF07 Železen žebelj s 
steblom kvadratnega preseka. – pr. gl. 
1,9 cm, v. 8,0 cm, teža 22 g – Rimski 
čas

843. obd. 946, dis. 1127, PN 3031, SE 
3014, Sek. 3, kv. AI04 Frag. železna 
puščična ost s ploščatima koničastima 
listoma in tulastim nastavkom okrog-
lega preseka, ost konice je sploščena. 

– d. 9,0 cm. – d. konice 4,8 cm, š. 2,2 
cm. – pr. tulca do 1,1 cm, teža 14 g – 
Nedoločljivo

844. obd. 818, dis. 1118, PN 3028, 
SE 3014, Sek. 3, kv. AF03 Pet odlom-
kov zatiča jadranske amfore, keramika 
AMF jadr., zunanja površina svetlo 
roza, prelom in notranja površina 
roza, primesi: grog, dr, m; sljuda, f, m/
ob; kalcijev karbonat, dr, f, m – dim. 
12,6x12,7 cm, teža 1124 g – Rimski čas

845. obd. 828, dis. 1162, SE 3014, Sek. 
3, kv. AG–AH 3–4 14 odlomkov prsta-
nastega dna in ostenja vrča, sklede ali 
lonca, keramika SNPČb, rumenkasto 
rdeča – dim. 3,2x2,5 cm, teža 48 g – 
Rimski čas

846. obd. 842, dis. 1176, SE 3014, Sek. 
3, kv. AH 7–8 Dva odlomka ročaja 
amfore Dr.2–4, keramika AMF Dr. 
2–4 kampanjske proizvodnje, kera-
mika roza – dim. 3,9x2,2 cm, teža 39 
g – Rimski čas

847. obd. 872, dis. 1188, SE 3014, 
Sek. 3, kv. AC04 Odlomek ostenja 
krožnika ali sklede, SNPČ keramika 

oranžna, zunanja površina rumen-
kasto rdeča, zunanja površina zglajena, 
rumenkasto bel lošč na notranji in zu-
nanji površini ustja, rumenkasto rjavo 
in zeleno slikanje ter graviranje na 
notranji površini, teža 6 g. dim. 3,9x2,1 
cm – Novi vek

848. obd. 873, dis. 1188, SE 3014= 
3203 = 3133, Sek. 3, kv. AC04 Dva 
odlomka izčrepinjskega pokrovčka za 
amfore, keramika SNPČc (iz jadranske 
amfore), notranja površina roza, zu-
nanja površina oker – dim. 7,9x4,9 cm, 
teža 41 g – Rimski čas

849. obd. 874, dis. 1191, SE 3014, Sek. 
3, kv. AH05 Odlomek ustja grško–ital-
ske amfore, keramika AMF gr.–ital., 
keramika roza z obilo groga – dim. 
8,1x2,8 cm, teža 33 g – Rimski čas

850. obd. 875, dis. 1191, SE 3014, Sek. 
3, kv. AH05 Trije odlomki prstanastega 
dna in ostenja krožnika ali sklede, ker-
amika SNPČč, roza, rumenkastobež 
lošč na notranji površini z graviranjem 
in zelenim in rjavim slikanjem, v. 2,5 
cm. – pr. dna 5,8 cm, teža 30 g – Novi 
vek

851. obd. 877, dis. 1198, SE 3014, 
Sek. 3, kv. AF 3–4 Odlomek ostenja 
posode s plastičnim rebrom s prst-
nimi odtisi na zunanji površini ostenja, 
keramika PrKK3, keramika rdečkasto 
rjava, notranja površina rjava, zunanja 
površina temno rjava, primesi: obilo 
apnenca, dr, f  – dim. 2,5x2,2 cm, teža 
4 g – Prazgodovina

852. obd. 878, dis. 1199, SE 3014, Sek. 
3, kv. AB04 Odlomek ostenja sklede 
ali krožnika, keramika SNPČ, roza, bel 
lošč na zunanji in notranji površini, 
modro slikanje na notranji površini – 
dim. 2,3x1,8 cm, teža 1 g – Novi vek

853. obd. 866, dis. 1181, SE 3014, Sek. 
3, kv. AF 6–8 Odlomek ostenja sklede, 
sgrafito 2, keramika SNPČ, oranžna, 
bež lošč, na notranji površini z rume-
nozelenim, rjavim slikanjem in gravi-
ranjem, bel lošč na zunanji površini 
z modrim in zelenim slikanjem in 
graviranjem – dim. 1,9x1,7 cm, teža 2 
g – Novi vek

854. obd. 1138, dis. 1394, PN 3140, SE 
3014, Sek. 3, kv. AH06 Frag. železen 
žebljiček z okroglo glavico in ukriv-
ljenim steblom kvadratnega preseka. 

– pr. gl. 1,1 cm, v. 1,4 cm, teža 1 g – 
Rimski čas

855. obd. 1139, dis. 1395, PN 3141, SE 
3014, Sek. 3, kv. AF08 Frag. železne 
paličice. – d. 3,5 cm. – d. 2,9 cm. – d. 
1,6 cm, teža 2 g – Rimski čas

856. obd. 1143, dis. 1398, PN 3144, SE 
3014, Sek. 3, kv. AF05 Steblo kvadrat-
nega preseka železnega žeblja. – d. 3,2 
cm, teža 4 g – Rimski čas

857. obd. 925, dis. 1083, PN 3008, SE 
3014, Sek. 3, kv. AE01 Novec: bezzo 
ali ½ soldo, Benetke, CNI 565   Pr. 
2,3 cm, deb. 0,1 cm, teža 3 g –  – B.l. 
(od 1649). Anonimi. Italija, Beneška 
republika.

858. obd. 926, dis. 1084, PN 3009, SE 
3014, Sek. 3, kv. AD01 Frag. železen 
žebelj s polkrožno glavicoin steblom 
z odlomljeno konico. – pr. gl. 1,4 cm, 
ohr. v. 3,0 cm, teža 4 g – Nedoločljivo

859. obd. 927, dis. 1085, PN 3010, SE 
3014, Sek. 3, kv. AD01 Frag. železen 
žebelj s steblom kvadratnega preseka. 

– pr. gl. 1,7 cm, v. 5,6 cm, teža 9 g – 
Nedoločljivo

860. obd. 942, dis. 1108, PN 3025, SE 
3014, Sek. 3, kv. AH03 Bronasta igla; g. 
1,5 cm, teža 1 g – Nedoločljivo

861. obd. 943, dis. 1109, PN 3027, SE 
3014, Sek. 3, kv. AE02 Železen ročaj 
noža(?) z bronastimi zakovicami; g. 9,5 
cm, š. 1,9 cm, deb. 0,3 0,6 cm. – d. 1,7 
cm, š. 1,2 cm, deb. 0,8 cm, teža 22 g – 
Novi vek

862. obd. 944, dis. 1125, PN 3029, SE 
3014, Sek. 3, kv. AF03 Novec: AE 4, ?, 
RIC? – pr. 1,1 cm, deb. 0,1 cm, teža 1 g 

– – 388–403. Valentinianus II., Theo-
dosius I., Arcadius ali Honorius.

863. obd. 947, dis. 1128, PN 3032, 
SE 3014, Sek. 3, kv. AH04 Frag. 
železen žebelj s poškodovano okroglo 
ploščato glavico s steblom pravokot-
nega preseka. – pr. gl. 1,1 cm, v. 5,6 cm, 
teža 5 g – Nedoločljivo

864. obd. 948, dis. 1211, SE 3014, 
Sek. 3, kv. AH05 Odlomek prstan-
astega dna in ostenja sklede, keramika 
rdečkasto rumena, SNPČc, zunanja 
površina svetlo roza, zunanja površina 
zglajena, lošč na notranji površini 
rumene, zelene, svetlo modre in rjave 
barve z graviranjem/fondo ribassato 
večjih površin in slikanjem, teža 48 g 

– dim. 6,1x3,0 cm – Novi vek

865. obd. 836, dis. 1172, SE 3014, Sek. 
3, kv. AC–AD 1–2 Odlomek ostenja 
krožnika ali sklede, keramika SNPČ 
rumeno rdeča, bel lošč na zunanji in 
notranji površini; na notranji površini 
graviranje in rumeno rjavo slikanje – 
dim. 5,1x4 cm, teža 13 g – Novi vek
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866. obd. 837, dis. 1172, SE 3014, 
Sek. 3, kv. AC–AD 1–2 Odlomek 
ostenja krožnika ali sklede; keramika 
SNPČ, roza oranžna, bel lošč na 
notranji površini, rumenozeleno in 
rjavo slikanje ter graviranje na notranji 
površini – dim. 2,7x2,2 cm, teža 4 g – 
Novi vek

867. obd. 1145, dis. 1400, PN 3146, 
SE 3039, Sek. 3, kv. AH05 Bronast 
obroček. – pr. 3,3 cm, deb. 0,3 cm, teža 
6 g – Nedoločljivo

868. obd. 961, dis. 1254, SE 3036, Sek. 
3, kv. AG08, AH5–8 Odlomek ustja 
sklede ali krožnika, keramika sgrafito, 
SNPČ5, trda, rdeča, bež lošč/glazura 
na notranji in zunanji površini ustja, 
zeleno in rjavo slikanje in graviranje 
na notranji površini – dim. 3,2x1,7 cm, 
teža 3 g – Novi vek

869. obd. 116, dis. 231, SE 1088, 
Sek. 1, kv. D2 Odlomek ročaja vrča, 
ledvičastega preseka, keramika SNPČ 
b, keramika b. rdečkasto rumena – dim. 
4,4x2 cm, teža 7 g – Rimski čas

870. obd. 203, dis. 320, SE 1088, Sek. 
1, kv. D2 Odlomek ustja lonca, kerami-
ka SNPČ5, keramika rdečkasto vijola 

– dim. 4x1,6 cm, teža 6 g – Rimski čas

871. obd. 482, dis. 371, PN 1044, SE 
1206, Sek. 1, kv. E04 Frag. svinčen 
žebelj z železno o glavico s steblom 
pravokotnega preseka. – d. 8,2 cm, 
teža 61 g – Nedoločljivo

872. obd. 1333, dis. 1287, PN 3044, SE 
3093, Sek. 3, kv. AH13 Frag. ostenja z 
apliko, skodelica ali čaša; modrikasto 
steklo; deb. ostenja 0,1 cm, deb. z ap-
liko 0,4 cm. – d. 1,3 cm, š. 1,1 cm, teža 
1 g – Rimski čas

873. obd. 557, dis. 582, PN 1136, SE 
1336, Sek. 1, kv. H06 Frag. železen 
stilus z držajem nepravilnega oval-
nega preseka z navpično presegajočo 
ploščato 5kotno glavico. – d. 8,8 cm. – 
pr. igle do 0,6 cm, š. gl. do 0,8 cm, teža 
8 g – Rimski čas

874. obd. 1363, dis. 1622, PN 3225, SE 
3273, Sek. 3, kv. AC11 Pečatna oljenka 
Loeschcke Xc (b/c), lokalna izdelava, 
keramika SNPČb, oker, nosek ožgan 
zaradi uporabe, cela rahlo prežgana. – 
d. 8,5 cm, v. 2,9 cm, š. 6 cm, teža 90 
g – Rimski čas

875. obd. 183, dis. 440, SE 1203=1204, 
Sek. 1, kv. G–H5 Odlomek ročaja vrča 

ali lonca, keramika SNPČ , keramika 
rdečkasto rumena – dim. 2,9x2,1 cm, 
teža 4 g – Rimski čas

876. obd. 184, dis. 440, SE 1203=1204, 
Sek. 1, kv. G–H5 Trije odlomki ostenja 
ali ustja, keramika SNPČ, keramika 
oranžna – dim. 3,2x2,4 cm, teža 6 g – 
Rimski čas

877. obd. 185, dis. 443, SE 1204=1203, 
Sek. 1, kv. C2 Odlomek trakastega 
ročaja vrča ali amfore z ravnim dnom, 
na zunanji površini kanelura, keramika 
SNPČ, keramika rdečkasto rumena – 
dim. 4,8x3,6 cm, teža 28 g – Rimski 
čas

878. obd. 197, dis. 489, SE 1203=1204, 
Sek. 1, kv. F4 Odlomek ravnega dna 
in ostenja lonca, keramika KKNEP2, 
keramika notranja površina oranžna, 
zunanja površina in prelom zelo tem-
no rjava – dim. 3,2x1,6 cm, teža 7 g 

– Rimski čas (mogoče prazgodovina)

879. obd. 501, dis. 433, PN 1067, 
SE 1203=1204, Sek. 1, kv. H05 Frag. 
železen žebljiček za čevlje s stožčasto 
glavico in z ukrivljenim steblom 
kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,5 cm, v. 
1,3 cm, teža 2 g – Rimski čas

880. obd. 516, dis. 512, PN 1092, 
SE 1203=1204, Sek. 1, kv. G04 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z odlomlje-
no konico stebla. – pr. gl. 0,9 cm, ohr. v. 
1,1 cm, teža 1 g – Rimski čas

881. obd. 636, dis. 598, PN 1316, 
SE 1203=1204, Sek. 1, kv. I06 Frag. 
železen predmet spojka ali ukrivljen 
žebelj s presekom. – d. 5,3cm, teža 13g 

– Nedoločljivo

882. obd. 92, dis. 191, SE 1004, Sek. 1, 
kv. L7 Štirje odlomki ravnega dna lon-
ca (= lonec SKOL KK22), keramika 
KKNEP1, keramika oranžna z veliko 
primesi kremena, posebej na zunanji 
površini dna, zunanja površina rahlo 
ožgana, nekaj primesi: železovi oksidi, 
dr–gr, r, zom. ker., dr–gr, zm – dim. 
8,2x7,8 cm, teža 53 g – Rimski čas

883. obd. 289, dis. 954, SE 2013=1004, 
Sek. 2, kv. L11–12 Odlomek ustja, os-
tenja in nastavka za ročaj vrčka, Kera-
mika EKK (vzhodna kuhinjska kera-
mika), keramika vijola rjava, prežgano 

– dim. 2,6x1,7 cm, teža 3 g – Rimski čas

884. obd. 85, dis. 174, SE 1004, Sek. 1, 
kv. M8 Odlomek ostenja amfore, kera-
mika AMF ned., keramika trda rdeča 
ali temno oranžna, drobno zrnata z 
obilnimi primesmi: siv kremen, dr, zm, 
sljuda, f, r; grog, dr, r; temna zrnca, dr, 
r, teža 29 g – Rimski čas

885. obd. 86, dis. 176, SE 1004, Sek. 
1, kv. K–L9 Odlomek ostenja sklede, 
keramika SNPČ trda, oranžna, lošč 
bež na notranji površini z zelenosivim 
rumenorjavim slikanjem ter gravi-
ranjem – dim. 3,4x2,9 cm, teža 10 g 

– Novi vek

886. obd. 88, dis. 182, SE 1004, Sek. 
1, kv. H9 Odlomek ostenja sklede, 
keramika SNPČ rummenkasto rdeča, 
bel lošč na notranji površini, rumeno 
in zeleno slikanje ter graviranje na 
notranji površini – dim. 3x2,7 cm, teža 

3 g – Novi vek

887. obd. 89, dis. 186, SE 1004, Sek. 
1, kv. G9 Odlomek ustja ali ročaja 
amfore Dr6B ali jadranske z grogom, 
keramika AMF z grogom, teža 13 g – 
Rimski čas

888. obd. 889, dis. 910, SE 2013=1004, 
Sek. 2, kv. M10 Ukrivljeno steblo 
železnega žebljička; v. 1,1 cm, teža 1 g. 
rimski čas

889. obd. 103, dis. 212, SE 1004, Sek. 
1, kv. K8 Odlomek prstanastega dna 
in ostenja krožnika ali skodele, italska/
padska sigilata ali lokalna namizna ker-
amika s premazom, keramika SNPČ, 
keramika b. roza, mehka, rdeč premaz 
skoraj ni ohranjen, teža 12 g – Rimski 
čas

890. obd. 451, dis. 176, SE 1004, Sek. 
1, kv. K–L9 Frag. železen žebelj s 
podolgovato polkrožno glavico s ste-
blom kvadratnega preseka. – d. 5,2 cm, 
teža 5 g – Nedoločljivo

891. obd. 287, dis. 948, SE 2013=1004, 
Sek. 2, kv. M–N11–12 Dva odlomka 
ustja lonca s profiliranim ustjem 
(SKOL KK31), keramika SNPČa, 
keramika b. oranžna – dim. 2,8x1,7 cm, 
teža 5 g – Rimski čas

892. obd. 288, dis. 948, SE 2013=1004, 
Sek. 2, kv. M–N11–12 Šest odlomkov 
ročaja amfore Dr6B, keramika AMF 
Dr6B, keramika rumenkasto rdeča – 
dim. 9,3x3,8 cm, teža 262 g – Rimski 
čas

893. obd. 290, dis. 954, SE 2013=1004, 
Sek. 2, kv. L11–12 Odlomek držaja in 
ostenja pokrova, z narebrenim osten-
jem, keramika SNPČc, keramika bež 

– dim. 4,1x3,7 cm, teža 47 g – Rimski 
čas

894. obd. 294, dis. 960, SE 2013=1004, 
Sek. 2, kv. M–O 4–7 Šest odlomkov os-
tenja z ročajem amfore grško–italske/
Lamb.2/Dr6A; keramika AMF. Dr.6A, 
keramika roza; zunanja površina bež, 
z obilo groga – dim. 8,2x5,4 cm, teža 
217 g – Rimski čas

895. obd. 295, dis. 960, SE 2013=1004, 
Sek. 2, kv. M–O 4–7 Šest odlomkov 
ustja in ostenja amfore Dr6B; kerami-
ka AMF. Dr.6B, keramika rumenkasto 
rdeča – dim. 4,4x4,1 cm, teža 92 g – 
Rimski čas

896. obd. 305, dis. 989, SE 2013=1004, 
Sek. 2, kv. M–N 12–13 Odlomek ustja 
grško–italske amfore; keramika AMF 
gr.–ital., keramika roza z obilo primesi 
groga – dim. 5,0x2,6 cm, teža 21 g – 
Rimski čas

897. obd. 886, dis. 909, PN 2003, SE 
2013=1004, Sek. 2, kv. N10 Frag. 
železen žebljiček za čevlje z odlomlje-

no konico stebla. – pr. gl. 1,3 cm, ohr. 
v. 0,8 cm, teža 1 g. rimski čas

898. obd. 888, dis. 910, PN 2004, SE 
2013=1004, Sek. 2, kv. M10 železen 
žebljiček za čevlje s ploščato ovalno 
glavico in ukrivljenim steblom s 
kvadratnim presekom. – pr. gl. 1,2 cm, 
v. 1,3 cm, teža 1 g. rimski čas

899. obd. 895, dis. 1014, PN 2013, 
SE 2014=1114, Sek. 2, kv. N10 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano nepravilno ovalno glav-
ico s steblom pravokotnega preseka 
z odlomljeno konico. – pr. gl. 1,3 cm, 
ohr. v. 0,9 cm, teža 1 g – Rimski čas

900. obd. 1024, dis. 1189, SE 3013, 
Sek. 3, kv. AC05 Frag. železen žebelj 
s poškodovano glavico s steblom 
kvadratnega preseka z odlomljeno 
konico. – pr. gl. 1,8 cm, v. 3,8 cm, teža 
11 g – Nedoločljivo

901. obd. 834, dis. 1168, SE 3013, Sek. 
3, kv. AE–AF 3 Odlomek ostenja 
sklede ali krožnika visokega sgrafito, 
keramika SNPČ6, roza, rumeno zelen 
lošč na notranji površini, graviranje in 
slikanje (rjavo) na notranji površini – 
dim. 4,8x3,9 cm, teža 12 g. Novi vek

902. obd. 835, dis. 1168, SE 3013, Sek. 
3, kv. AE–AF 3 Odlomek ostenja 
krožnika, G10, keramika bež SNPČ, 
bel lošč na zunanji in notranji površini, 
modro in zeleno slikanje na notranji 
površini (rastlinski motiv) – dim. 
3,6x2,7 cm, teža 8 g – Novi vek

903. obd. 867, dis. 1184, SE 3013, Sek. 
3, kv. AD05 Odlomek ostenja vrča; 
keramika SNPČ, roza, bel lošč na 
notranji površini, zelen lošč na zunanji 
površini in rumeno slikanje – dim. 
2,5x2,2 cm, teža 5 g – Novi vek

904. obd. 822, dis. 1140, SE 
8400=3013, Sonda 12 Odlomek ustja 
in ostenja sklede/krožnika, keramika 
SNPČ, oker, bel lošč na notranji in 
zunanji površini ustja, na notranji 
površini rumeno in zeleno slikanje, 
teža 7 g – Novi vek



78

905. obd. 823, dis. 1140, SE 
8400=3013 , Sonda 12 Odlomek os-
tenja vrča, keramika SNPČ, bež; bel 
lošč na notranji in zunanji površini; 
rjavo, modro in zeleno slikanje na zu-
nanji površini – dim. 2,5x1,9 cm, teža 
2 g – Novi vek

906. obd. 1015, dis. 1144, SE 
8500=3013, sonda 13 Železen žebelj z 
ukrivljenim steblom kvadratnega pre-
seka. – pr. gl. 1,3 cm, v. 5,9 cm, teža 8 
g – Nedoločljivo

907. obd. 931, dis. 1089, PN 3013, SE 
3018, Sek. 3, kv. AI04 Frag. železen 
žebelj s podolgovato polkrožno glav-
ico in s steblom kvadratnega preseka. 

– pr. gl. 1,3 cm, v. 7,0 cm, teža 6 g – 
Nedoločljivo

908. obd. 151, dis. 336, SE 1154, Sek. 
1, kv. D1 Odlomek ustja in ostenja 
sklede, keramika rdečkasto rumena 
SNPČ, svetlo moder lošč in modro 
slikanje na notranji in zunanji površini 

– dim. 2,1x2 cm, teža 2 g – Novi vek

909. obd. 269, dis. 927, SE 1433, Sek. 1, 
kv. B3 Odlomek ustja in ostenja pitosa 
ali pekve, ustje je ravno odrezano in 
preoblikovano (potegnjeno) navzven v 
trikoten presek, keramika PrKK, kera-
mika zelo temo siva, zunanja površina 
oker. Dim. 3,5x4,2 cm, teža 27 g – 
Prazgodovina

910. obd. 846, dis. 872, PN 1297, SE 
1433, Sek. 1, kv. B03 železen žebelj 
kvadratnega preseka; v. 6,5 cm, teža 6 
g – Rimski čas

FAZA III
911. obd. 355, dis. 309, PN 1029, SE 
1074, Sek. 1, kv. C2 Bronast okrogel 
ploščat gumb z zanko. – pr. 1,4 cm, v. 
0,6 cm, teža 1 g – Nedoločljivo

912. obd. 456, dis. 221, PN 1015, SE 
1074, Sek. 1, kv. C2 Železen žebelj s 
steblom kvadratnega preseka. – d. 7,0 

cm, teža 10 g – Nedoločljivo

913. obd. 472, dis. 312, PN 1032, SE 
1074, Sek. 1, kv. C02 Železen žebelj 
s steblom pravokotnega preseka. – d. 
3,8 cm, teža 4 g – Nedoločljivo

914. obd. 156, dis. 362, SE 1138, Sek. 
1, kv. F–G4 Trije odlomki keramičnega 
predmeta; kanelura na zunanji površini, 
presek v L, keramika SNPČ6, kera-
mika b. svetlo oranžna, mehka – dim. 
4,1x1,6 cm, teža 9 g – Rimski čas

915. obd. 145, dis. 305, SE 1138, Sek. 
1, kv. G–H4–5 Odlomek ostenja 
krožnika/sklede, keramika SNPČ ru-
menkasto bež, bel lošč na zunanji in 
notranji površini, modro in svetlo zele-
no slikanje na notranji površini – dim. 
3x2 cm, teža 5 g – Novi vek

916. obd. 986, dis. 1286, PN 1286, SE 
3077, Sek. 3, kv. AH14 Frag. železen 
žebelj. – pr. gl. 1,3 cm, v. 4,7 cm, teža 7 
g – Nedoločljivo

917. obd. 471, dis. 308, PN 1028, SE 
1051, Sek. 1, kv. F03 Frag. železen nož 
z držajem, d. 11,6 cm, š. 1,3 cm, teža 
16 g – Nedoločljivo

918. dis. 125, SE 1051, Sek. 1, G07 
Frag. železne podkve z ohranjenim 
žebljičkom. – d. 10cm,  deb. 0,6cm. – 
Nedoločljivo

919. obd. 443, dis. 125, SE 1051, Sek. 
1, kv. G7 Železen srp. – d. 10,4 cm, š. 
do 3,1 cm, deb. do 1,2 cm, teža 81 g. 
srednji/novi vek

920. obd. 150, dis. 335, SE 1161, Sek. 
1, kv. C–E1 Odlomek ustja in ostenja 
lonca ali pitosa, ustje je na notranji st-
rani odebeljeno, keramika PrKK – dim. 
5,6x3,6 cm, teža 36 g – Prazgodovina

921. obd. 138, dis. 282, SE 1158=1160, 
Sek.1, kv. D1 Odlomek ustja pokrova, 
keramika trda, redukcijsko žgana, pre-
lom siv,notranja in zunaja površina črn 
žleb na notranji površini ustja, kanelu-
ra na zunanji površini ustja, v. v. 1,5 cm. 

– pr. ustja 9,7 cm, teža 7 g – Novi vek

922. obd. 139, dis. 282, SE 1158=1160, 
Sek. 1, kv. D1 Odlomek ostenja 
vrča(?), keramika SNPČ rumenkasto 
rdeča, bel lošč na notranji in zunanji 
površini, rumeno in zeleno slikanje ter 

graviranje na zunanji površini, teža 2 
g – Novi vek

923. obd. 140, dis. 282, SE 1158=1160, 
Sek. 1, kv. D1 Odlomek ostenja 
krožnika/sklede, keramika SNPČ 
mehka, roza, bel lošč na notranji in 
zunanji površini, modro slikanje na 
notranji površini (črte) in zunanji 
površini (pikice) – dim. 3,5x2 cm, teža 
4 g – Novi vek 

924. obd. 466, dis. 282, SE 1158=1160, 
Sek. 1, kv. D1 Frag. železnega stebla(?) 
s kvadratnim presekom. – d. 4,5 cm, 
teža 3 g – Nedoločljivo

925. obd. 112, dis. 217, SE 1076, Sek. 
1, kv. D7 Odlomek ustja in ostenja 
sklede, keramika SNPČ roza, trda, bel 
lošč na notranji in zunanji površini 
ustja, rumeno slikanje na notranji 
površini, v. 2 cm. – pr. ustja 23,6 cm, 
teža 7 g – Novi vek

926. obd. 296, dis. 963, SE 2026, Sek. 
2, kv. H10 Odlomek trakastega ročaja 
posode, keramika PrKK, keramika 
zelo temno siva, zunanja in notranja 
površina rjava – dim. 3,2x2,7 cm, teža 
20 g – Prazgodovina

927. obd. 187, dis. 454, SE 1095, Sek. 1, 
kv. N9 Odlomek ustja izvihanega lon-
ca z odrezanim vrhom ustja, keramika 
PrKK, zunanja površina oker, notranja 
površina in prelom črna – dim. 2,5x2 
cm, teža 6 g – Prazgodovina

928. obd. 122, dis. 254, SE 1065, Sek. 
1, kv. J9 Odlomek ostenja z ročajem 
amfore, keramika severno jadranska 
amfora z veliko kalcijevega karbonata 
(školjk), keramika b. roza, mehka, na 
zunanji površini rumenkasto bež sloj, 
teža 87 g – Rimski čas

929. obd. 476, dis. 325, PN 1038, SE 
1144, Sek. 1, kv. J08 Frag. železen nož. 

– d. 6,1 cm, š. 1,7 cm, deb. 1,0 cm, teža 
13 g – Nedoločljivo

930. obd. 477, dis. 326, PN 1039, SE 
1144, Sek. 1, kv. J09 Frag. železen 
žebljiček za čevlje z okroglo polkrožno 
glavico. – pr. gl. 1,1 cm, v. 1,2 cm, teža 
1 g – Rimski čas

931. obd. 291, dis. 955, SE 
2019=2057=1094, Sek. 2, kv. N08 
Odlomek ostenja in ročaja vrča, kera-
mika KKIMP6, prelom okeroranžen, 
na notranji in zunanji površini belkas-
to rumen sloj, keramika drobnozr-
nata z zmernimi primesmi; kremen, 
dr, r, apnenec,f, zm; grog, dr, r – dim. 
3,2x2,7 cm,, teža 11 g – Rimski čas

932. obd. 458, dis. 223, PN 1017, SE 

1082, Sek. 1, kv. L9 železen predmet 
Železen predmet nepravilno okrog-
lega preseka. – d. 3,5 cm, teža 2 g – 
Nedoločljivo

933. obd. 76, dis. 158, SE 1024, Sek. 1, 
kv. L9 Odlomek polkrožne skodelice 
tankih sten, keramika TST1, redukci-
jsko žganje, vidne primesi obilne: kre-
mena, zdr. ker. ipd., siva trda keramika 

– dim. 2,9x2,4 cm, teža 2 g – Rimski čas

934. obd. 96, dis. 193, SE 1024, Sek. 
1, kv. M8 Odlomek ustja lonca SKOL 
KK 23, keramika KKNEP1, keramika 
fina, temno rjava, ustje ožgano – dim. 
2,1 cm. – pr. ustja 9,7 cm, teža 4 g – 
Rimski čas

935. obd. 351, dis. 131, PN 1008, SE 
1024, Sek. 1, kv. K9 Frag. bronasta 
bucika z okroglo glavico in okroglim 
presekom igle; ohr. v. 1,6 cm. – pr. 
0,1 cm. – pr. glavice 0,3 cm, teža 1 g 

– Novi vek

936. obd. 78, dis. 162, SE 1024, Sek. 
1, kv. K9 Odlomek ostenja in ročaja 
jadranske amfore, keramika AMF jadr., 
keramika roza oranžno porozna, me-
hka, teža 114 g – Rimski čas

937. Obd. 350, SE 1024, PN 1007, Sek. 
1, kv. L9 Novec: soldo, Benetke, CNI 
? – – pr. 2,0 cm, deb. 0,1 cm, teža 2 
g –17. – 18. Stol. Nedoločljiv. Italija, 
Beneška republika. 

938. obd. 93, dis. 192, SE 1069, Sek. 
1, kv. M8 Odlomek ustja sklede, kera-
mika SNPČ roza, bel lošč na notranji 
in zunaji površini, modro slikanje na 
notranji površini – dim. 2,6x1,7 cm, 
teža 3 g – Novi vek

939. obd. 94, dis. 192, SE 1069, 
Sek. 1, kv. M8 Odlomek ustja in os-
tenja pekača orlo bifido, keramika 
KKNEP2, keramika z veliko apnenca, 
zelo temno siva, teža 7 g – Rimski čas

940. obd. 95, dis. 192, SE 1069, Sek. 1, 
kv. M8 Odlomek ustja lonca, keramika 
KKNEP1, keramika trda, prelom in 
notranja površina zelo temno erno 
siva, zunanja površina oranžno rjava, 
zelo zlizano, teža 4 g – Rimski čas

941. obd. 480, dis. 329, PN 1037, SE 
1100, Sek. 1, kv. J09 Železen žebelj z 
ovalno polkrožno glavico s steblom 
kvadratnega preseka. – d. 11,6 cm. – 
pr. gl. 2,7 cm, š. stebla do 1,0 cm, teža 
64 g – Nedoločljivo

942. obd. 101, dis. 207, SE 1009, Sek. 
1, kv. J8 Trije odlomki ravnega dna 
pekača, KK italska s pompejanskim 
premazom, keramika rdečkastorjava, 
obilne primesi: kremen, dr, gr, ob, vul-
kanska zrnca, dr, r, na notranji površini 
glinen premaz temno rdeče barve, teža 
10 g – Rimski čas

943. obd. 142, dis. 288, SE 1049, Sek. 
1, kv. H9 Odlomek ostenja krožnika/
sklede, keramika SNPČc, oranžna, bel 
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lošč na notranji površini, zeleno in 
rumeno slikanje na notranji površini – 
dim. 6x4,8 cm, teža 23 g. srednji/novi 
vek

944. obd. 154, dis. 344, SE 1163, Sek. 
1, kv. C 1–2 Odlomek ustja in ostenja 
krožnika, keramika trda SNPČc, roza, 
bež lošč na notranji površini, temno 
zeleno slikanje na notranji površini in 
graviranje zapolnjeno z zelo temnim 
slikanjem, v. 2,7 cm. – pr. ustja 20 cm, 
teža 26 g – Novi vek

945. obd. 152, dis. 337, SE 1163, Sek. 
1, kv. B–C 1–2 Odlomek ostenaja in 
ročaja severnojadranske amfore Dr.2–
4, keramika severnojadranska, kera-
mika b. roza, mehka – dim. 6,9x4,9 cm, 
teža 118 g – Rimski čas

946. obd. 153, dis. 337, SE 1163, Sek. 
1, kv. B–C 1–2 Odlomek ustja amfore 
Dr. 6B (velika), keramika b. oranžna – 
dim. 7,2x3,3 cm, teža 50 g – Rimski 
čas

947. obd. 357, dis. 359, PN 1043, SE 
1163 Sek. 1, kv. C1 Frag. bronasta 
igla okroglega preseka. – d. 1,9 cm. – 
pr. 0,2 cm; in Frag. peresovina igle 
fibule ali obroček okroglega preseka. 

– d. 0,6 cm. – pr. 0,2 cm, teža 1 g – 
Nedoločljivo

948. obd. 481, dis. 358, PN 1042, 
SE 1163, Sek. 1, kv. C01 Frag. 
železen žebelj. – d. 4,0 cm, teža 7 g – 
Nedoločljivo

949. obd. 161, dis. 372, SE 1200, Sek. 1, 
kv. J–K3 Dva odlomka ustja in ostenja 
lonca oblike SKOL KK23, keramika 
KKNEP8, keramika trda, prelom črn, 
zunanja in notranja površina rjavkasto 
rdeči, v. 2,3 cm. – pr. ustja 10,9 cm, 
teža 6 g – Rimski čas

950. obd. 161, dis. 372, SE 1200, Sek. 1, 
kv. J–K3 Dva odlomka ustja in ostenja 
lonca oblike SKOL KK23, keramika 
KKNEP8, keramika trda, prelom črn, 
zunanja in notranja površina rjavkasto 
rdeči, v. 2,3 cm. – pr. ustja 10,9 cm, 
teža 6 g – Rimski čas

951. obd. 293, dis. 957, SE 2021, Sek. 
2, kv. K11 Odlomek ravnega dna in 
ostenja sklede; keramika SNPČc roza, 
bež; rumen lošč nebleščeč na notranji 
površini, na notranji površini z zele-
nim in rjavim slikanjem, v. 2,2 cm. – pr. 
dna 14,8 cm, teža 119 g – Novi vek

952. obd. 292, dis. 957, SE 2021, Sek. 
2, kv. J–K 11 Odlomek ustja amfore 

grško–italske ali Lamb.2, keramika 
AMF gr.–ital./Lamb.2, keramika bež – 
dim. 7,7x2,8 cm, teža 57 g – Rimski 
čas

953. obd. 64, dis. 136, SE 1054, Sek.1, 
kv. C4 Odlomek ustja vrča, keramika 
SNPČ vijoličasta, bel lošč na zunanji 
in notranji površini, zeleno slikanje in 
graviranje na zunanji površini – dim. 
2,4x2,4 cm, teža 4 g – Novi vek

954. obd. 460, dis. 226, SE 1117, Sek. 
1, kv. B4 Frag. železen žebelj(?). – d. 
2,5 cm. – d. 1,3 cm. – d. 1,3 cm, teža 4 
g – Nedoločljivo

955. obd. 117, dis. 240, SE 1127, Sek. 
1, kv. L9 Odlomek ustja male amfore 
Dr. 6B, lijakasto ustje, severnojadran-
ska faktura (=SKOL N22), notranja 
in zunanja površina keramike rumen-
kasto rdeči, prelom oranžen, teža 33 
g – Rimski čas

956. obd. 118, dis. 240, SE 1127, Sek. 
1, kv. L9 Odlomek ustja male amfore 
Dr. 6B, severnojadranske ali vodovod-
na cev, keramika AMF Dr6B severno-
jadranska, keramika temno oranžna, 
teža 10 g. 

957. obd. 141, dis. 285, SE 1127, Sek. 
1, kv. M9 Odlomek ostenja sklede/
krožnika, keramika SNPČ roza, bel loš 
na notranji in zunanji površina, modro 
in svetlo zeleno slikanje na notranji 
površini (črte), teža 1 g – Novi vek

958. obd. 467, dis. 290, PN 1023, SE 
1127, Sek. 1, kv. L09 Frag. železen 
žebelj s polkrožno glavico s steb-
lom kvadratnega preseka. – d. 10,6 
cm. – pr. glavice 1,8 cm, teža 22 g – 
Nedoločljivo

959. obd. 249, dis. 816, PN 1300, SE 
1436, Sek. 1, kv. B3 Odlomek ustja 
in ostenja lonca, ustje izvihano in na 
koncu skoraj ravno odrezano, kerami-
ka PrKK, zunanja in notranja površina 
rdeča, prelom zelo temno siv – dim. 
4,8x3,5 cm, teža 21 g – Prazgodovina

960. obd. 847, dis. 869, PN 1298, SE 
1436, Sek. 1, kv. B03 Železen žebljiček 
z ukrivljenim steblom pravokotnega 
preseka. – pr. gl. 1,6 cm; v. 2,1 cm, teža 
3 g – Rimski čas

961. obd. 104, dis. 214, SE 1077, Sek. 
1, kv. A–C 1–2 Odlomek ostenja pri 
izlivu vrča, keramika SPČ rumenkasto 
bež, bel lošč na zunanji površini in 
notranji površini, modro slikanje na 
zunaji površini – dim. 3x2,7 cm, teža 
3 g – Novi vek

962. obd. 105, dis. 214, SE 1077, Sek. 
1, kv. A–C 1–2 Odlomek ostenja in 
dna sklede, keramika SNPČ oranžna, 
mehka; bel lošč z zelenim slikanjem in 
graviranjem na notranji površini, teža 
5 g – Novi vek

963. obd. 106, dis. 214, SE 1077, Sek. 1, 
kv. A–C 1–2 Odlomek ostenja sklede s 
plastičnim rebrom na zunanji površini, 
bež lošč na notranji površini, keramika 
vijola SNPČ – dim. 3,4x2,5 cm, teža 7 
g – Novi vek

964. obd. 107, dis. 214, SE 1077, Sek. 
1, kv. A–C 1–Odlomek ustja sklede(?), 
SNPČ keramika oranžna, bel lošč na 
notranji in zunaji površini, zeleno 
slikanje na notranji površini – dim. 
1,8x1,5 cm, teža 1 g – Novi vek

965. obd. 108, dis. 214, SE 1077, Sek. 
1, kv. A–C 1–2 Odlomek ostenja lonca 
s profiliranim vratom, keramika trda, 
zunanja in notranja površina temno 
siva, prelom siv (podobno SKOL KK 
31) – dim. 3,6x2,2 cm, teža 6 g. zgodnji 
novi vek

966. obd. 143, dis. 299, SE 1077, Sek. 
1, kv. A1–B2 Odlomek sigilate, Italska 
sigilata, premaz ni ohranjen, teža 1 g – 
Rimski čas

967. obd. 144, dis. 299, SE 1077, 
Sek. 1, kv. A–B 1–2 Odlomek os-
tenja krožnika ali sklede, keramika 
SNPČ rumenkasta, bel svetleč lošč 
na notranji in zunaji površini, temno 
modro slikanje na zunanji površini 
(križ) in notranji površini (koncentični 
krog, rožice) – dim. 3,5x2,5 cm, teža 6 
g – Novi vek

968. obd. 453, dis. 214, SE 1077, Sek. 
1, kv. A–C 1–2 Frag. železen žebelj s 
steblom kvadratnega preseka. – d. 5,3 
cm, teža 3,4 g – Nedoločljivo

969. obd. 623, dis. 338, SE 1055, 
Sek. 1, kv. H04 Frag. železen žebelj s 
polkrožno glavico in zvitim steblom 
kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,6 cm, 
ohr. v. 6,0 cm, teža 36 g – Nedoločljivo

970. obd. 87, dis. 177, SE 1055, Sek. 1, 
kv. I3 Odlomek ustja in ostenja lončka, 
keramika KKNEP7, keramika trda 
rumenkasto rdeča, zunanja površina 
ožgana na rjavo – dim. 5x4,3 cm, teža 
14 g – Rimski čas

971. obd. 1006, dis. 941, SE 2015, 
Sek. 2, kv. I–J12 železen žebelj s 
poškodovano polkrožno glavico s ste-
blom kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,1 
cm, v. 3,4 cm, teža 3 g – Nedoločljivo

972. obd. 879, dis. 1205, SE 3063, Sek. 
3, kv. AG–AI 13 Odlomek ročaja vrča 
ali amfore z ravnim dnom, keramika 
SNPČ, trakast ročaj s tremi kanelu-
rami na zgornji površini, rumenkasto 
rdeča gre skupaj z OB. 880 – dim. 
6,2x3,6 cm, teža 38 g – Rimski čas

973. obd. 880, dis. 1206, SE 3063, Sek. 
3, kv. AG–AI 13 Odlomek ročaja vrča 
ali amfore z ravnim dnom, trakast 
ročaj s tremi kanelurami na zgornji 
površini, keramika SNPČ, rumenkasto 
rdeča, teža 30 g – Rimski čas

974. obd. 960, dis. 1244, SE 3063, Sek. 
3, kv. AG13 Odlomek ravnega dna 
in ostenja lonca, keramika redukci-
jska temno rjava do črna, zunanja in 
notranja površina zglajeni, trda, teža 
90 g. dim. 10,5x7,1 cm, srednji/novi 
vek

975. obd. 981, dis. 1132, PN 3036, SE 
3063, Sek. 3, kv. AI13 Železenn okov 
za čevlje. – d. 10,8 cm, max. š. 2,5 cm, 
deb. 0,9 cm, deb. zaključka 1,5 cm, 
teža 105 g – Nedoločljivo

976. obd. 1222, dis. 1464, PN 3213, SE 
3102, Sek. 3, kv. AF13 Frag. Železen 
žebelj; ohr. – pr. gl. 0,8 cm, ohr. v. 5,9 
cm, teža 5 g – Nedoločljivo

977. obd. 71, dis. 155, SE 1003, Sek. 1, 
kv. ? Glazirana G5 sgrafito skleda bel 
lošč na NP Odlomek ustja in ostenja 
sklede, keramika oranžna, ožgana na 
zunanji površini, bel lošč na notranji 
površini z zelenim slikanjem, v. 2,6 cm. 

– pr. ustja 17,6 cm, teža 21 g – Novi vek

978. obd. 72, dis. 155, SE 1003, Sek. 1, 
kv.? Glazirana G5 sgrafito skleda bel 
lošč na NP in ZP Odlomek ustja in 
ostenja sklede, keramika oranžna, bel 
lošč na notranji in zunanji površini, 
rumenozeleno slikanje in graviranje na 
notranji površini, v. 3,7. – pr. ustja 17,8 
cm, teža 25 g – Novi vek

979. obd. 98, dis. 204, SE 1020, Sek. 1, 
kv. I6 Odlomek ustja lonca, keramika 
KKNEP1 (keramika z obilo primesi 

–vzhodna?), temno rdečkastorjava, 
ožgano ustje, v. 2,1 cm. – pr. ustja 13,2 
cm, eža 5 g – Rimski čas

980. obd. 55, dis. 115, SE 1020, Sek.1, 
kv. E2 Odlomek ustja in ostenja vrča, 
bel lošč na notranji in zunanji površini, 
na zunanji površini vijoličasto slikanje, 
keramika SNPČ roza, v. 2,6 cm. – pr. 
ustja 8,5 cm, št. odl. teža 4 g – Novi 
vek

981. obd. 91, dis. 189, SE 1020, Sek. 
1, kv. E3–4 Odlomek ustja in ostenja 
lonca, kanelura na ramenu, kera-
mika KKNEP4, zunanja in notranja 
površina črna, prelom sivorjav, v. 2,4 
cm. – pr. ustja 10,9 cm, teža 9 g – Rim-
ski čas

982. obd. 48, dis. 107, SE 1020, Sek.1, 
kv. D2 Glazirana G13 lonec zelen lošč 
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na ZP Odlomek ustja ali noge lonca, 
keramika SNPČ roza, zelen lošč na 
zunanji površini, profilirana zunanja 
površina ustja, v. 2,5 cm. – pr. ustja 
19,6 cm, teža 12 g – Novi vek

983. obd. 56, dis. 122, SE 1003, Sek.1, 
kv. M–N 5–6 glazirana G5 sgrafito lošč 
rjav na NP, bel lošč na ZP Odlomek 
ravnega dna vrča, keramika oranžna, 
SNPČ, trda, lošč rjav na notranji 
površini, bel loše na zunaji površini z 
rumenimzelenimmodrim slikanjem in 
graviranjem, v. 2,4 cm. – pr. dna 10,5 
cm, teža 38 g – Novi vek

984. obd. 66, dis. 140, SE 1003, Sek. 
1, kv. ? Odlomek prstanastega dna in 
ostenja skodelice, premaz ni ohranjen, 
keramika NTS padska ali vzhodna sig-
ilata, v. 1,1 cm. – pr. dna 3,6 cm, št. odl 
1, teža 6 g – Rimski čas

985. obd. 74, dis. 155, SE 1003, Sek. 
1, kv.? Glazirana G2 lonec premaz na 
NP oker, nebleščeč Odlomek ravnega 
dna posode, keramika SNPČ roza, me-
hka, premaz na notranji površini oker, 
slabo ohranjen nebleščeč, v. 2,4 cm. – 
pr. dna 15,7 cm, teža 38 g – Novi vek

986. obd. 348, dis. 97, PN 1006, SE 
1003, Sek. 1, kv. J09 Bronasta zvita 
bucika z okroglo glavico in iglo ok-
roglega preseka; ohr. v. 6,5 cm. – pr. 
0,1 cm. – pr. glavice 0,4 cm, teža 1 g 

– Novi vek

987. obd. 865, dis. 907, PN 2001, SE 
2008=1003, Sek. 1, kv. M12 Bronata 
igla z okroglo glavico; ohr. d. 5,3 cm. 

– pr. gl. 0,4 cm. – pr. igle 0,1 cm, teža 1 
g – Nedoločljivo

988. obd. 452, dis. 196, PN 1013, SE 
1020, Sek. 1, kv. C4 Železen okov 
čevlja. – d. 5,6 cm, š. 5,3 cm, v. 1,4 cm, 
teža 29 g – Novi vek

989. obd. 939, dis. 1105, PN 3022, 
SE 3012, Sek. 3, kv. AH14 Frag. bro-

nast predmet. – d. 3,0 cm, teža 4 g – 
Nedoločljivo

990. obd. 982, dis. 1283, PN 3037, SE 
3012 =1003, Sek. 3, kv. AG13 Frag. 
bronasta pločevina, zvita. – d. 2,0 cm, 
teža 1 g – Nedoločljivo

991. obd. 345, dis. 64, PN 1003, SE 
1003, Sek. 1, kv. M08 Ovalna bronasta 
svetinjica s štirimi izraski. Na eni st-
rani motiv Marije z otrokom, na drugi 
Jezus odrešenik; vel. 1,8 cm x 1,8 cm, 
deb. do 0,2 cm, teža 1 g – Novi vek 

992. obd. 1005, dis. 938, SE 
2008=1003, Sek. 2, kv. M10–12 Bro-
nasto dleto. – d. 11,0 cm, teža 29 g – 
Nedoločljivo

993. obd. 349, dis. 134, PN 1011, SE 
1003, Sek. 1, kv. ? Frag. bronast nap-
rstnik z ornamentom dveh vrezov 
na robu in nizi vtolčenih pikic po 
površini, ohr. vel. 2,7x2,2, 1,4x1,0, 
0,7x0,6 cm, teža 2 g. nekdanja ob-
delovalna površina srednji/novi vek

994. obd. 434, dis. 105, SE 1003, Sek. 1, 
kv. J9 Frag. železen žebelj(?) s steblom 
kvadratnega preseka. – d. 4,0 cm, teža 
5 g – Nedoločljivo

995. obd. 435, dis. 105, SE 1003, Sek. 1, 
kv. J9 Frag. železen žebelj(?) s steblom 
kvadratnega preseka. – d. 1,9 cm, teža 
1 g – Nedoločljivo

996. obd. 442, dis. 124, SE 1003, Sek. 
1, kv. M3–4 Frag. železen žebelj z 
okroglo glavico in s steblom kvadrat-
nega preseka. – d. 3,5 cm, teža 3 g – 
Nedoločljivo

997. obd. 445, dis. 141, SE 1003, Sek. 
1, kv. K8 Frag. železen žebelj z okroglo 
glavico in s steblom pravokotnega pre-
seka; ohr. d. 4,7 cm, teža 4 g – Novi 
vek

998. obd. 446, dis. 144, SE 1003, Sek. 
1, kv. K5 Frag. železen predmet s steb-
lom kvadratnega preseka. – d. 3,5 cm, 
teža 7 g – Novi vek

999. obd. 447, dis. 155, SE 1003, Sek. 1, 
kv. ? Frag. železen žebelj(?) s steblom 
kvadratnega preseka. – d. 4,1 cm, teža 
4 g – Nedoločljivo

1000. obd. 46, dis. 105, SE 1003, Sek.1, 
kv. J9 Glazirana G5 sgrafito lošč bež 
na NP Odlomek ostenja sklede, lošč 
bež na notranji površini, rumeno zele-
no slikanje in graviranje na notranji 
površini, keramika SNPČ roza – dim. 
3,1x4,6 cm, teža 10 g – Novi vek

1001. obd. 57, dis. 124, SE 1003, Sek.1, 
kv. M3–4 Odlomek ramena oljenke 
Loeschcke X, keramika SNPČ, kera-
mika b. oranžna – dim. 2,2x1,2 cm, 
teža 2 g – Rimski čas

1002. obd. 58, dis. 124, SE 1003, Sek.1, 

kv. M3–4 Odlomek ustja krožnika, 
keramika ITA TS Padska sigilata B, 
ožgano, premaz slabo ohranjen – dim. 
2,6x1,7 cm, teža 2 g – Rimski čas

1003. obd. 59, dis. 124, SE 1003, Sek.1, 
kv. M3–4 Odlomek prstanastega dna 
skodelice ali vrčka, keramika SNPČ c, 
keramika roza, ožgano – dim. 2,4x2,2 
cm, št. odl.1, teža 3 g – Rimski čas

1004. obd. 60, dis. 124, SE 1003, Sek.1, 
kv. M3–4 SNPČ Odlomek ustja vrča 
z izlivom, neglazirana, keramika trda, 
prežgano – dim. 2,8x2 cm, teža 2 g – 
Novi vek

1005. obd. 61, dis. 127, SE 1003, Sek.1, 
kv. D3 Glazirana G5 sgrafito skleda 
bel lošč na NP Odlomek ostenja 
sklede, keramika SNPČ roza, bel lošč 
na notranji površini, graviranje in rja-
vo slikanje na notranji površini – dim. 
3,5x3 cm, teža 6 g – Novi vek

1006. obd. 62, dis. 128, SE 1003, Sek.1, 
kv. J4 Odlomek trakastega ročaja in 
ostenja amfore z ravnim dnom ali vrča, 
keramika SNPČ, rumenkasto rdeča, 
veliko apnenca, teža 47 g – Rimski čas

1007. obd. 70, dis. 155, SE 1003, Sek. 1, 
kv. ? Odlomek ustja lonca/vrča, profil-
irana rebra na zunanji površini, kera-
mika KKNEP 4, zunanja in notranja 
površina keramike črni, prelom siv,, 
teža 8 g – Rimski čas

1008. obd. 73, dis. 155, SE 1003, Sek. 
1, kv.? Glazirana G5 sgrafito skleda bel 
lošč na NP Odlomek prstanastega dna 
sklede, keramika oranžna, bel lošč na 
notranji površini, teža 21 g – Novi vek

1009. obd. 344, dis. 63, PN 1002, SE 
1003, Sek. 1, kv. L4 bronasta bucika 
ali igla Bronasta bucika ali igla z zao-
bljeno bikonično glavico in okroglim 
presekom igle; v. 2,0 cm. – pr. glavice 
0,5 cm, teža 1 g – Novi vek

1010. obd. 437, dis. 107, SE 1020, 
Sek. 1, kv. D2 Frag. železen žebelj(?). 

– d. 5,6 cm. – d. 2,9 cm, teža 7 g – 
Nedoločljivo

1011. obd. 438, dis. 107, SE 1020, Sek. 
1, kv. D2 Frag. železen žebelj s steblom 
kvadratnega preseka. – d. 4,2 cm, teža 
4 g – Nedoločljivo

1012. obd. 47, dis. 107, SE 1020, Sek.1, 
kv. D2 Odlomek ustja vrča, keramika 
SNPČ roza, lošč bel, srebrno svetleč 
na notranji površini in zunanji površini, 
2 kaneluri na zunanji površini ustja – 
dim. 2,2x1,7 cm, teža 2 g – Novi vek

1013. obd. 63, dis. 129, SE 1020, Sek.1, 
kv. D–G1 Glazirana G5 sgrafito lošč 
rumenkast na NP Odlomek ostenja 
sklede, keramika SNPČ, oker, lošč 
rumenkast na notranji površini, ru-
menorjavo slikanje in graviranje na 
notranji površini, teža 17 g – Novi vek

1014. obd. 65, dis. 138, SE 1020, Sek. 

1, kv.H9 amfora Dr. 6A ali ARD 
Odlomek ročaja in ostenja amfore Dr. 
6A ali ARD, teža 168 g – Rimski čas

1015. obd. 67, dis. 147, SE 1020, Sek. 
1, kv.G–H8 Kuhinjska keramika nepo-
rozna 6 lonec Odlomek izvihanega 
ustja in ostenja lonca (prazgodovin-
skega), keramika rjava, teža 15 g – 
Rimski čas

1016. obd. 69, dis. 154, SE 1020, Sek. 
1, kv. G–H 7–9 Glazirana G5 sgrafito 
skleda bel lošč na NP, rdeča engoba na 
ZP Odlomek ustja sklede, keramika 
SNPČ, oranžna, bel lošč na notranji 
površini z zelenim slikanjem in gra-
viranjem, rdeča engoba na zunanji 
površini – dim. 2,5x2,2 cm, teža 5 g 

– Novi vek

1017. obd. 77, dis. 169, SE 1020, Sek. 
1, kv. A–B 2 Glazirana G7 vrč bel lošč 
nebleščeč na NP in ZP Odlomek os-
tenja vrča, keramika oranžna SNPČ, 
trda, bel lošč nebleščeč na notranji 
in zunanji površini, modro in zeleno 
slikanje na zunanji površini – dim. 
4x3,8 cm, teža 16 g – Novi vek

1018. obd. 90, dis. 189, SE 1020, Sek. 
1, kv. E3–4 Trije odlomki ostenja 
lonca, z linijo odtisov in kaneluro na 
ramenu, keramika KKNEP4, kerami-
ka redukcijska, zunanja površina črna, 
prelom in notranja površina temno 
siva, obilne primesi apnenca, teža 5 g 

– Rimski čas

1019. obd. 283, dis. 937, SE 
2008=1003, Sek. 2, kv. N10 Odlomek 
ravnega dna vrča, keramika SNPČa, 
keramika vijola – dim. 4,9x3,4 cm, teža 
22 g – Rimski čas

1020. obd. 284, dis. 940, SE 
2008=1003, Sek. 2, kv. O11–12 Trije 
odlomki ustja in ostenja pokrova, kera-
mika KKNEP2, keramika redukcijska, 
zelo temno siva – dim. 3,9x3,5 cm, 
teža 27 g – Rimski čas (po B. Štular 
13.,14. st.)

1021. obd. 1023, dis. 1183, SE 3012, 
Sek. 3, kv. AD–AF13 Frag. železen 
žebelj s kvadratno glavico s steblom 
kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,1 cm, v. 
3,0 cm, teža 2 g – Nedoločljivo

1022. obd. 1025, dis. 1201, SE 3012, 
Sek. 3, kv. AG–AI13 Železen žebelj 
2 Frag. železen žebelj s poškodovano 
ovalno, ploščato glavico s steblom 
kvadratnega preseka. – pr. gl. 2,3 cm, v. 
4,1 cm, teža 16 g – Nedoločljivo

1023. obd. 869, dis. 1186, SE 3012 
=1003, Sek. 3, kv. AG–AK13 Odlomek 
ostenja sklede sgrafito 2, zunanja 
površina roza, notranja površina 
oranžna, SNPČ, zglajena zunanja 
površina, bel lošč na notranji površini, 
z zelenim in rjavim slikanjem ter gra-
viranjem – dim. 6,4x6,3 cm, teža 44 
g – Novi vek



83

T.10 Sermin. 1025, 1028, 1029, 1035, 1048, 1085-1087: keramika; 1053, 1077-1079, 1084: bron; 1047: železo. 
FAZA 3, 4
1053, 1077-1079, 1084, 1047 M1:2; ostalo M. 1:3

SE 3067SE 3105

SE 3097

SE 3090

cesta 4 jarek

1025

1028 1029

1035

1047
1048

1053

1077

1078 1084

1085

1086

1079

1087

SO 3

cesta 4

SE 3022

SE 3228

SE 1186

SE 3127

SE 1070=1025=1056=3069=1167=2033 SE 1165

SO 12



84

1024. obd. 870, dis. 1186, SE 
3012=1003, Sek. 3, kv. AG–AK13 
Odlomek ostenja vrča, keramika 
SNPČ, roza, bel lošč na zunanji in 
notranji površini, temno modro 
slikanje na zunanji površini, 4,5x2,9 
cm, teža 8 g – Novi vek

1025. obd. 949, dis. 1214, SE 3022, 
Sek. 3, kv. AH05 Odlomek enostavne-
ga ustja in ostenja sklede ali skodelice, 
keramika oranžna, SNPČatrda, bel 
lošč na zunanji in notranji površini, 
zelo dobro ohranjen, tanko rebro na 
zunanji površini ustja, v. 3,5 cm. – pr. 
ustja 13,6 cm, teža 10 g – Novi vek

1026. obd. 950, dis. 1214, SE 3022, 
Sek. 3, kv. AC5 Odlomek ostenja 
vrča, keramika bež SNPČc, bel lošč 
na zunanji in notranji površini, temno 
modro slikanje na zunanji površini – 
dim. 2,2x2 cm, teža 2 g – Novi vek

1027. obd. 951, dis. 1214, SE 3022, 
Sek. 3, kv. AC5 Odlomek ravnega 
dna in ostenja vrča, lonca ali kozarca, 
keramika temno roza, trda, SNPČb, 
zunanja in notranja površina zglajeni, 
teža 9 g – dim. 3,9x1,8 cm – Novi vek

1028. obd. 1323, dis. 383, SE 1186, 
Sek. 1, kv. K08 Izvihano cevkasto ustje 
posode iz modriega stekla. – d. 2,4 cm. 

– pr. 6 cm, teža 2 g – Rimski čas

1029. obd. 1324, dis. 383, SE 1186, 
Sek. 1, kv. K08 izvihano ustje; olivno 
zeleno. – d. 3,5 cm. – pr. 11,4 cm; 
skodelica, teža 1 g. , Rimski čas

1030. obd. 164, dis. 383, SE 1186, Sek. 
1, kv. K8 Odlomek držaja in ostenja 
pokrova, keramika SNPČ2, keramika 
b. oranžna – dim. 4,9x3,1 cm, teža 27 
g – Rimski čas

1031. obd. 165, dis. 383, SE 1186, 
Sek. 1, kv. K8 Odlomek ročaja sever-
nojadranske amfore (mogoče oblike 
Dr. 2–4), keramika severnojadranska, 
keramika b. oranžna, redke primesi: 
apnenec, dr, r, grog, dr, r, železovi ok-
sidi, dr–gr, r – dim. 2,7x7,4 cm, teža 48 
g – Rimski čas

1032. obd. 483, dis. 380, PN 1045, 
SE 1186, Sek. 1, kv. J08 Ukrivljen 
železen predmet, trakasta noga in 
blago polkrožen lok fibule(?). – d. 5,7 

cm, š. 1,0 cm, deb. 0,8 c, teža 11 g – 
Nedoločljivo

1033. obd. 484, dis. 381, PN 1046, SE 
1186, Sek. 1, kv. J07 Železen žebljiček 
za čevlje z okroglo zaobljeno glavico 
in ukrivljenim steblom kvadratnega 
preseka. – pr. gl. 1,1 cm, v. 2,0 cm, teža 
1 g – Rimski čas

1034. obd. 955, dis. 1226, SE 3030, Sek. 
3, kv. AC05 Odlomek ostenja vrča, 
keramika svetlo bež rožnato, SPČ, bel 
lošč na zunanji in notranji površini, 
rumenkasto rjavo in zeleno slikanje 
na zunanji površini – dim. 2,7x1,7 cm, 
teža 1 g – Novi vek

1035. obd. 1346, dis. 1564, SE 3228, 
Sek. 3, kv. AE–AF 3–4 Štirje odlomki 
ostenja in ustja krožnika Hayes 50, AS 
C3/4, premaz ni ohranjen, keramika 
ATS C, v. 4,6 cm. – pr. ustja 31,6 cm, 
teža 31 g – Rimski čas

1036. obd. 1347, dis. 1564, SE 3228, 
Sek. 3, kv. AE–AF 3–4 Odlomek os-
tenja krožnika, keramika SNPČc, bel 
lošč na zunanji in notranji površini, 
modro in svetlo rjavo slikanje, roza – 
dim. 3x1,7 cm, teža 3 g – Novi vek

1037. obd. 957, dis. 1236, SE 3042, Sek. 
3, kv. AG05 11 odlomkov ostenja z 
nastavkom za ročaj amfore grško–ital-
ska, Lamb2 ali Dr6A, keramika AMF 
gr.–ital./Lamb2/Dr6A, keramika roza 
z obilo groga – dim. 14x14,9 cm, teža 
909 g – Rimski čas

1038. Obd. 1285, SE 3235, PN 3163, 
Sek. 3, kv. AE8 Novec: Krajcar, 
Dunaj, J. 1970, 322/4. – 1861 (avs-
trijski deželni novci). Franc Jožef  I. 
(1848–1916). Naslednice Svetega rim-
skega cesarstva, Avstrijsko kraljestvo 
(1806–1867)

FaZa IV
1039. obd. 936, dis. 1094, PN 
3018, SE 3011, Sek. 3, kv. AH07 
železen žebelj(?); v. 5,4 cm, teža 3 g – 
Nedoločljivo

1040. obd. 1171, dis. 1416, PN 3185, 
SE 3120, Sek. 3, kv. AD13 Frag. 
železna paličica pravokotnega preseka. 

– d. 2,0 cm, teža 1 g – Rimski čas

1041. obd. 1172, dis. 1417, PN 3186, 
SE 3120, Sek. 3, kv. AC13 Frag. 
železna paličica. – d. 3,0 cm, teža 1 g 

– Rimski čas

1042. obd. 1193, dis. 1431, PN 3201, 
SE 3120, Sek. 3, kv. AE–AH13 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 

poškodovano blago zaobljeno, ne-
pravilno glavico z ukrivljenim steblom. 

– pr. gl. 0,9 cm, v. 1,0 cm, teža 1 g – 
Rimski čas

1043. obd. 1212, dis. 1433, PN 3203, 
SE 3120, Sek. 3, kv. AB10 Frag., zvita 
bronasta igla okroglega preseka. – 
d. 2,3 cm. – pr. 0,1 cm, teža 1 g – 
Nedoločljivo

1044. obd. 115, dis. 229, PN 1019, 
SE 1119, Sek. 1, kv. G1 Odlomek 
ravnega dna in ostenja lonca, kera-
mika KKNEP6, zunanja in notranja 
površina rjavi, prelom temno rjav, teža 
35 g – Prazgodovina

1045. obd. 479, dis. 328, PN 1041, SE 
1165, Sek. 1, kv. G01 Frag. železen 
žebelj s steblom kvadratnega preseka. 

– d. 3,5 cm, teža 10 g – Nedoločljivo

1046. obd. 622, dis. 295, SE 1165, Sek. 
1, kv. F01 Frag. železen paličast pred-
met (šilo?) s steblom kvadratnega pre-
seka; ohr. d. 3,5 cm. – pr. do 0,7 cm, 
teža 3 g – Nedoločljivo

1047. obd. 624, dis. 343, PN 1312, SE 
1165, Sek. 1, kv. E–G 1 Frag. železen 
žebelj s poškodovano glavico in zvitim 
steblom s kvadratnim presekom in 
odlomljeno konico. – pr. gl. 1,3 cm, 
ohr. v. 4,9 cm, teža 6 g – Nedoločljivo

1048. obd. 109, dis. 216, SE 1070=1025, 
Sek. 1, kv. G–H 1–2 Odlomek ostenja 
in ročaja vrča (dvoročajnega?), kerami-
ka SNPČ, trda, roza, lošč svetlozelen 
na notranji in zunanji površini, temno 
zeleno slikanje na zunanji površini 
ročaja – dim. 5,7x10,3 cm, teža 118 
g – Novi vek

1049. obd. 100, dis. 206, SE 1070=1025, 
Sek. 1, kv. I–J2 Odlomek ravnega dna 
vrča, keramika SNPČ roza, na zunanji 

površini moder bleščeč lošč (mogoče 
marmoriziran), na notranji površini 
bež engoba nesvetleča, na zunanji 
površini dna ni lošča – dim. 6,7x3,8 
cm, teža 2 g – Novi vek

1050. obd. 128, dis. 267, SE 
1070=1025, Sek. 1, kv. H1 Odlomek 
ustja in ostenja amfore Dr. 6B, kera-
mika b. oranžna, obilo primesi: grog, 
gr in dr, ob, apnenec, gr, r; f  in dr, zm/
ob, teža 116 g – Rimski čas

1051. obd. 129, dis. 267, SE 1070=1025, 
Sek. 1, kv. H1 Odlomek ostenja vrča, 
keramika SNPČ rumenkasto bež, bel 
lošč na zunanji in notranji površini, 
modro slikanje na zunanji površini, 
teža 3 g. srednji/novi vek

1052. obd. 97, dis. 199, SE 1056, Sek. 
1, kv. K3 Dva odlomka pokrovčka 
za amforo, z držajem, ni jasno ali 
izdelan v kalupu ali na vretenu, kera-
mika SNPČ oz. podobna Dr6B, ker. 
rumenkastordeča, teža 44 g – Rimski 

čas

1053. obd. 1174, dis. 1419, PN 3189, 
SE 3127, Sek. 3, kv. AB12 Frag. železen 
predmet, dvojno preluknjan, obesek(?), 
držalo(?). – d. 2,6 cm, š. 1,7 cm, deb. 
0,2 cm, teža 3 g – Nedoločljivo

1054. obd. 1215, dis. 1458, PN 3207, 
SE 3127, Sek. 3, kv. AA13 Frag. 
železnega žebljička s ploščato kvadrat-
no glavico z debelim steblom kvadrat-
nega preseka z odlomljeno konico. 

– pr. gl. 0,7 cm, ohr. v. 1,3 cm, teža 1 
g – Nedoločljivo

1055. obd. 1216, dis. 1459, PN 3208, 
SE 3127, Sek. 3, kv. AB13 Frag. 
železnega žeblja s ploščato glavico 
s steblom kvadratnega preseka. – 
pr. gl. 0,5 cm, v. 4,2 cm, teža 2 g – 
Nedoločljivo

1056. obd. 1217, dis. 1460, PN 3209, 
SE 3127, Sek. 3, kv. AB13 Frag. 
železnega žeblja z nepravilno glav-
ico s steblom kvadratnega preseka. 

– pr. gl. 1,1 cm, v. 5,0 cm, teža 5 g – 
Nedoločljivo

1057. obd. 1299, dis. 1468, SE 3127, 
Sek. 3, kv. AB13 Odlomek ustja in 
ostenja z ročajem lonca, trakast ročaj, 
keramika SNPČc, svetlo rumenkasto 
rdeča, bel lošč na zunanji in notranji 
površini in na notranji površini ustja 
zeleno poslikana, teža 42 g – Novi vek

1058. obd. 1095, dis. 1375, PN 3120, 
SE 3128, Sek. 3, kv. AD12 Železna 
paličica pravokotnega preseka, steblo 
žebljička(?) d. 0,7 cm, teža 1 g – Rim-
ski čas

1059. obd. 1097, dis. 1377, PN 3122, 
SE 3128, Sek. 3, kv. AC13 Železen 
žebelj, ukrivljen, z nepravilno glavico. 

– pr. gl. 1,1 cm. – d. 4,7 cm, teža 5g – 
Rimski čas

1060. obd. 1184, dis. 1427, PN 
3197, SE 3128, Sek. 3, kv. AD12 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano polkrožno, okroglo 
glavico s steblom. – pr. gl. 1,0 cm, v. 
1,2 cm, teža 1 g – Rimski čas

1061. obd. 1185, dis. 1428, PN 3198, 
SE 3128, Sek. 3, kv. AD13 Frag. 
železen žebelj(?) z ukrivljenim steb-
lom. – pr. gl. 1,2 cm, v. 2,7 cm, teža 3 
g – Nedoločljivo
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1062. obd. 1204, dis. 1432, PN 3202, 
SE 3128, Sek. 3, kv. AB–AD13 
Železen predmet s tremi paličicami. – 
d. 2,0 cm, teža 2 g – Nedoločljivo

1063. obd. 1207, dis. 1432, PN 3202, 
SE 3128, Sek. 3, kv. AB–AD13 Železna 
preluknjana ploščica; a. – d. 3,0 cm, š. 
2,3 cm, teža 4 g – Nedoločljivo

1064. obd. 1208, dis. 1432, PN 3202, 
SE 3128, Sek. 3, kv. AB–AD13 Frag. 
železen žebelj(?). – pr. gl. 1,1 cm, v. 2,8 
cm, teža 2 g – Nedoločljivo

1065. obd. 1210, dis. 1432, PN 3202, 
SE 3128, Sek. 3, kv. AB–AD13 
Železna paličica, steblo žeblja(?), 
kvadratnega preseka. – d. 4,5 cm, teža 
3 g – Nedoločljivo

1066. obd. 1211, dis. 1432, PN 3202, 
SE 3128, Sek. 3, kv. AB–AD13 Železna 
paličica s trikotnim zaključkom, d. 6,6 
cm, teža 5 g – Nedoločljivo

1067. obd. 1218, dis. 1462, PN 3211, 
SE 3128, Sek. 3, kv. AB–AD 12–13 
Železen žebljiček za čevlje 1 Železen 
žebljiček za čevlje z nepravilno ok-
roglo glavico z ukrivljenim steblom 
kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,3 cm, v. 
1,1 cm, teža 1 g – Rimski čas

1068. obd. 1219, dis. 1462, PN 3211, 
SE 3128, Sek. 3, kv. AB–AD 12–13 
Železen žebljiček za čevlje s polkrožno 
nepravilno okroglo glavico z ukrivljen-
im steblom. – pr. gl. 1,0 cm, v. 1,3 cm, 
teža 1 g – Rimski čas

1069. obd. 1220, dis. 1462, PN 
3211, SE 3128, Sek. 3, kv. AB–AD 
12–13 Železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano ploščato rombično 
glavico z odlomljenim steblom. – pr. 
gl. 1,3 cm, ohr. v. 0,5 cm, teža 1 g – 
Rimski čas

1070. obd. 971, dis. 1325, SE 3128, Sek. 
3, kv. AD13 Odlomek prstanastega 
dna in ostenja vrča, keramika rumen-
kasta, SNPČ, bež lošč na zunanji in 
notranji površini, zeleno, modro, rjavo 
in rumeno slikanje na zunanji površini 

– dim. 4,5x3,4 cm, teža 14 g – Novi vek

1071. obd. 972, dis. 1430, PN 3200, 

SE 3128, Sek. 3, kv. AD13 Odlomek 
prastanastega dna sklede, slabo ohran-
jeno, keramika rumenkasta; SNPČ, 
bel lošč na notranji površini z rjavim 
slikanjem, teža 44 g. bel lošč in rjavo 
slikanje notranja površina – dim. 
1,9x6,1 cm – Novi vek

1072. obd. 976, dis. 1436, SE 3128, Sek. 

3, kv. AD13 Odlomek ravnega dna in 
ostenja lončka, keramika SNPČc, kera-
mika oranžna, rjav, mat, rahlo svetleč, 
dobro ohranjen – dim. 6,7x4,1 cm – 
Novi vek

1073. obd. 979, dis. 1450, SE 3119, 
Sek. 3, kv. AG–AH 13 Odlomek os-
tenja krožnika ali sklede, keramika 
rdečkasto rumena, SPČ, bež slojna zu-
nanji in notranji površini, na notranji 
površini graviranje in slikanje rumene, 
zelene in rjave barve. Dim. 6,6x3,6 cm, 
Srednji/novi vek

1074. obd. 1303, dis. 1492, SE 3138, 
Sek. 3, kv. AB12 Odlomek ostenja 
in ročaja amfore (verjetno spatheion 
1, K26), keramika AMF afriška, kera-
mika rdeča, bel sloj na zunanji površini 

– dim. 7,5x7,2 cm, teža 88 g – Rimski 
čas

1075. obd. 1304, dis. 1492, SE 3138, 
Sek. 3, kv. AB12 Odlomek prstan-
astega dna sklede, sgrafito, keramika 
svetlo rdečkasto rumenkasta, SNPČc, 
bel lošč na notranji površini, zeleno in 
rjavo slikanje ter graviranje na notranji 
površini, teža 15 g – Novi vek

1076. obd. 1281, dis. 1496, SE 
3137=3134, Sek. 3, kv. AG13 Železna 
paličica z odebeljenim koncem, a. – d. 
8,1 cm, š. 1,2 cm, žebelj(?), teža 18 g 

– Novi vek

1077. dis 1242, SE 3105, kv. AE 13; 
bronasta cevka – d. 12,6, pr. 1,1cm – 
Nedoločljivo

1078. dis 1247, se 3105, kv. AE 13; 
bronast predmet s kvadratnim pre-
sekom, okrašen. – dim 4x 0,5cm – 
Nedoločljivo

1079. dis 1247, se 3105, kv. AE 13; Frag. 
ukrivljenega bronastega ploščatega 
traku. – dim. 2,6x1cm– Nedoločljivo

1080. obd. 962, dis. 1258, SE 3105, 
Sek. 3, kv. AD–AE13 Odlomek ravne-
ga dna in ostenja lonca za rože, dno 
na sredi predrto, koncentrični krogi na 
zunanji površini dna, keramika SNPČc, 
trda, rumenkasto rdeča, teža 357. dim. 
3,2x15,1 cm – Novi vek

1081. obd. 963, dis. 1259, SE 3105, 
Sek. 3, kv. AD–AE13 Odlomek ročaja 
amfore Dr2–4, keramika AMF Dr2–4, 
keramika temno roza, trda, SNPČ in 
sljuda, f, r, kremen, dr, r – dim. 3,4x2,3 
cm, teža 14 g – Rimski čas

1082. obd. 967, dis. 1278, SE 3104, 
Sek. 3, kv. AH13 Odlomek zatiča am-
fore, SNPČc (AMF jadranska), kera-
mika roza – dim. 6,7x4,1 cm, teža 88 
g – Rimski čas

1083. obd. 194, dis. 478, SE 1234, Sek. 
1, kv. I–J9 Odlomek trakastega ročaja 
vrčka, keramika SNPČ c, keramika 
rdeča – dim. 2,3x2,2 cm, teža 5 g – 
Rimski čas

1084. obd. 983, dis. 1133, PN 3038, 
SE 3067, Sek. 3, kv. AJ13 Bronasta 
pločevina nepravilno okrogle oblike, 
na sredi predrta z rombično zako-
vico. – pr. 2,9 cm, deb.0,3 cm, teža 4 
g – Nedoločljivo

1085. obd. 954, dis. 1225, SE 3097, 

Sek. 3, kv. AH13 Odlomek ustja lonca 
z ovratnikom ali trakastim ustjem, ker-
amika temno siva, trda, v. 3,4 cm. – pr. 
ustja 9,5 cm, teža 14 g – Novi vek

1086. obd. 953, dis. 1225, SE 3097, Sek. 
3, kv. AH13 Odlomek ustja in ostenja 
sklede, keramika SNPČb, oranžna, ru-
menkasto bež lošč na notranji površini 
z zelenim slikanjem in graviranjem, v. 
4,6 cm. – pr. ustja 18,6 cm, teža 31 g 

– Novi vek

1087. obd. 958, dis. 1241, SE 3090, 
Sek. 3, kv. AH13 Odlomek ustja in 
ostenja posode(lonca ali gradbenega 
materiala) z valovitim ustjem (izvihano 
navzven in okrašeno z odtisi prstov), 
keramika oranžna, SNPČa, trda, 
primesi:grog, dr, gr, ob, apnenec,d, f, 
ob, gr, r; sljuda, f, r, železovi oksidi, dr, 
r, v. 4,5 cm. – pr. ustja 31 cm, teža 95 
g – Novi vek

1088. obd. 135, dis. 277, SE 1087, Sek. 
1, kv. D1–2 Odlomek ustja in ostenja 
sklede ali krožnika, keramika oranžna 
SNPČ, bel lošč na notranji in zunanji 
površini – dim. 2,5x2 cm, teža 3 g – 
Novi vek

1089. obd. 136, dis. 277, SE 1087, Sek. 
1, kv. D1–2 Odlomek prstanastega dna 
sklede ali krožnika, keramika oranžna 
SNPČ, bel lošč na notranji površini, v. 
1,4 cm, š. 4,4 cm, teža 9 g – Novi vek

1090. obd. 465 , dis. 277 , SE 1087 , 
Sek. 1 , kv. D1–2 Frag. železen žebelj 
s polkrožno glavico s steblom kvadrat-
nega preseka. – d. 7,3 cm. – pr. glavice 
1,8 cm, teža 12 g – Nedoločljivo

1091. obd. 1013, dis. 1042, SE 2067, 
Sek. 2, kv. P 13–14 Železen žebelj z 
nepravilno ploščato glavico s steblom 
kvadratnega preseka z ukrivljeno kon-
ico. – pr. gl. 1,2 cm, v. 5,7 cm, teža 7 
g – Nedoločljivo

1092. obd. 315, dis. 1007, SE 2067, 
Sek. 2, kv. P–R 12–13 Odlomek ust-
ja in ostenja skodele, keramika bež 
SNPČc, bel lošč na zunaji in notranji 
površini, modro slikanje z motivom na 
zunanji površini; na notranji površini 
celotna površina poslikana modro in 
medlo rumeno – dim. 4,2x4,2 cm, teža 
10 g – Novi vek

1093. obd. 316, dis. 1007, SE 2067, 
Sek. 2, kv. P–R 12–13 Odlomek osten-
ja vrča, keramika bež, SNPČc, bel lošč 
na zunanji in notranji površini, slikanje 
(zeleno, modro, rjavo, rumeno) na zu-
nanji površini, na zunanji površini lošč 
zelo slabo ohranjen – dim. 2,7x2,4 cm, 
teža 3 g – Novi vek

1094. obd. 320, dis. 1042, SE 2067, 
Sek. 2, kv. P 13–14 Odlomek prstan-
astega dna in ostenja sklede; keramika 
SNPČc, roza, bel lošč na notranji in 
zunanji površini, na notranji površini 

modro in rumeno slikanje – dim. 
3,2x3,1 cm, teža 10 g – Novi vek

1095. obd. 321, dis. 1042, SE 2067, 
Sek. 2, kv. P 13–14 Odlomek prstan-
astega dna in ostenja skodele ali vrča; 
keramika SNPČc, rozasto bež, mehka, 
na zunanji površini ostanki belega 
lošča le kapljice (mogoče premazan 
zgornji del zunanje površine) – dim. 
5.9x4,6 cm, teža 20 g – Novi vek

1096. obd. 322, dis. 1042, SE 2067, 
Sek. 2, kv. P 13–14 Odlomek ravnega 
dna in ostenja vrča; keramika SNPČ 6, 
trda, svetlo rdeča; bel lošč na zunanji 
in notranji površini (slabši); na zunaji 
površini slikanje (rumen in rjav pas, 
modrozelen motiv), v. 2,2 cm. – pr. 
dna 12 cm, teža 26 g – Novi vek

1097. obd. 149, dis. 330, SE 1067, Sek. 
1, kv. F8 Dva odlomka izvihanega ust-
ja lonca, keramika PrKK, prelom črn, 
zunanja in notranja površina rdečkasto 
rjava, keramika dokaj prečiščena – dim. 
2,6x2,3 cm, teža 4 g – Prazgodovina

1098. obd. 449, dis. 168, SE 1058, Sek. 
1, kv. I4 Frag. železen žebelj s podol-
govato glavico in s steblom pravokot-
nega preseka. – d. 6,4 cm, teža 8 g – 
Novi vek

1099. obd. 450, dis. 168, SE 1058, Sek. 
1, kv. I4 Frag. železen žebelj(?) s steb-
lom pravokotnega preseka. – d. 6,2 cm, 
teža 11 g – Nedoločljivo

1100. obd. 80, dis. 168, SE 1058, Sek. 1, 
kv. I4 Odlomek ustja lonca, keramika 
SNPČc, keramika roza, mehka – dim. 
3,6x2 cm, teža 2 g – Rimski čas

1101. obd. 81, dis. 168, SE 1058, Sek. 
1, kv. I4 Odlomek ustja in ostenja pok-
rova, keramika SPČ svetlo roza, trda, 
lošč na notranji površini, bel, spran 
lošč; neohranjeno na zunanji površini 

– dim. 2,9x2,2 cm, teža 3 g – Novi vek

1102. obd. 82, dis. 168, SE 1058, Sek. 1, 
kv. I4 Odlomek ostenja vrča, keramika 
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svetlo roza SNPČ, bel lošč na notranji 
in zunanji površini, modro slikanje na 
zunanji površini – dim. 1,7x1 cm, teža 
1 g – Novi vek

1103. obd. 83, dis. 168, SE 1058, Sek. 
1, kv. I4 Glazirana G10 skleda/krožnik 
bel lošč na NP in ZP Odlomek os-
tenja sklede ali krožnika, keramika 
svetlo roza SPČ, bel lošč na notranji 
in zunanji površini, modro, rjavo, črno 
slikanje na notranji površini – dim. 
1,8x1,5 cm, teža 2 g – Novi vek

1104. obd. 868, dis. 1185, SE 3016, 
Sek. 3, kv. AI 3–4 Odlomek ustja in os-
tenja sklede, keramika SNPČa, zelen-
kasto bež, bel lošč na notranji površini, 
rumenkastorjavo slikanje in graviranje, 
v. 3,1 cm. – pr. ustja 27,4 cm, teža 12 
g – Novi vek

1105. Obd. 938, SE 3016, PN 3021, 
Sek. 3, kv. AH4 Novec: S, Roma, RIC 
98; 114 – pr. 3,6 cm, deb. 0,3 cm, teža 
25 g –– 41–54. Claudius I. 

1106. obd. 114, dis. 225, SE 1111, Sek. 
1, kv. J9 Odlomek stožčastega dna ali 
držaja predmeta, keramika SNPČa, 
keramika b. oker – dim. 2,6x1,7 cm, 
teža 5g, rimski čas

1107. obd. 123, dis. 259, SE 1111, Sek. 
1, kv. H–J9 Dva odlomka ustja in os-
tenja pokrova, keramika kampanjska 
IKK, keramika b. oranžna, ožgano 
ustje in notranja površina do rjave 
barve, teža 22 g – Rimski čas

1108. obd. 124, dis. 259, SE 1111, Sek. 
1, kv. H–J9 Odlomek ustja in ostenja 
grško–italske amfore, keramika AMF 
gr.–ital., keramika b. oker/rdečkasto 
rumena, mehka, zmerne primesi: grog, 
gr, dr, zm/r; apnenec, dr, f, r, teža 28 
g – Rimski čas

1109. obd. 125, dis. 259, SE 1111, Sek. 
1, kv. H–J9 Odlomek ustja in ostenja 
amfore Lamb. 2 ali zgodnje oblike Dr. 
6A, keramika AMF Lamb2, keramika 
b. svetlo roza, mehka, prašna, obilne 
primesi: grog in železovi oksidi, dr, gr, 
f, ob; , teža 31 g – Rimski čas

1110. obd. 242, dis. 796, SE 1372, 
Sek. 1, kv. G10 Odlomek ustja lonca 
(kroglast), keramika PrKK, keramika 

zunanja površina rdeča, notranja 
površina in prelom temno siv, 4,4x4 
cm, teža 20 g – Prazgodovina (Br.d.?)

1111. obd. 241, dis. 796, SE 1372, Sek. 
1, kv. G10 Odlomek ostenja sklede, 
keramika roza SPČ; bel lošč na zunanji 
in notranji površini bolj sivo zelen; 
na notranji površini v reliefu orna-
ment, dodatno poudarjen z zelenim in 
modrim slikanjem – dim. 3,3x3,1 cm, 
teža 6 g – Novi vek

1112. obd. 1010, dis. 996, SE 2065, Sek. 
2, kv. P12–13 Žebelj, z ravno podol-
govato glavico s steblom kvadratnega 
preseka. – pr. gl. 1,0 cm; v. 1,5 cm. – d. 
3,9 cm, teža 4 g – Nedoločljivo

1113. obd. 1020, dis. 1174, SE 3018, 
Sek. 3, kv. AI03 Frag. železen žebelj z 
ovalno glavico s steblom kvadratnega 
preseka. – pr. gl. 1,1 cm, ohr. v. 3,6 cm, 
teža 3 g – Nedoločljivo

1114. obd. 831, dis. 1165, SE 3018, 
Sek. 3, kv. AI04 Odlomek trakastega 
ročaja posode, keramičen prelo siv, 
zunanja in notranja površina oranžna; 
keramika trda, primesi: sljuda, f, m; 
železovi oksidi, dr, r; apnenec,dr, r – 
dim. 6,2x3,6 cm, teža 19 g – Novi vek

1115. obd. 1331, dis. 1165, SE 3018, 
Sek. 3, kv. AI04 Zataljeno ustje(?); 
navzven nagnjeno ustje, modrikasto 
steklo. – d.2,9 cm. – pr. 5,8 cm, teža 2 
g – Rimski čas

1116. obd. 832, dis. 1165, SE 3018, 
Sek. 3, kv. AI04 Odlomek prstanaste-
ga dna in ostenja sklede ali krožnika, 
keramika roza; SNPČc, bel lošč na 
notranji površini, graviranje na notran-
ji površini dna z rjavim polnilom, v. 2,2 
cm. – pr. dna 12 cm, teža 27 g – Novi 
vek

1117. obd. 833, dis. 1165, SE 3018, Sek. 
3, kv. AI04 Pet odlomkov ustja, ostenja 
in prstanastega dna posode, keramika 
SNPČc, oranžna, svetlo rjav lošč na 
notranji in zunanji površini ustja – dim. 
4,4x2,4 cm, teža 16 g – Novi vek

1118. obd. 838, dis. 1174, SE 3018, 
Sek. 3, kv. AI03 Odlomek ostenja 
sklede; keramika SNPČ, roza, bel lošč 
na notranji površini z modrim slikan-
jem, zunanja površina zglajena – dim. 
3,3x1,8 cm, teža 4 g – Novi vek

1119. obd. 839, dis. 1174, SE 3018, Sek. 
3, kv. AI03 Odlomek ostenja sklede 
ali krožnika, visoki sgrafito, že skoraj 
glazirana moderna keramika, SNPČ 
oker; rumenkasto zelen lošč/glazura 
na notranji površini z rjavim slikanjem 
in graviranjem – dim. 2,3x1,3 cm, teža 
1 g – Novi vek

1120. obd. 840, dis. 1174, SE 3018, 
Sek. 3, kv. AI03 Odlomek ostenja vrča 
sgrafito, keramika SNPČ roza, bel lošč 
na notranji in zunanji površini, na zu-
nanji površini rumeno, zeleno, rjavo 
slikanje in graviranje – dim. 2,7x2,5 
cm, teža 5 g – Novi vek

1121. obd. 841, dis. 1174, SE 3018, 
Sek. 3, kv. AI03 Odlomek ustja in 
ostenja krožnika, keramika SNPČb, 
oker, rumenkasto bel lošč na notranji 
površini in zunanji površini ustja, 
graviranje in zelenorjavo slikanje na 
notranji površini – dim. 4x3,1 cm, teža 
7 g – Novi vek

1122. obd. 923, dis. 1080, PN 3005, SE 
3018, Sek. 3, kv. AI03 Frag. železne 
puščične osti s ploščato konico in 
trnom/rebrom okroglega(?) preseka 
z zakovicama, oddaljenima 1,5 cm, d. 
3,7 cm, š. 2,7 cm, v. 0,9 cm, teža 7 g – 
Nedoločljivo

1123. obd. 924, dis. 1081, PN 3006, SE 
3018, Sek. 3, kv. AI04 Frag. železen 
žebelj z ovalno glavico in steblomk-
vadratnega preseka; . – pr. gl. 1,1 cm, v. 
4,3 cm, teža 4 g – Nedoločljivo

1124. obd. 932, dis. 1090, PN 3014, SE 
3018, Sek. 3, kv. AI04 Frag. železen 
žebelj s poškodovano glavico in s ste-
blom kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,5 
cm, v. 6,5 cm, teža 4 g – Nedoločljivo

1125. obd. 933, dis. 1091, PN 3015, SE 
3018, Sek. 3, kv. AI03 železen žebelj. – 
d. 3,6 cm, teža 4 g – Nedoločljivo

1126. obd. 935, dis. 1093, PN 3017, SE 
3018, Sek. 3, kv. AJ03 železen žebelj(?). 

– d. 2,5 cm, teža 2 g – Nedoločljivo

1127. obd. 160, dis. 370, SE 1181, Sek. 
1, kv. J8 Odlomek ustja in ostenja 

pokrova, keramika SNPČ2, keramika 
b. oker – dim. 2,4x2,2 cm, teža 3 g – 
Rimski čas

1128. obd. 159, dis. 370, SE 1181, 
Sek. 1, kv. J8 Dva odlomka ostenja in 
ravnega dna lonca oblike SKOL KK31 
(fini), keramika KKNEP1c, keramika 
b. oranžno rjava, zunanja površina 
ožgana na zelo temno rjavo, keramika 
finozrnata z obilo primesi: sljuda, f, ob, 
kremen, dr, r; dim. 6,3x2,6 cm, teža 12 
g – Rimski čas

1129. obd. 162, dis. 374, SE 1181, Sek. 
1, kv. J7 Dva odlomka ravnega dna 
in ostenja lonca, keramika PrKK3, 
prelom oranžen, zunanja in notranja 
površina rjava do temnorjava, kera-
mika groba z obilo primesi: kremen, 
dr–gr, ob; grog, dr, r; sljuda, f, ob; 
dim. 5,5x3,5 cm, 3,7x3,2 cm, teža 32 
g. prazgodovina

1130. obd. 36, dis. 80, SE 1002, Sek.1, 
kv. E7 Odlomek ustja in ostenja 
sklede, keramika SNPČ, mehka, svetlo 
oranžna; lošč: marmorizirana, modro 
bela glazura na notranji in zunanji 
površini, kjer je modra barva bleščeča, 
graviranje na notranji površini, dobro 
ohranjeno – dim. 4,9x3,5 cm, teža 10 
g – Novi vek

1131. obd. 3, dis. 9, SE 1002, Sek.1, kv. 
I4 Odlomek ustja sklede/lonca; G1, 
keramika rožnato oker, trda; premaz: 
dobro ohranjen, svetleč, sivo zelen, v. 
3,6 cm. – pr. ustja 21,6 cm, teža 16 g. 
zgodnji novi vek

1132. obd. 37, dis. 81, SE 1002, Sek.1, 
kv. K6 Odlomek ustja in ostenja 
sklede / pokrova, ker. oranžna SNPČ, 
trda, bež glinena engoba na zunanji 
površini, kanelura na zunanji površini 
ustja, v. 2,8 cm. – pr. ustja 13,6 cm, 
teža 9 g – Novi vek

1133. obd. 272, dis. 928, SE 2003=1002, 
Sek. 2, kv. O–P 3–6 Odlomek svitka; 
keramika PrKK, keramika izjemno 
grobe izdelave, redke grobe primesi, 
apnenec,gr, r,; površina je porozna, 
zunanja in notranja površina rdeča 
oranžna, prelom zelo temno siv – dim. 
4,8x4,7 cm, teža 53 g – Prazgodovina

1134. obd. 26, dis. 68, SE 1002, Sek.1, 
kv. M8 Odlomek prstanastega dna 
posode; bel premaz na notranji in zu-
nanji površini (brez dna); na notranji 
površini graviran okras, na zunanji 
površini rdeč slikan pas; keramika 
oranžna, v. 1,8 cm. – pr. dna 5,8 cm, 
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teža 14 g – Novi vek

1135. obd. 19, dis. 37, PN 1001, SE 
1002, Sek.1, kv. N8 Odlomek prstan-
astega dna in ostenja vrča, keramika, 
trda, roza, bel nebleščeč premaz na 
zunanji površini, srednje ohranjen, 
mehurčkast, vrezan okras, v. 2,9 cm. – 
pr. dna 7,8 cm, teža 110 g – Novi vek

1136. obd. 829, dis. 1163, SE 3008, 
Sek. 3, kv. AE–AF 13 Odlomek prsta-
nastega dna in ostenja sklede, keramika 
SNPČc, trda, roza, zelenkasto rumen 
lošč na notranji površini, nesvetleč, 
graviranje na notranji površini dna, v. 
3,4 cm. – pr. dna 8,8 cm, teža 79 g – 
Novi vek

1137. obd. 405, dis. 45, SE 1002, Sek. 1, 
kv. H6 Frag. železen nož. – d. 10,5 cm, 
teža 22 g – Novi vek 

1138. obd. 885, dis. 1074, PN 8101, SE 
8104=1002=3008, sonda 9 Frag. okro-
gla ploščica, okrašena s punktiranjem. 

– d. 2,0 cm, teža 1 g – Nedoločljivo

1139. obd. 430, dis. 89, SE 1002, Sek. 1, 
kv. I–J 8–9 Frag. železna vilica. – d. 3,5 
cm. – d. 11,1 cm, teža 20 g – Novi vek

1140. obd. 431, dis. 94, SE 1002, Sek. 1, 
kv. H8 Frag. železen žebelj s steblom 
kvadratnega preseka. – d. 3,7 cm, teža 
4 g – Nedoločljivo

1141. obd. 432, dis. 96, SE 1002, Sek. 
1, kv. I9 Pravokoten železen okov 
ključavnice. – d. 11,2 cm, š. 1,6 cm, 
deb. 0,5 cm. – d. predrnine za ključ 2,5 
cm, teža 29 g – Novi vek

1142. obd. 433, dis. 100, SE 1002, Sek. 
1, kv. M8 železen žebelj s polkožno 
glavico in steblom kvadratnega pre-
seka. – d. 5,3 cm, teža 8 g – Novi vek

1143. obd. 45, dis. 96, SE 1002, Sek.1, 
kv. I9 G5 sgrafito bel lošč na NP 
Odlomek ostenja posode, keramika 
SNPČ oranžna, bel lošč na notranji 
površini, rumeno zeleno slikanje in 
graviranje na notranji površini – dim. 
2,3x1,5 cm, teža 2 g – Novi vek

1144. obd. 6, dis. 26, SE 1002, Sek.1, 
kv. I9 belo roza Odlomek noge in 
dna trinožnika, ožgano, beloroza 
keramika, trda, zelen premaz, bleščeč, 
mehurčkast – dim. 3,1x6,6 cm, teža 40 
g – Novi vek

1145. obd. 7, dis. 28, SE 1002, Sek.1, 
kv. L6 Odlomek posode, slikan in 
vrezan okras, bela glazura na zunanji 
in notranji površini, temno modro 
slikanje na notranji površini (rastlinski 
okras), rdeča na zunanji površini, gra-
viran okras na notranji površini, gla-
zura dobro ohranjena – dim. 3x2 cm, 
teža 6g – Novi vek

1146. obd. 8, dis. 29, SE 1002, Sek.1, 

kv. J9 Odlomek dna, G5, keramika 
oranžna, premaz bel na notranji 
površini, dobro ohranjen, slikan zelen 
okras, vrezan okras – dim. 3,2x2,8 cm, 
teža 8 g – Novi vek

1147. obd. 1, dis. 7, SE 1002, Sek.1, kv. 
M7 Odlomek ročaja posode, keramika 
SNPČ, keramika b. ? – dim. 3,6x3,1 
cm, teža 3 g; - rimski čas

1148. obd. 10, dis. 33, SE 1002, Sek.1, 
kv. J6 Odlomek ravnega dna posode, 
premaz bel na notranji površini, rume-
no slikanje, keramika oranžna – dim. 
3,4x2,7 cm, teža 8 g – Novi vek

1149. obd. 12, dis. 46, SE 1002, Sek.1, 
kv. I8 Odlomek sklede, bel premaz 
na notranji površini z rumenim in 
zelenim slikanjem ter vrezanim okra-
som, keramika temno oranžna – dim. 
3,1x2,2 cm, teža 7 g – Novi vek

1150. obd. 2, dis. 18, SE 1002, Sek.1, 
kv. H4 Odlomek tordiranega ročaja, 
keramika SNPČ, keramika svetloroza 
barve, BP – dim. 3,9x1,7 cm, teža 7 g 

– Rimski čas

1151. obd. 24, dis. 66, SE 1002, Sek. 
1, kv. M06 Odlomek ustja ali držaja 
posode, keramika PrKK1, zunanja in 
notranja površina rdeči, prelom sivor-
jav – dim. 3,7x3,4 cm, teža 14 g – Praz-
godovina

1152. obd. 25, dis. 68, SE 1002, Sek.1, 
kv. M8 Odlomek ustja in ostenja 
krožnika/sklede, keramika oranžna, 
bel premaz na notranji površini, z 
zelenim in rumenim slikanjem, gravi-
ran okras – dim. 11x6 cm, teža 49 g 

– Novi vek

1153. obd. 255, dis. 879, SE 2003=1002, 
Sek. 1, kv. N6–O7 Štirje odlomki os-
tenja lonca z glavničenjem na ramenu 
(valovnica), keramika KKNEP2, kera-
mika rjava, trda, z vključki apnenca dr, 
zm; sljuda, f, r. dim. 3,6x3 cm, teža 17 

g – Rimski čas

1154. obd. 27, dis. 73, SE 1002, Sek.1, 
kv. K5 Odlomek ustja izliva vrča ma-
jolike(?), keramika SNPČ, mehka; bež 
premaz/lošč na notranji in zunanji 
površini, bel, dobro ohranjeno modro 
slikanje na zunanji površini – dim. 
2,1x1,7 cm, teža 2 g – Novi vek

1155. obd. 270, dis. 928, SE 
2003=1002, Sek. 2, kv. O–P 3–6 
Odlomek ostenja krožnika ali sklede, 
sgrafito 2, keramika oranžna, SNPČ, 
bež lošč na notranji površini, rumeno, 
zeleno in rjavo slikanje ter graviranje 
na notranji površini – dim. 3,1x2,5 cm, 
teža 8 g – Novi vek

1156. obd. 271, dis. 928, SE 2003=1002, 
Sek. 2, kv. O–P 3–6 Odlomek ravnega 
dna vrča ali kozarca, keramika SNPČ b, 
oranžna, zunanja in notranja površina 
zglajena, rozasto oker – dim. 3,6x3,2 
cm, teža 11 g – Novi vek

1157. obd. 274, dis. 934, SE 2003=1002, 
Sek. 2, kv. K–M 10–12 Odlomek os-
tenja cedila ali posode z luknjami, na 
zunanji površini še 2 žleba, premer 
lukenj 1,1 cm, keramika SNPČ b, kera-
mika rumenkasto rdeča – dim. 6,4x2,4 
cm, teža 21 g – Rimski čas

1158. obd. 28, dis. 73, SE 1002, Sek.1, 
kv. K5 Odlomek ostenja posode, kera-
mika SNPČ mehka, svetlo rumekasto 
roza; premaz/lošč bel, zelo svetleč; 
dobro ohranjeno slikanje na notranji 
površini: modre rože, rumenočrn pas 

– dim. 1,7x1,1 cm, teža 2 g – Novi vek

1159. obd. 29, dis. 76, SE 1002, Sek.1, 
kv. ? Odlomek ostenja z ročajem, kera-
mika SNPČ, keramika oker, mehka, z 
veliko belih zrnc (apnenec in školjke) 

– dim. 7,3x4,1 cm, teža 33 g – Rimski 
čas

1160. obd. 30, dis. 76, SE 1002, Sek.1, 
kv. ? Odlomek prstanastega dna 
sklede; keramika SNPČ rdečkasto 
rumena, mehka, premaz na notranji 
površini, bel, poslikan zeleno modro 
tehnika maculazione – dim. 5,7x5,6 
cm, teža 38 g – Novi vek

1161. obd. 31, dis. 76, SE 1002, Sek.1, 
kv. Odlomek ravnega dna vrča, ker. 
rdečkasto rumena, SNPČ, mehka, bel 
premaz na zunanji površini, nebleščeč, 
spodnji del ni premazan – dim. 4,2x5,1 
cm, teža 23 g – Novi vek

1162. obd. 32, dis. 76, SE 1002, Sek.1, 
kv. ? Odlomek ostenja vrča/am-
fore/kozarca, keramika trda,zunanja 
površina temnordeča, notranja 
površina oranžna – dim. 6,1x4,2 cm, 
teža 24 g – Novi vek

1163. obd. 33, dis. 78, SE 1002, Sek.1, 
kv. H8 Odlomek ravnega dna lonca ali 
vrča, keramika KKNEP4, keramičen 
prelom siv, zunanja in notranja 
površina zelo temno siva/črna, trda, 

5x2,4 cm, teža 18 g – Rimski čas

1164. obd. 34, dis. 79, SE 1002, Sek.1, 
kv. B3–C4 Odlomek ustja sklede, kera-
mika SNPČ mehka, oranžna, lošč na 
notranji in zunanji površini z zelenim 
slikanjem na notranji površini – dim. 
3,7x1,6 cm, teža 4 g – Novi vek

1165. obd. 35, dis. 79, SE 1002, Sek.1, 
kv. B3–C4 Odlomek ustja sklede/
krožnika, keramika SNPČ rumena, 
mehka, bel loše nanotranji in zunanji 
površini, modro slikanje na notranji 
površini – dim. 2,6x1,7 cm, teža 2 g 

– Novi vek

1166. obd. 396, dis. 12, SE 1002, Sek. 
1, kv. J08 železen žebelj(?). – d. 5,4 cm, 
teža 8g – Novi vek

1167. obd. 398, dis. 18, SE 1002, Sek. 
1, kv. H04 železen žebelj s steblom 
kvadrataste oblike. – d. 6,7 cm, teža 10 
g – Nedoločljivo

1168. obd. 40, dis. 89, SE 1002, Sek.1, 
kv. I–J 8–9 Odlomka ostenja sklede, 
keramika SNPČ oranžna, lošč bel na 
notranji in zunanji površini, rumeno-
zeleno slikanje in graviranje na notran-
ji površini – dim. 9x5,5 cm, teža 26 g 

– Novi vek

1169. obd. 401, dis. 39, SE 1002, Sek. 
1, kv. G07 Železen žebelj z okroglo 
ploščato glavico in steblom s kvadrat-
nim presekom. – d. 8,9 cm. – pr. glav-
ice 1,7 cm. – pr. stebla 0,9 cm, teža 36 
g – Nedoločljivo

1170. obd. 406, dis. 51, SE 1002, Sek. 1, 
kv. J9 železen žebelj s pravokotno glav-
ico s steblom s kvadratnim presekom. 

– d. 4,4 cm, teža 4 g – Nedoločljivo

1171. obd. 407, dis. 51, SE 1002, Sek. 
1, kv. J9 železen žebelj (?) s steblom s 
pravokotnim presekom. – d. 5,9 cm, 
teža 38 g – Nedoločljivo

1172. obd. 41, dis. 89, SE 1002, Sek.1, 
kv. I–J 8–9 Dva odlomka ostenja 
sklede lošč rumenkasto bel na NP 2 
odlomka ostenja sklede, keramika 
SNPČ oranžna, lošč rumenkasto bel 
na notranji površini, rumenorjavo 
slikanje in gravure na notranji površini 

– dim. 4,9x4,7 cm, teža 28 g – Novi vek

1173. obd. 411, dis. 70, SE 1002, Sek. 1, 
kv. N8 Frag. železen žebelj s pravokot-
no polkrožno glavico. – d. 3,1 cm, teža 
5 g – Nedoločljivo

1174. obd. 414, dis. 74, SE 1002, Sek. 
1, kv. D3 Železen predmet. – d. 8,6 
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cm, š. 1,9 cm, deb. 0,8 cm, teža 29 g 
– Nedoločljivo

1175. obd. 415, dis. 75, SE 1002, 
Sek. 1, kv. J6 Frag. železen žebelj s 
pravokotno glavico in steblom pra-
vokotnega profila; d, 2,9 cm, teža 5 g 

– Nedoločljivo

1176. obd. 416, dis. 75, SE 1002, Sek. 
1, kv. J6 Frag. železen žebelj s steblom 
kvadratnega profila. – d. 2,7 cm, teža 2 
g – Nedoločljivo

1177. obd. 417, dis. 75, SE 1002, Sek. 
1, kv. J6 Frag. železen žebelj s steblom 
kvadratnega profila. – d. 3,1 cm, teža 4 
g – Nedoločljivo

1178. obd. 418, dis. 75, SE 1002, Sek. 1, 
kv. J6 Frag.i stebla železenh žebljev(?) 
kvadratnega preseka. – d. 6,8 cm. – d. 
3,4 cm. – d. 4,0 cm. – d. 2,4 cm, teža 
12 g – Nedoločljivo

1179. obd. 42, dis. 90, SE 1002, Sek.1, 
kv. I–H 5–6 Glazirana G5 sgrafito 
lošč rumenkasto bež na NP in ZP 
Odlomek prstanastega dna in ostenja 
sklede, keramika SNPČ oranžna, lošč 
rumenkasto bež na notranji in zunanji 
površini, brez dna, dobro ohranjen, 
rumenozeleno slikanje in graviranje 
na notranji in zunanji površini – dim. 
2,5x4,7cm, teža 67 g – Novi vek

1180. obd. 423, dis. 79, SE 1002, Sek. 1, 
kv. B–C 3–4 Frag. železne škarje. – d. 
5,5 cm, š. 3,6 cm, teža 16 g – Novi vek

1181. obd. 424, dis. 80, SE 1002, Sek. 
1, kv. E7 Frag. bronasta igla z okro-
glim presekom. – d. 3,1 cm, teža 1 g 

– Nedoločljivo

1182. obd. 426, dis. 80, SE 1002, Sek. 1, 
kv. E7 Frag. železen žebelj s podolgo-
vato polkrožno glavico s steblom pra-
vokotnega preseka. – d. 3,9 cm, teža 5 
g – Nedoločljivo

1183. obd. 427, dis. 85, SE 1002, Sek. 
1, kv. E5 Frag. železen žebelj(?) s steb-
lom pravokotnega preseka. – d. 5,1 cm, 
5 g – Nedoločljivo

1184. obd. 428, dis. 89, SE 1002, Sek. 
1, kv. I–J 8–9 Železna veriga s tremi 
zankami. – d. 10. cm. – d. zanke 5,3 
cm, teža 52 g – Novi vek

1185. obd. 429, dis. 89, SE 1002, Sek. 
1, kv. I–J 8–9 Frag. železen žebelj s 

steblom kvadratnega preseka. – d. 
6,9 cm, teža 8 g. ornica (sodobna ali 
posrednjeveška) srednji/novi vek

1186. obd. 312, dis. 1000, SE 
2003=1002, Sek. 2, kv. P–R 13–14 
Odlomek ustja in ostenja vrčka, kera-
mika EKK (egejska kuhinjska kerami-
ka), keramika trda, temno rdeče – dim. 
1,7x0,7 cm, teža 1 g – Rimski čas

1187. obd. 313, dis. 1000, SE 
2003=1002, Sek. 2, kv. P–R 13–14 
Odlomek ustja in ostenja lonca ali 
pokrova, kanelura na vrhu roba ustja, 
široka kanelura na notranji površini 
roba ustja, keramičen prelom zelo tem-
no siv, zunanja in notranja površina 
rumenkasto rdeče do svetlo rjavo, 
keramika trda, redukcijsko žgano z ok-
sidacijskim ohlajanjem; obilo primesi: 
kremen, dr, r; apnenec,dr, gr, ob. dim. 
4,4x3,1 cm, srednji/novi vek

1188. obd. 1011, dis. 1000, SE 
2003=1002, Sek. 2, kv. P–R 13–14 
železen žebelj s polkrožno glavico 
s steblom s kvadratnim presekom. 

– pr. gl. 1,7 cm, v. 5,7 cm, teža 9 g – 
Nedoločljivo

1189. obd. 1012, dis. 1000, SE 
2003=1002, Sek. 2, kv. P–R 13–14 
Frag. železen žebelj z ukrivljenim ste-
blom kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,0 
cm, v. 4,2 cm, teža 3 g – Nedoločljivo

1190. obd. 1016, dis. 1164, SE 3008, 
Sek. 3, kv. AD–AE13 Železen žebelj 
s kvadratno glavico s steblom kvadrat-
nega preseka. – pr. gl. 0,7 cm, v. 4,4 cm, 
teža 3 g – Nedoločljivo

1191. obd. 1017, dis. 1164, SE 3008, 
Sek. 3, kv. AD–AE13 Železen žebelj 
s pravokotno glavico in odlomljenim 
steblom. – pr. gl. 2,1 cm, ohr. v. 1,5 cm, 
teža 5 g – Nedoločljivo

1192. obd. 1021, dis. 1177, SE 3008, 
Sek. 3, kv. AD–AF13 Frag. železen 
žebelj s poškodovano glavico s steb-
lom kvadratnega preseka; v. 7,2 cm, 
teža 8 g – Nedoločljivo

1193. obd. 1022, dis. 1177, SE 3008, 
Sek. 3, kv. AD–AF13 Frag. železen 
žebelj s poškodovano glavico s ste-
blom kvadratnega preseka. – pr. gl. 
1,1 cm, v. 5,5 cm, v. 2,5 cm, teža 7 g 

– Nedoločljivo

1194. obd. 830, dis. 1164, SE 3008, 
Sek. 3, kv. AD–AE 13 Odlomek os-
tenja vrča ali posode, keramika SNPČc, 
rdečkasto rumena, bela engoba na zu-
nanji površini, vanjo vrezana dva žleba 

– dim. 3,1x2,8 cm, teža 8 g – Novi vek

1195. obd. 930, dis. 1088, PN 3012, 
SE 3008, Sek. 3, kv. AD12 V lupino 
leščurja izvrtani krožci - surovina 
za gumbe. – d. 11,8 cm, teža 22 g – 
Nedoločljivo

1196. obd. 978, dis. 1447, SE 3008 
=1002, Sek. 3, kv. AB10 Odlomek 

prstanastega dna in ostenja krožnika 
ali sklede sgrafito, keramika oranžna, 
SNPČc trda, zunanja površina zgla-
jena, bel lošč na notranji površini, ru-
meno, zeleno in rjavo slikanje z gravi-
ranjem na notranji površini, teža 20 g. 
dim. 5,4x1,6 cm – Novi vek

1197. obd. 974, dis. 1434, SE 3006, 
Sek. 3, kv. AE–AF12 Odlomek ročaja 
ponve ali druge posode, ročaj poln, 
okrogel presek, keramika rjava, prelom 
temno rjav, (KKIMP9) obilo primesi: 
kremen, dr, ob, apnenec,dr, ob, grog, 
dr, r, železovi oksidi, dr, r; zelo trda – 
dim. 5,8x4,3 cm, teža 57 g – Novi vek

1198. obd. 973, dis. 1434, SE 3006, 
Sek. 3, kv. AE–AF12 Odlomek os-
tenja vrča, keramika rdečkasto rumena, 
SNPČb, bel lošč/glazura na zunanji in 
notranji površini, zeleno slikanje na 
notranji površini – dim. 6x4,4 cm, teža 
18 g – Novi vek

1199. obd. 23, dis. 62, SE 1001, Sek.1, 
kv. ? Odlomek ustja in narebrenega os-
tenja lonca; keramika temno oranžna, 
v. 3,9 cm. – pr. ustja 23,2 cm, teža 19 
g – Novi vek

1200. obd. 22, dis. 62, SE 1001, Sek.1, 
kv. ? Odlomek ustja in ostenja lonca, 
keramika roza, bel svetleč premaz na-
notranji in zunanji površini, v. 5,9 cm. 

– pr. ustja 19 cm, teža 39 g – Novi vek

1201. obd. 20, dis. 62, SE 1001, Sek. 1, 
kv. ? Odlomek ustja in ostenja sklede, 
bel premaz na notranji površini, slikan 
in vgraviran okras, keramika oranžna, 
v. 3,5 cm. – pr. ustja 12,7 cm, teža 42 
g – Novi vek

1202. obd. 11, dis. 38, SE 1001, Sek.1, 
kv. E5–6 Odlomek posode, bel premaz 
in vrezan okras na notranji površini, 
keramika oranžna – dim. 2,2x2,2 cm, 
teža 2 g – Novi vek

1203. obd. 254, dis. 825, SE 
2002=1001, Sek. 1, kv. N–M 10–13 
Odlomek glazirane posode, keramika 
trda, rdeča, rjav bleščeč premaz na 
notranji in zunanji površini – dim. 
4,5x3,6 cm, teža 14 g. ker – Novi vek

1204. obd. 49, dis. 109, SE 1001, Sek.1, 
kv. A1,2–G1,2 Odlomek ravnega dna 
in ostenja vrča ali lonca, keramika 

SNPČ roza, mehka, bel lošč na zunanji 
in notranji površin, v. 2,6 cm. – pr. dna 
6,6 cm, teža 24 g – Novi vek

1205. obd. 4, dis. 22, SE 1001, Sek.1, 
kv. ? Odlomek prstanastega dna lonca, 
G2, ker. roza, mehka, premaz oker, 
mat svetleč, dobro ohranjen – dim. 
3,4x1,8 cm, teža 7 g – Nedoločljivo

1206. obd. 16, dis. 58, SE 1001, Sek.1, 
kv. F5–6 Odlomek kroglice, keramika 
SNPČ, keramika b. roza, mehka – dim. 
2x1,8 cm, teža 8 g – Rimski čas

1207. obd. 1332, dis. 1169, SE 3003, 
Sek. 3, kv. AI04 Odebeljeno ustje, izvi-
hano ustje in vrat balzamarija, modri-
kasto steklo. – pr. 1,8 1,9 cm, ohr. v. 1,3 
cm, teža 3 g – Rimski čas

1208. obd. 919, dis. 1076, PN 3001, SE 
3003, Sek. 3, kv. AI04 Bronasta svet-
injica zaobljeno križne oblike. Osred-
nji motiv je obrobljen z dvema črtama, 
med katerima je niz zvezdic. – ohr. d. 
2,3 cm, š. 1,7 cm, deb. 0,1 cm, teža 1 
g – Novi vek

1209. obd. 410, dis. 61, PN 1000, SE 
1001, Sek. 1, kv. ? Frag. železna sulična 
ost; po sredini lista rombastega pre-
seka poteka izrazito obojestransko re-
bro; tul je okroglega preseka. – d. 10,7 
cm, ohr. š. ista 2,5 cm. – pr. tula 1,5 cm, 
teža 39 g – Nedoločljivo

1210. obd. 13, dis. 48, SE 1001, Sek.1, 
kv. E5–6 Odlomek posode, bel 
premaz in vrezan okras na notranji in 
zunanji površini, svetlo rjavo slikanje 
na notranji površini, keramika trda, 
oranžna, teža – dim. 3x2 cm, 4 g – 
Novi vek

1211. obd. 14, dis. 48, SE 1001, Sek.1, 
kv. E5–6 Odlomek ostenja amfore ali 
vrča, keramika SNPČ z veliko sljude, 
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kanelura na zunanji površini, keramika 
b. rdečkasto rumena – dim. 4,6y2,8 cm, 
teža 8 g – Rimski čas

1212. obd. 15, dis. 52, SE 1001, Sek.1, 
kv. F3–4 Odlomek ustja posode – dim. 
3,6x1,9 cm, teža 3 g – Novi vek

1213. obd. 17, dis. 58, SE 1001, Sek.1, 
kv. F5–6 Odlomek prstanastega 
dna posode, bel premaz na notranji 
površini z rumenozelenim slikanjem, 
keramika oranžna – dim. 1,7x1,3 cm, 
teža 19 g – Novi vek

1214. obd. 18, dis. 58, SE 1001, Sek.1, 
kv. F5–6 Odlomek ustja sklede ali 
pokrova z odebeljenim ustjem, kera-
mika SNPČ3, keramika b. rumenkasto 
rdeča – dim. 2,3x2,1 cm, teža 3 g – 
Rimski čas

1215. obd. 21, dis. 62, SE 1001, Sek.1, 
kv. ? Odlomek ostenja sklede, kera-
mika roza, SPČ 2, trda; bel premaz 
na notranji in zunanji površini, slabo 
ohranjen, na notranji površini slikan 
(rumenozelen) in graviran okras – dim. 
8x4,4 cm, teža 19 g – Novi vek

1216. obd. 343, dis. 3, SE 1001, Sek. 
1, kv. ? Frag. rahlo ukrivljene bronaste 
pločevine z zaobljenim zaključkom; 
dol. 3,8 cm, šir. 1,5 cm; deb. 0,1 cm 

– Novi vek

1217. obd. 402, dis. 41, SE 1001, Sek. 
1, kv. E3–4 železen žebelj z okroglo 
ploščato glavico in steblom pravokot-
nega preseka. – d. 4,1 cm, teža 4 g – 
Nedoločljivo

1218. obd. 403, dis. 41, SE 1001, Sek. 1, 
kv. E3–4 železen žebelj s steblom pra-
vokotnega preseka. – d. 5,4 cm, teža 9 
g – Nedoločljivo

1219. obd. 5, dis. 22, SE 1001, Sek.1, 
kv. ? Odlomek prstanastega dna am-
fore ali vrča ali lonca, keramika SNPČ 
2, roza keramika – dim. 4,2x3,6 cm, 
teža 25 g – Rimski čas

1220. obd. 9, dis. 32, SE 1001, Sek.1, kv. 
? Odlomek glazirane posode, keramika 
G6/SNPČ, roza oranžna, premaz na 
notranji površini bež, svetlo zelen, 
mehurčkast – dim. 4,9x4 cm, teža 16 
g – Rimski čas

1221. obd. 259, dis. 915, SE 2002=1001, 
Sek. 1, kv. M–O6 Odlomek ustja in 

ostenja krožnika, keramika bela, bel 
lošč na zunanji in notranji površini, 
na notranji površini roba ustja moder 
pas, na notranji površini modro zeleno 
slikanje (listki) – dim. 5x3,5 cm. – pr. u. 
28 cm, teža 16 g – Novi vek

1222. obd. 260, dis. 915, SE 
2002=1001, Sek. 1, kv. M–O6 bel lošč 
na ZP in NP Odlomek ostenja vrča, 
keramika bež, SNPČ, bel lošč na zu-
nanji in notranji površini, na zunanji 
površini modro slikanje – dim. 4,6x2,1 
cm, teža 7 g – Novi vek

1223. obd. 863, dis. 906, PN 
2000, SE 2002=1001, Sek. 
1, kv. P07 Bronasta igla z 
okroglo glavico. – d. 5,9 cm. 

– pr. gl. 0,4 cm. – pr. igle 0,1 
cm, teža 1 g – Nedoločljivo

1224. obd. 864, dis. 906, PN 
2000, SE 2002=1001, Sek. 1, 
kv. P07 Bronasta igla z okroglo glavi-
co; ohr d. 1,6 cm. – pr. gl. 0,4 cm. – pr. 
igle 0,1 cm, teža 1 g – Nedoločljivo

1225. obd. 915, dis. 1060, PN 8000, 
SE 8001=1001, sonda 8 Frag. železen 
žebelj s poškodovano polkrožno(?) 
glavico in steblom kvadratnega prese-
ka. – d. 4,4 cm, teža 3 g – Nedoločljivo

1226. obd. 1018, dis. 1169, SE 3003, 
Sek. 3, kv. AI04 Frag. železnega žeblja 
s steblom kvadratnega preseka. – d. 
7,4 cm, teža 5 g – Nedoločljivo

1227. obd. 1019, dis. 1169, SE 3003, 
Sek. 3, kv. AI04 Frag. železnega žeblja 
s podolgovato glavico s steblom 
kvadratnega preseka. – pr. gl. 1,3 cm, v. 
6,6 cm, teža 9 g – Nedoločljivo

1228. obd. 826, dis. 1159, SE 3003, 
Sek.3, kv. ? Odlomek zatiča grško–
italske ali Lamb. 2 amfore, keramika 
gr.–ital./Lamb2, keramika rdečkasto 
rumena z obilo groga – dim. 9,6x5,7 
cm, teža 171 g – Rimski čas

1229. obd. 827, dis. 1159, SE 3003, 
Sek.3, kv. ? Odlomek ostenja vrča, ker-
amika bež, SNPČb, bel lošč na zunanji 
in notranji površini, modro, rumeno 
in rjavo slikanje na zunanji površini – 
dim. 3,9x2,1 cm, teža 7 g – Novi vek

1230. obd. 920, dis. 1077, PN 3002, SE 
3003, Sek. 3, kv. AI04 Frag. železen 
žebelj s poškodovano glavico in ste-
blom kvadratnega preseka; d. 3,0 cm, 
teža 2 g – Nedoločljivo

1231. obd. 922, dis. 1079, PN 3004, SE 
3003, Sek. 3, kv. AI05 Frag. železen 
žebelj s polkrožno glavico in steblom 
kvadratnega preseka z odlomljeno 
konico. – pr. gl. 2,4 cm, ohr. v. 9,8 cm, 
teža 104 g. =1001 Nedoločljivo

1232. obd. 266, dis. 923, SE 
2000=1000, Sek. 1, kv. M–O4–6 
Odlomek ostenja krožnika, nemški 
porcelan ali beloprstena, žig na dnu 

DA VRNDO.. – dim. 4x2,5 cm, teža 
5 g. srednjii/novi vek

1233. obd. 1327, dis. 923, SE 
2000=1000, Sek. 2, kv. M–O 4–6 Rav-
no dno, svetlo rumenkasto; steklo; ko-
zarec ali steklenička. – pr. 4,6 cm, deb. 
0,9 cm; teža 23 g – Nedoločljivo

1234. obd. 265, dis. 923, SE 2000=1000, 
Sek. 1, kv. M–O4–6 Odlomek ostenja 
krožnika ali sklede, keramika oranžna, 
SNPČ, bel lošč na notranji površini, 
graviranje na notranji površini – dim. 
2,9x1,8 cm, teža 4 g – Novi vek

1235. obd. 267, dis. 923, SE 2000=1000, 
Sek. 1, kv. M–O4–6 Odlomek ustja in 
ostenja pokrova z enostavnim ustjem 
in ravno steno, keramika rozasto bež; 
zunanja površina zelo lepo zglajena 
brez premaza – dim. 3,5x2,9 cm, teža 
6 g – Novi vek

1236. obd. 325, dis. 1054, SE 
8000=1000, Sonda 8 Odlomek prsta-
nastega dna skodele ali krožnika; kera-
mika svetlo roza, mehka, SNPČc; bel 
lošč na notranji površini slabo ohran-
jen; žleb na zunanji površini nogice 
dna – dim. 3,2x1,3 cm, teža 6 g – Novi 
vek

1237. obd. 326, dis. 1054, SE 
8000=1000, Sonda 8 Odlomek ostenja 
krožnika; keramika SNPČc, oranžna; 
bel lošč na notranji površini z gravi-
ranjem in zelenim slikanjem – dim. 
2,4x1,4 cm, teža, 3 g – Novi vek

1238. obd. 1014, dis. 1054, SE 
8000=1000, sonda 8 Frag. železen 
žebelj s ploščato okroglo glavico. – 
pr. gl. 1,7 cm, v. 4,6 cm, teža 11 g – 
Nedoločljivo

1239. obd. 969, dis. 1319, SE 3002, 
Sek. 3, kv. AC–AD 13 Odlomek os-
tenja krožnika ali sklede, keramika 
oker, SNPČ, trda, zunanja površina 
zglajena, bež lošč na notranji površini, 
modro slikanje na notranji površini, 
teža 6 g – Novi vek

1240. obd. 1177, dis. 1420, PN 3190, 
SE 3124=3002, Sek. 3, kv. AB12 Frag. 
železne paličice pravokotnega pre-
seka. – d. 4,0 cm. – d. 1,5 cm, teža 2 
g – Nedoločljivo

1241. obd. 1178, dis. 1421, PN 3191, 
SE 3124=3002, Sek. 3, kv. AB12 Bro-
nasta pasna spona z železenmi zako-
vicami. – d. 3,8 cm, š. 2,9 cm, teža 7 
g – Nedoločljivo

1242. obd. 1180, dis. 1423, PN 3193, 
SE 3124=3002, Sek. 3, kv. AB12 
Železen žebelj s poškodovano 
polkrožno(?), nepravilno glavico z 
ukrivljenim steblom kvadratnega pre-
seka. – pr. gl. 1,6 cm, v. 5,9 cm, teža 8 
g – Nedoločljivo

1243. obd. 1181, dis. 1424, PN 3194, 

SE 3124=3002, Sek. 3, kv. AB12 
Frag. železen žebljiček za čevlje s 
poškodovano polkrožno, nepravilno 
glavico z ukrivljenim steblom z odlom-
ljeno konico. – pr. gl. 1,2 cm, v. 1,5 cm 
oz. 1,7 cm, teža 1 g – Rimski čas

1244. obd. 1182, dis. 1425, PN 3195, 
SE 3124=3002, Sek. 3, kv. AB12 Frag. 
železen žebelj s 5 do 6 kotno glavico z 
ukrivljenim steblom kvadratnega pre-
seka. – pr. gl. 0,8 cm, v. 3,3 cm, teža 3 
g – Nedoločljivo

1245. obd. 1183, dis. 1427, PN 3196, 
SE 3124=3002, Sek. 3, kv. AB12 Frag. 
železen žebelj z nepravilno, ovalno 
glavico s steblom kvadratnega preseka 
z odlomljeno konico. – pr. gl. 1,1 cm, 
ohr. v. 2,8 cm, teža 2 g – Nedoločljivo

BREZ SE
1246. obd. 1294, dis. 1521, PN 3173, 
SE , Sek. 3, kv. AH04Frag. železen 
žebljiček za čevlje s poškodovano 
stožčasto glavico s steblom kvadrat-
nega preseka in odlomljeno konico. – 
pr. gl. 0,9 cm, ohr. v. 1,0 cm, teža 1 g 

– Rimski čas

1247. obd. 176, Odlomek ustja in os-
tenja grško-italske amfore ali amfore 
Dr6A, ker. rdečkasto oker, zmerni 
delci groga (dr in gr), – pr. 15cm; v. 3,9; 
teža 30 g. – Rimski čas

1248. obd. 52 – Odlomek ustja, os-
tenja in ročaja vrča, keramika SNPČ 5, 
rdekasto vijola ožgano. – pr. 13,5cm, v. 
3cm, teža 25 g. – Rimski čas

1249. obd. 205, dis. 549, SE /, »mini« 
sonda v S 1000, sek. 1, kv. F 7 Štirje 
odlomki lonca, keramika PrKK, 
redukcijsko žgana, obe površini in pre-
lom zelo temno sive barve, v. 3,6 cm, š. 
3,5 cm, teža 16 g. – prazgodovina

1250. obd. 75 - Odlomek prstanastega 
dna skodele, G9, keramika roza SNPČ, 
mehka, bel lošč na notranji in zunanji 
površini, modro slikanje (cvetni mo-
tiv) na notranji površini dna. – pr. 5,5, 
v. 3,9cm, teža 45 g. – Novi vek. 

1251. obd. 51, dis. 112, SE ?, sonda 
1001 (čiščenje profila), sek. 1, kv. KG03 
Keramičen predmet nedoločene 
funkcije, keramika je oranžna, prašnata 
na otip, fino prečiščena s posameznimi 
drobnimi vključki zdrobljene kera-
mike, v. 5,4 cm. – d. 4,9 cm, teža 73 g 

1252. obd. 917, dis. 1062, PN 8002, 
SE 8002, sonda 8 Frag. železen žebelj 
s kvadratno glavico in steblom pra-
vokotnega preseka. – pr. gl. 1,0 cm 
oz. 1,2 cm, ohr. v. 6,8 cm, teža 10 g 

– Nedoločljivo

1253. obd. 819, dis. 1119, SE 8110, 
Sonda 8 Odlomek ustja in ostenja 
sklede/pokrova, G15, keramika svetlo 
rdečkasto rumena, SNPČc, zelena gla-
zura na notranji in zunanji površini 
ustja, v. 4,4 cm. – pr. ustja 31,2 cm, 
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T.12 Sermin. 1207: steklo; 1208, 1241 bron; 1209: železo; ostalo: keramika.
FAZA 5
1208, 1209, 1241 M 1:2; ostalo M. 1:3

SE 1000 = 2000

SE 1001=2002=3003

brez SE

SE 3124

1232

1199 1200

1201
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1208 1209
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1247 1248

1249 1250
1251
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teža 48 g – Novi vek

1254. obd. 820, dis. 1123, SE 8303, 
Sonda 11 Odlomek ročaja amfore, 
keramika AMF ned., keramika trda, 
oranžna, primesi: kalcijev karbonat, dr, 
f, ob; grog, gr, dr, r; železovi oksidi, dr, 
r – dim. 8,2x2,4 cm, teža 72 g – Rim-
ski čas
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VII. ANALIZE GRADIVA

1. analIZa RIMSke keRaMIke 
Tina Žerjal

Največji delež keramike, pridobljene med izkopavanji 
Srmin 2010, pripada odlomkom rimske keramike. Ta za-
jema dolgo obdobje življenja bližnjega naselja in vile - od 
2. stoletja pr. n. št. do 4. ali 5. stoletja n. št. (glej Horvat 
1997). 
Za celoten material je značilno, da je dokaj fragmentarno 
ohranjen in precej obrabljen, kar je posledica načinov 
nastanka odkritih arheoloških plasti (koluviji, nasutja za 
rimske poti in strukture, obdelovanje kmetijskih površin). 
Čeprav je bilo najdeno veliko število različnih rimsko-
dobnih proizvodenj keramike, pa so te zastopane le 
maloštevilčno ali posamično. Izkopano območje je bilo v 
rimskem času v kmetijski rabi, kar se odraža tudi v sestavi 
najdene rimske keramike: odlomki finega posodja so redki, 
odlomki namizne in kuhinjske keramike pa so zelo obra-
bljeni, kar kaže že na sekundarno lego najdb. Te so bile 
bodisi uporabljene kot odpadni material pri izdelavi raznih 
nasutjih bodisi raztrosene po obdelovalnih površinah kot 
dodatek prsti. Le malo najdb je prišlo v depozite preko 
prvotne uporabe. Procentualno velike količine odlomkov 
amfor (1763 kosov = 10% rimskodobnega oz. 8% vsega 
gradiva oz. 56% rimskodobne lončenine) ne presenečajo, 
saj so bili ti velikokrat uporabljeni (skupaj z odlomki opek 
in drugega gradbenega materiala) za tlakovanja, nasutja 
cest in druge večja zemeljska dela.
Med rimsko keramiko prevladujejo odlomki gradbenega 
materiala (12792 kosov ali 927 kg): številni odlomki tegul, 
imbreksov in nekaj odlomkov tubulov, ki so bili upora-
bljeni pri nasutjih cestišč. Vodovodne cevi pa so bile na-
jdene v sklopu vodovoda in v ruševinskih plasteh, ki so 
nastale po njegovem uničenju.
Najstarejšo časovno določljivo rimsko lončenino (3256ko-
sov ali 61,4 kg) predstavljajo odlomki grško-italskih amfor, 
v katerih so prevažali vino od konca 4. do zadnje četrrtine 
2. stol. pr. n. št.. Najdeni so bili odlomki ustij tipa A2, A3 
(obd. št. 965), A4 po J. Horvat, ki pripadajo predvsem 
mlajšim grško-italskim amforam prve polovice 2. stol. pr. 
n. št. (Horvat 1997, 60-74; Horvat, Bavdek 2009). Kakšen 
odlomek bi lahko pripadal tudi starejšim variantam (tipu 
ustja A1 po Horvat). V tretji četrtini 2. stol. pr. n. št. se je 
oblika amfore in ustij postopno spremenila v tip Lamb. 2 
z višjim in ožjim trikotnim ustjem. Te so izdelovali v istih 
delavnicah na obalah Jadrana in v Cisalpini kakor njihove 
predhodnice od zadnje četrtine 2. stol. pr. n. št. do sredine 
1. stol. pr. n. št. (Carre 1985, Cipriano, Carre 1989, 85-88; 
Horvat 1997, 60-74; Pesavento Mattioli 2000a, 108-109; 
Panella 2001, 195; Cipriano, Ferrarini 2001, 53-55; Righini 
2004, 244-250: Carre, Pesavento Mattioli 2003b, 271-272). 
Na tem delu Sermina se odlomki obeh tipov amfor pojav-
ljajo v isti fakturi oker ali bež barve z obilnimi primesmi 

groga (tehnološka skupina »Dr. 6A z grogom«, obd. št. 
215, 230, 286, 305, 310, 311, 329, 334, 335, 874, 
957). Redki odlomki so izdelani iz drugačne keramike. 
Preko prehodnih oblik amfore Lamb. 2 se je v drugi 
polovici 1. stol. pr. n. št. razvila oblika Dr. 6A kot zad-
nja razvojna stopnja v tem nizu (id.). Med materialom 
je prisotna v nekaj primerkih (obd. št. 294, 65). Čeprav 
naj bi to obliko izdelovali v istih delavnicah kakor njeni 
predhodnici, grško-italske amfore in amfore tipa Lamb. 2, 
pa se fakture najdene med temi izkopavanji na Serminu 
razlikujejo. Prisotna je le faktura bolj svetle, bež barve z 
redkimi primesmi. 
Med materialom prevladujejo odlomki ustij definirani kot 
mlajše grško-italske amfore. Odlomki ostenij teh amfor 
so skoraj brez izjeme ožgani na notranji strani, kar je pos-
ledica priprave amfor za vino s smolo, ki je preprečevala 
odtekanje tekočine skozi porozne stene.
Zanimivo je, da ni prisotnega več starejšega materiala, 
ki bi časovno sovpadal z uporabo grško-italskih amfor, 
predvsem se vidi popolno pomanjkanje odlomkov sive 
venetske keramike. Najdeni so bili še odlomki kampan-
jskih amfor, ki vsebujejo zrnca vulkanskih kamenin. Ker 
ni bilo najdenih ustij v tej fakturi, pa ne moremo ugo-
toviti, za katere tipe amfor gre. Najverjetneje so to am-
fore tipa Dr. 1 za izvoz vina iz zahodne Italije, ki pa se na 
severnem Jadranu redko najdejo (Horvat 1997). Bile so 
sočasne obliki Lamb. 2. Prav kampanjskim amforam bi 
lahko pripisali dobro ohranjen odlomek amfore (obd. št. 
1348=1349) z nekoliko drugačno fakturo z redkimi vul-
kanskimi zrnci. Amfora s trikotnim ustjem bi lahko tako 
pripadala najstarejši varianti amfor Dr. 1 oz. Dr. 1A (Hor-
vat 1997, 62).
Med sigilatnim posodjem je bilo najdeno le pet odlom-
kov keramike s črnim premazom in sicer jih večina pri-
pada Poroznemu fabrikatu, katerega so izdelovali v Pad-
ski nižini od konca 2. stol. pr. n. št. do. začetka 1. stol. 
n. št. (Schindler 1967, 40; sinteza v Brecciaroli Taborelli 
2000, 27-28). En odlomek keramike s črnim premazom 
pa pripada neki drugi, morda srednje italski proizvodnji 
(obd. št. 300). Odlomke krožnika Lamb. 5/7 (obd. št. 192, 
306) lahko datiramo v drugo polovico 1. stol. pr. n. št. in 
začetek 1. stol. n. št. (Horvat, Bavdek 2009) 
21 odlomkov pripada padski sigilati iz časa od konca 1. 
stol. pr. n. št. do 2. stol. n. št. Zaradi slabe ohranjenos-
ti odlomkov je težko ožje določiti proizvodnjo, toda 
večinoma gre za padsko sigilato B, ki naj bi prenehala 
nekje po sredini 1. stol. n. št. (Žerjal 2005 s starejšo litera-
turo). Poleg nekaj slabo določljivih odlomkov krožnikov, 
sta bili nedvomno ugotovljeni obliki: skodelica Consp. 34 
(obd. št. 285), datirana od tiberijskega obdobja do začetka 
3. stol., in skodelica severnoitalske reliefne keramike tipa 
Sarius (obd. št. 1342), datirana od zadnje četrtine 1. stol. 
pr. n. št. do klavdijskega obdobja (Žerjal 2005 s starejšo 
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literaturo).
Izvoz priljubljene kampanjske (italske) kuhinjske kera-
mike, predvsem pekačev z enostavnim ustjem in z žlebom 
na ustju (»orlobifido«; obd št. 208) in njim prilegajočih 
se pokrovov, je bil razširjen na območje celega tedanjega 
imperija. Proizvajali so jih od 2. stol. pr. n. št. do 3. stol. n. 
št., toda vrh izvoza se datira nekako v čas druge polovice 
1. stol. pr. n. št. in 1. stol. n. št. (Goudineau 1970; Peacock 
1977; Tyers 1996, 157-158; Di Giovanni 1996; Chiosi 
1996; Olcese 1996).
V čas 1. in 2. stol. n. št. lahko uvrstimo tudi odlomke kera-
mike tankih sten: redukcijsko žgane polkrožne skodelice 
z obilo primesmi pripadajo fabrikatu C s Štalenskega vrha 
(obd. št. 76) in so značilne za prvo polovico 1. stol. n. 
št. (Schindler Kaudelka 1975, 31-32). Redukcijsko žgana 
fina siva keramika tankih sten s temno sivim premazom 
(fabrikat E s Štalenskega vrha; obd. št. 134) je značilna 
za proizvodnjo severne Italije in severnega Jadrana od 
poznotiberijskega obdobja do sredine 2. stol. (Schindler 
Kaudelka 1975, 33; Schindler Kaudelka 1998b, 399-340). 
Trakast ročaj skodelice iz oksidacijske keramike tankih 
sten oranžne barve pa lahko datiramo v drugo polovico 1. 
stol. pr. n. št. do prve polovice 2. stol. n. št. (Žerjal 2008, 
78-79). 
Med zgodnejše najdbe lahko pripišemo tudi odlomek 
noge balzamarija (obd. št. 202, 235; Horvat, Bavdek 2009)
V zgodnjem cesarskem obdobju so nastale tudi vinske 
amfore Dr. 2-4. Od druge polovice 1. stol. pr. n. št. do 
konca 2. ali začetka 3. stol. n. št. so v različnih fakturah to 
obliko izdelovali po celem imperiju (Panella, Fano 1977; 
Panella 2001). Amfore za olivno olje Dr. 6B so od druge 
polovice 1. stol. pr. n. št. izdelovali na zahodni jadranski 
obali, od konca 1. stol. pr. n. št. pa tudi v Istri, od koder so 
izvažali cenjeno olje. Nekje v 2. stol. n. št. se velikost am-
for občutno zmanjša in te manjše variante, ki se izdelujejo 
do 4. stol., tu niso prisotne (Cipriano, Carre 1989; Bezecz-
ky 1998a; Tassaux 2001; Marion, Starac 2001). Vinske ital-
ske amfore z ravnim dnom prevladajo v času od sredine 
1. do 3. stol.; Panella 2001). Uvoz vina iz egejskega pros-
tora pa je izpričan z vinskimi poznorodoškimi amforami 
iz konca 1. stol. pr. n. št.do 2. stol. n. št. (Vidrih Perko 
2000; Peacock 1977b, 266-270). S trgovino z vzhodnim 
Sredozemljem so prispele skodelica vzhodne sigilate B z 
žigom (flavijsko in trajansko obdobje - 70/75-120; obd. 
št. 66), krožnik oblike Hayes 60 vzhodne sigilate B (druga 
polovica 1. – 2. Stoletje; odb. 201), fokajski vrček (konec 
1. – 3. stol., odb. 178), odlomek kozice ali lonca z ročajem 
vzhodne kuhinjske keramike (1. – 3. Stoletje; obd. št. 289) 
(Žerjal 2008b s starejšo literaturo).
Med najmlajše časovno določljive rimskodobne najdbe 
pa spadajo odlomki afriških amfor, ki se v severnojadran-
skem prostoru pogosto pojavljajo v času od 3. do sredi-
ne 5. stol. Najstarejša določjiva afriška amfora je vinska 
amfora oblike Dr. 30 ( konec 2. do 4. stoletje) (Bonifay 
2004a, 26, 148, 150), najmlajša pa mala amfora Keay 26 
ali spatheion 1 po Bonifayu (iz prve polovice do sredine 5. 
stol.; Bonifay 2004a, 125). Mogoče že v drugo polovico 3., 
čeprav bolj v 4. stoletje lahko datiramo tudi krožnik oblike 
Hayes 50 afriške sigilate 3/4 (obd. 1346, Hayes 1972, 73; 

Pröttel 1996, 32-33). V poznorimsko obdobje lahko dati-
ramo tudi odlomek ostenja kuhinjskega lonca z valovnico 
(obd. št. 255) in odlomek kuhinjskega lonca SKOL KK 14 
(obd. št. 1312) (Žerjal 2008, 169, 171).
Odkriti so bili tudi tri odlomki oljenk: odlomek italske re-
liefne oljenke (obd. št. 221; 1. – 3. stol.), odlomek pečatne 
oljenke Loeschcke X (obd. št. 57; konec 1. – 5. stol.) in 
cela pečatna oljenka Loeschcke Xc lokalne izdelave (obd. 
št. 1363), ki je značilna za 4. in 5. stol. (Žerjal 2008, 101-
113; Istenič 1999). 
Med odkritimi odlomki je veliko odlomkov lokalne (sever-
nojadranske) namizne keramike, ki pa žal niso natančneje 
določljivi. Namizna keramika je oksidacijsko žgana, fi-
nozrnata keramika z redkimi do obilnimi primesmi: zrnca 
kalcijevega karbonata, zrnca groga (posebej obilna in gro-
ba zrnca so pri fakturi SNPČ2), fina zrnca sljude (posebej 
obilna pri fakturi SNPČ3), posamezna zrnca železovih 
oksidov; redko je pri rimski namizni keramiki dodana še 
zrnca kremena (faktura SNPČ 6). Nekatera namizna kera-
mika je izdelana zelo fino in je skoraj brez primesi (SPČ). 
V namizni keramiki smo prepoznali odlomke loncev, 
vrčev, kadilnice, pokrovov, pokrovčkov za amfore, uteži 
za ribiške mreže, cedila ali posode z luknjami…
Kuhinjska keramika je bila tudi večinoma izdelana lokalno. 
Faktura KKNEP 2 je izdelana redukcijsko, dokaj grobo in 
z zmernimi do obilnimi zrnci kalcijevega karbonata (obd. 
št.. 189). Faktura KKNEP6 je bila žgana oksidacijsko ali 
redukcijsko nepopolno in vsebuje veliko sivih ali belih 
zrnc primesi (obd. št. 115), s čimer je podobna fakturi 
KKNEP2. Groba izdelava nekaterih kosov bi kazala tudi 
na njihov prazgodovinski izvor. Posebej izstopa grobozr-
nata faktura KKNEP9 z obilnimi primesmi zrnc skrilavca, 
ki se pojavlja tudi na bližnjih Školaricah. Med lokalno 
kuhinjsko keramiko smo prepoznali ustja loncev oblike 
SKOL KK22 (obd. št. 92)in KK23 (obd. št. 161, 286, 317, 
1365), KK31(obd. št. 159, 268, 287), ki so značilni za 1. 
do 3. stoletje. Veliko je odlomkov najbolj pogostih loncev 
z izvihanim ustjem in pogostim metličenjem na ostenju 
(SKOL KK2-4, KK7-8), ki so se izdelovali skozi celo 
rimsko obdobje. V grobi kuhinjski keramiki (fakturah 
KKNEP1 (obd. št. 146, 147, 212), KKNEP2, KKNEP6 
itd) so bili izdelani lonci, pokrovi, pekači (npr. z žlebom 
na ustju obd. št. 94 – KKNEP2). Nekoliko bolj fini lon-
ci (KKNEP1; oz. SKOL KK31 obd. št. 159) in lončki 
(KKNEP7) so bili lahko izdelani tudi v nekaj keramičniih 
centrih na Jadranu, ki so kuhinjsko keramiko prodajala 
na širšem jadranskem področju (Žerjal 2008, 168-169). 
Med poznorimsko kuhinjsko keramiko lahko uvrstimo 
odlomek lonca z valovnico in lonec tipa SKOL KK14 
(obd. št. 1312)(id.).
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2. PaSJa lObanJa S SeRMIna PRI kO-
PRu
Borut Toškan

Med zaščitnimi arheološkimi izkopavanji na območju Ser-
mina pri Kopru, ki jih je v letu 2010 izvedla ekipa podjetja 
Arhej d.o.o., je bila med drugim izkopana tudi lobanja psa 
(Canis familiaris) ter po en odlomek pripadajočih prvega 
in drugega vratnega vretenca (Tab. 2). Ostanki izvirajo iz 
sedimenta pod rimsko cesto (vzorec 1006; sektor G/1; 
SE 1118) in so tako arheološko datirani v antiko. 

Opis najdbe
Lobanja je bila slabo ohranjena, sploh njen možganski del 
(neurocranium), ki je bil povsem fragmentiran. Zgornja 
čeljustnica (os maxillare) je bila zastopana le s po enim 
odlomkom distalnega dela levega in desnega zobiščnega 
podaljška (processus alveolaris), od katerih je vsak vklju-
čeval še četrti ličnik in oba meljaka. Od zgornjih zob sta 
bila v vzorcu prisotna še izolirana desni tretji sekalec in 
levi podočnik.
Stopnja fragmentiranosti obeh spodnječeljustničnih ko-
sti (ossa mandibularia) je bila nekoliko manjša, kar gre 
pripisati večji trdnosti navedenega skeletnega elementa 
v primerjavi z zgornjo čeljustnico oziroma možganskim 
deloma lobanje. Pri obeh spodnječeljustničnih telesih je 
tako manjkal zgolj njun skrajno sprednji (oralni) konec 
z zobnicami za sekalce, odlomljena pa sta bila tudi oba 
kavljasta podaljška (ramus mandibulae, processus corono-
ideus). Od spodnjih zob je vzorec vključeval tretji sekalec, 
četrti ličnik ter prvi in drugi kočnik levega zobnega niza 
ter prvi in drugi sekalec, podočnik ter tretji ličnik desnega. 
Fragmentirani sta bili tudi obe izkopani vratni vretenci. 
Nosač (atlas) je bil tako zastopan z odlomkom dorzalnega 
loka (arcus dorsalis), okretač (epistropheus) pa s kranial-
nim koncem telesa, vključno z zobom (dens epistrophei).

Morfometrična analiza
Metrični podatki analiziranih pasjih ostankov izstopajo 
po sorazmerno nizkih izmerjenih vrednostih (glej prilo-
go). Lobanja s Sermina se v tem smislu umešča med (naj)
manjše rimskodobne primerke svoje vrste iz tega dela 
Evrope (npr. največja širina možganskega dela lobanje ni 
presegala 54 mm), zaostaja pa tudi za tistimi železnodob-
nimi (sl. 54). Na posamezne najdbe podobne velikosti je 
denimo med obdelovanjem gradiva iz rimskega mesta Tác 
/ Gorsium na Madžarskem naletel Bökönyi (1984, 72–75). 
Gre za lobanje, katerih morfologija se približuje morfolo-
giji lobanje modernega jazbečarja. Po telesni zgradbi naj 
bi pri tem šlo za pse s plečno višino okrog 40 cm, ki jih 
označujejo nesorazmerno kratke okončine.
Seveda je predstavljena interpretacija metričnih podatkov 
psa s Sermina smiselna le v primeru, da imamo oprav-
ka z ostanki odrasle živali. Na podalgi izraščenosti vseh 
stalnih zob ter že v celoti osificiranega kranialnega kon-
ca okretačevega telesa z zobom vred je mogoče sicer z 
zanesljivostjo trditi, da je bil primerek ob poginu starejši 
od šestih mesecev. Ker pa pri psih do popolne osifikacije 
lobanje praviloma ne pride pred dopolnitvijo poldrugega 

Sl. 53. - Sermin: lobanja psa najdena med izkopavanji 

Sl. 54. - Grafičen prikaz razmerja med dolžino zobnega 
niza spodnjih meljakov (merjeno na zobnicah) in višino 
spodnječeljustničnega telesa za deračem pri psu iz vzorca 1006 
s Sermina pri kopru. Podani so tudi primerjalni podatki za pse 
z nekaterih drugih rimskodobnih najdišč s Slovenskega (lastni 
neobjavljeni podatki) ter iz železnodobne Stične (bökönyi 1994). 

Skeletni element Leva stran Desna stran

Cranium 37 fr.

Maxilla 1 fr. 1 fr.

Mandibulae 1 fr. 1 fr.

I3 - 1

C1 1 -

P4 1 1

M1 1 1

M2 1 1

I1 - 1

I2 - 1

I3 1 -

P3 - 1

P4 1 -

M1 1 -

M2 1 -

Atlas 1 fr.

Epistropheus 1 fr.

Tab. 2. - Seznam ostankov psa iz vzorca 1006 s Sermina pri 
kopru. Obrazložitev kratice: fr. – fragment.
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leta življenja – pri nekaterih pasmah pa se to zgodi celo še 
bistveno kasneje – možnost nadaljne rasti pri tukaj obrav-
navanem primerku pač ni mogoče izključiti. Toliko bolj 
zato, ker spričo fragmentiranosti ostankov ni bilo mogoče 
ugotoviti, ali je vezivno oziroma hrustančno tkivo med 
šivi že okostenelo. Da pes v vsakem primeru ne predsta-
vlja primerka katere od večjih oblik / pasem pa sicer ka-

žejo sorazmerno skromne dimenzije ohranjenih stalnih (!) 
zob (sl. 2; Tab.3). 

Sl. 55. - Sl. 2: Primerjava največje dolžine spodnjega derača (M1) 
psa iz vzorca 1006 s Sermina pri kopru z razponom vrednosti 
za navedeno dimenzijo pri rimskodobnih primerkih iste vrste z 
madžarksega najdišča Tác / Gorsium (n = 159; bökönyi 1984).

Tab. 3. - dimenzije pasjih ostankov iz vzorca 1006 s Sermina pri 
kopru. Vse izmerjene vrednosti so podane v mm

Skeletni 
element

Dimenzija Izmerjena 
vrednost

P4 Dolžina 15,5

Širina 9,5

M1 Dolžina 11,5

Širina 14,0

M2 Dolžina 7,5

Širina 9,5

M1 Dolžina (zobnici) 18,5

Dolžina (krona) 19,0

Širina 7,0

M2 Dolžina 7,5

Širina 5,5

Neurocranium Največja širina 53,5

Mandibula Višina telesa za M1 19,5

Epistropheus Širina kranialnega 
sklepnega dela

25,0

najmanjša širina 
vretenca

19,5
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3. MehkuŽCI (MOlluSCa) V SedI-
MenTnIh PlaSTeh naJdIšča V SeR-
MInu PRI kOPRu
Rajko Slapnik in Jan Simič

Št. vz. 206
Najdišče: Sermin 2010
Datum: 6.4. 2010
Sektor/kvadrant:I/ I-J/2
SE/plast: 1070

• Pomatiaselegans (O.F. Müller, 1774),
• Ruminadecollata (Linnaeus, 1758),
• Chilostoma (Josephinella) lefeburiana (A. Férus-

sac, 1821),
• Helix (Helix) cincta O.F. Muller, 1774.

Vse štiri vrste so kopenski polži. Ljudje jih niso nabirali v 
prehranske namene. 
Okrogloustna (Pomatiaselegans) iz družine okrogloustk 
(Pomatiasidae) je splošno razširjena na Primorskem, v no-
tranjosti pa na toplih prisojnih pobočjih. Do 1,5 cm viso-
ka stožčasta hišica ima izrazita spiralna rebrca in prek njih 
še radiarna, tako je površina hišice mrežasta. Ustje je sko-
raj okroglo in ga zapre z močnim apnenim pokrovčkom.
Rumina (Ruminadecolata) iz družine Subulinidae je ena 
od redkih vrst polžev, ki občasno odmetavajo vrh hišice. 
Je toploljubna, pri nas živi samo ob morju in se hrani z 
živalskimi in človeškimi iztrebki.
Lefeburjeva kampileja Chilostoma lefeburiana iz družine 
Helicidae živi le na zahodnem Notranjskem in v Primorju. 
Hišica je dlakava. 
Robustni vrtni polž (Helixcincta) tudi iz družine Helici-
dae, ima čokate hišice z debelo steno. Živi samo ob obali, 
tik ob morju. Je ogrožena in zavarovana vrsta. 

Št. vz. 557

Najdišče: Sermin 2010

Datum: 20.5. 2010
Sektor/kvadrant:I/ I-J/7
SE/plast: 1315

• Murextrunculus Linnaeus, 1758.
Čokati volek, je morski polž iz družine Muricidae. Zna-
čilno zanj, kot tudi za vse druge predstavnike družine je, 
da proizvajajo mleček, ki je sprva prozoren, na zraku pa 
se obarva škrlatno. Iz polžev te družine so v preteklosti 
proizvajali škrlatno barvilo za barvanje blaga.
Odrasli polži običajno dosežejo med 6 in 9 cm. Razširjen 
je v zahodnem in osrednjem Sredozemlju ter v Jadran-
skem morju, osamljene populacije pa so našli tudi na po-
sameznih atolih Indijskega oceana ter južnega Kitajskega 
morja. Živi v plitvinah, na kamnitih tleh.
Vrsta je sicer užitna, a zaradi svoje velikosti ni preveč pri-
ljubljena.

Št. vz. 344
Najdišče: Sermin 2010
Datum: 19.4. 2010
Sektor/kvadrant: C1-2
SE/plast: 1163

• Arcanoae Linnaeus, 1758.
Lupina Noetove barčice je škatlasta in ima sklep iz do 80 
majhnih, skoraj enakih parov zobčkov. Živi od obale do 
deset metrov globoko, pritrjena na podlago z zelo močni-
mi bisusnimi nitmi. Je ena okusnejših školjk. 

Št. vz. 231

Najdišče: Sermin 2010
Datum: 8.4. 2010
Sektor/kvadrant:I/ D/2
SE/plast: 1088

• Cerithiumvulgatum Bruguière, 1792.
Navadni rožiček živi v plitvem, priobalnem morju, lagu-
nah, morskih kanalih, solinah in podobnem. Hišico ima 
vitko stožčasto, vozlasto, veliko do 6 cm in temno obar-
vano, če ni obrasla z algami.

Št. vz. 336

Najdišče: Sermin 2010
Datum: 15.4. 2010
Sektor/kvadrant:I/ D/1
SE/plast: 1154

• Gibbuladivaricata Linnaeus, 1758,
• Gibbulararilineata (Michaud, 1829),
• Gibbulaalbida (Gmelin, 1790),
• Arcanoae Linnaeus, 1758.

Rodgibul (Gibbula) je uvrščen v veliko družino 
kotačnikov(Trochidae). Živijo ob obali. Pri nas je pozna-
nih 11 vrst. Obrežna gibula (Gibbuladivaricata) ima po 
hišici pravilno razporejene majhne rdeče pege. Živina 
skalnati obali v bibavičnem pasu.

Št. vz. 1088

Najdišče: Sermin 2010
Datum: 2.8. 2010
Sektor/kvadrant:III/ AD1¸2
SE/plast: 3008

• Pinnanobilis Linnaeus, 1758, narejeni polkrogi v 
lupini 
Leščur je uvrščen v družino Pinnidae in je tretja največja 
školjka na svetu. Primerki iz Jadranskega morja so med 
največjimi. Zrastejo celo čez 1 m. Leščur je s prednjim 
koničastim delom zarit v pesek in z močnimi kot svila 
tankimi bisinusnimi nitmi pripet na kamenčke. Te niti so 
včasih zbirali, predli in iz njih kvačkali zelo cenjene in tr-
pežne rokavice. V Sloveniji je zavarovana vrsta.

Št. vz. 315

Najdišče: Sermin 2010
Datum: 15.4. 2010
Sektor/kvadrant: I/ J/9 
SE/plast: 1100

• Cerastodermaedule (Linnaeus, 1758) 
Srčanka pripada družini srčank (Cardiidae). Živi v plitvem 
obalnem pasu, zakopana v mivki. 
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4. analIZa OGlJa
Metka Culiberg

Vz. 1011. (SE 1271, 1/I/7)
 Quercus (?) 1
 (verjetno še ena vrsta; oglje zelo preperelo)
Vz. 1021. (SE 1404, 1/ L/9)
 Quercus (?) 1
 (oglje zelo preperelo)
Vz. 1017. (SE 1348, I/7)
 Quercus (?) 1
 (oglje zelo preperelo)
Vz. 1004. (SE 1039, H/7)
 Večja količina oglja v sedimentu vse isti kos
 Pregledanih 12 koščkov
 Pirus/Malus  
Vz. 1020. (SE 1288, 1 H/7)
 Quercus 4 drobci
Vz. 1025. (SE 1331, 1 C/3)
 Quercus 6
Vz. 2022. (SE 2123,  II  013)
 Quercus ? (zelo preperelo oglje)
Vz. 1016. (SE 1346, C 3
 Quercus 3
 (oglje v sedimentu, močno impregnirano, tudi zveriženo; 
grča ?)
Vz. 1019. (SE 1371, 1 J/9)
 Drobci oglja. Oglje popolnoma preperelo.
Vz. 1023. (SE 1367, J7)
 Pri nekaj drobcih razločen prečni prerez, v tangencialni 
ravnini
 vidne spiralne odebelitve, daljši in širši žarki, traheje im-
pregnirane
 Prunus sp.  3
Vz. 1007. (SE 1138, I/ D3
 Popolnoma preperelo oglje, nedoločljivo
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