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1. UVOD 
 

Arheološko najdišče Gimnazija Vič se nahaja na jugozahodnem delu mesta Ljubljane, 

ob severnem robu ljubljanskega mestnega naselja Vič, na dvorišču istoimenske 

gimnazije. Slednja zaseda prostor med železniško progo Ljubljana - Koper na severu, 

Tržaško cesto na jugu ter Gregorinovo ulico na vzhodu.  

Na nepozidanem dvorišču gimnazije je bila predvidena gradnja prizidka šolske 

telovadnice, knjižnice z multimedijsko učilnico in večnamenske predavalnice k 

obstoječem poslopju gimnazije. Zemljišče na katerem je bila načrtovana gradnja leži 

znotraj varovanega območja vpisanega v register nepremične kulturne dediščine kot 

Ljubljana - Arheološko najdišče ob Tržaški cesti (EŠD 18810), prav tako je sam objekt 

gimnazije vpisan v Register kulturne dediščine kot profana stavbna dediščina (EŠD 

18733). Na podlagi tega so bile pred pričetkom gradbenih del izvedene predhodne 

arheološke raziskave za ovrednotenje arheološkega potenciala, s katerimi je bilo 

odkrito arheološko najdišče z ostalinami širšega časovnega razpona od prazgodovine 

do novega veka (Hvalec 2010).  

V marcu 2011 so, nato sledila arheološka izkopavanja na večjem delu površine 

predvidene za gradnjo, v izmeri 1113m2 (parc. št. 665/1, 666, 667/2, 667/4 k.o. Vič). 

Raziskave, ki so potekale med 7.3.2011 in 10.4.2011, je izvajalo podjetje Arhej d.o.o. 

pod vodstvom arheologov Matjaža Novšaka in Sama Hvalca. Geološko analizo 

najdišča je izdelal Tomaž Verbič, zoološko pa dr. Borut Toškan. 

Strokovni nadzor je izvajal pristojni konservator ZVKDS, OE Ljubljana Borisa Vičiča.  

V toku arheoloških izkopavanj je bil severni rob zemljišča namenjenega gradnji, v 

izmeri 115m2, zaradi še stoječega objekta, raziskavam nedostopen. Ta del je bil 

arheološko raziskan po rušitvi objekta med 30.6.2011 in 4.7.2011.  

Rezultati vseh izvedenih raziskav so pokazale, da gre za večfazno arheološko najdišče, 

ki na podlagi kamnitih artefaktov kaže sledove človekove prisotnosti že v starejši 

kameni dobi, srednji bronasti dobi, rimskem obdobju in zgodnjem srednjem veku. 

Posebej pomembni sta odkritji kamnitih artefaktov in nekaterih struktur 

naselbinskega tipa iz starejše kamene dobe ter odkritje roba naselbine iz časa 

zgodnjega srednjega veka. Novi podatki v vsebinskem smislu dopolnjujejo sliko 

poselitve zahodnega dela Ljubljane in celotne Ljubljanske kotline skozi daljši časovni 

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

 

 

 
 

Slika 2: Položaj najdišča na karti Registra nepremične dediščine (http://giskds.situla.org/giskd/). 
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2. GEOGRAFSKI in GEOMORFOLOŠKI OPIS 
PROSTORA 

(dr. Tomaž Verbič) 

Geomorfološka lega najdišča 

 

Vič, kot eno izmed trinajstih mestnih naselij Ljubljane, leži v Ljubljanski kotlini, 

veliki tektonski udornini večidel ugreznjeni v predalpsko hribovja. Naselje na 

zahodnem delu mesta Ljubljane leži na obrobju Ljubljanskega Barja oz. na prehodu 

med Ljubljanskim Barjem ter alpskim delom oz. Posavskim gubam. Širše območje 

najdišča je izrazito urbanizirano. Arheološko najdišče danes leži na poplavni ravnini, 

ki jo oblikujeta Gradaščica oziroma Mali Graben ter v manjši meri Glinščica. Slednja 

ima svoje korito neposredno zahodno od izkopnega polja. V smislu poplavljanja je 

območje še kako aktivno tudi dandanes, zadnja velika poplava je območje zajela 

jeseni leta 2010. 

 

Geološki opis najdišča 

V geološkem smislu ima severni rob Ljubljanskega barja zelo pestro geološko 

zgodovino, saj se je sedimentacijsko okolje na tem območju v kvartarju pogosto 

spreminjalo. Spremembe so posledica intenzivnega tektonskega posedanja 

sedimentacijskega bazena na eni strani ter njegovega zapolnjevanja na drugi strani 

(Verbič, 2011).  

Glede na izvor lahko sedimente na najdišču razvrstimo v dve skupini: savski peščen 

prod oziroma konglomerat ter naplavine Glinščice oziroma Gradaščice. Ti dve skupini 

na terenu zlahka ločimo, glede na vsebnost karbonata oziroma karbonatnih 

prodnikov: savski sedimenti so pretežno karbonatni, sedimenti Glinščice in 

Gradaščice pa so večinoma popolnoma brez karbonata. 

Geološko podlago na najdišču tvori pretežno karbonaten peščen prod in konglomerat, 

ki ju z arheološkimi izkopavanji sicer nismo dosegli. Navedeni sedimenti so bili 

navrtani v globini 3,5 m in več, kar je razvidno iz poročila o geomehanskih preiskavah 

tal (Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij, Ljubljana). Domnevamo, da prod in 

konglomerat pripadata savskemu zasipu in ga vzporejamo s srednjepleistocenskim 

zasipom, ki ga na območju centra Ljubljane prekriva zgornjepleistocenski savski 

zasip. Srednjepleistocenski savski zasip je proti jugu segal do Curnovca (Verbič, 

2011), deloma ga je kasnejša rečna erozija (Gradaščica, Mali Graben) odnesla, deloma 
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pa še danes tvori podlago mlajšepleistocenskim ter holocenskim aluvialnim, 

jezerskim ter barjanskim usedlinam na tem območju. 

Pojavljanje konglomerata v podlagi je pomembno za interpretacijo zaprtih depresij1 

na nivoju kulturnih plasti. Savski peščen prod in konglomerat imata namreč pretežno 

karbonatno petrografsko sestavo in sta zato podvržena kraškim geološkim procesom 

ter pedogenemu raztapljanju kalcita. 

Na (srednjepleistocenskem) savskem zasipu so nastala tla z debelim Bt horizontom, 

ta tla so ohranjena tik pod obdelovalnim horizontom v severovzhodnem delu 

izkopnega polja.  

 

Slika 3: Pogled na Bt horzont v severovzhodnem delu izkopnega polja 

 

Bt horizont opredeljuje ilovnata osnova in nekarbonatni prodniki v njej (predvsem 

vijolični, sivi in rjavkasti kremenovi peščenjaki). Eluvialnega horizonta (horizont E) 

na tem delu ni ohranjenega, morda je erodiran ali pa antropogeno odstranjen. Na 

ostalem delu najdišča so bila tla (in morda tudi del konglomerata) erodirana, verjetno 

s stani Gradaščice oziroma Glinščice.  

Na ta prostor, torej na prodnato in konglomeratno podlago in na tla, ki so nastala na 

tej podlagi (predvsem Bt horizont), so se odlagali aluvialni resedimenti2. V spodnjem 

delu predvsem peščeno muljast prod, nad njim pa peščen mulj, ki smo jih dosegli z 

izkopavanji in ki sta na najdišču predstavljala arheološke sterilne plasti (sl. 4). 

Peščeno muljast prod je nastal v rečnem koritu, peščen mulj pa na poplavni ravnini. 

Površina plasti peščenega mulja je izrazito neravna, valovita  in ne izkazuje 

geometrijo poplavne površine.  

 

                                                 
1 Zaprta depresija – kotanja brez bočnega iztoka meteorne vode; vrtače so na primer tudi zaprte depresije. 
2 Resedimenti – sedimenti, ki so bili erodirani in nato po sorazmerno kratkem transportu ponovno odloženi. 
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Slika 4: Pogled na arheološko sterilne aluvialne sedimente v profilu sonde 8. 

 

Razlaga za opazovano geometrijo plasti peščenega mulja oziroma njene zgornje 

površine je v danem primeru jasna: je posledica diferencialnega posedanja tal, 

verjetno zaradi zakrasevanja konglomerata in nastajanja plitvih vrtač3. Na ta način so 

na površini peščenega mulja nastale zaprte depresije: iz površine zakraselega 

konglomerata prenesene oblike navzgor na površino peščenega mulja. 

Sedimentacija je na omenjenem nivoju verjetno vsaj za krajši čas zastala, o erozijskih 

razmerah pa sicer tam ni bilo sledu. Prav na omenjeni površini so bili najdeni kamniti 

artefakti. Domnevamo, da so bili najdeni 'in situ', da niso bili podvrženi naravnemu 

transportu. Nad peščenim muljem, ki ga opredeljuje rumenkasta barva kot posledica 

oksidacijskih razmer, je odložen bolj sivkast peščen mulj, v manj izrazitih 

oksidacijskih razmerah.  

Ta sivkast peščen mulj vsebuje številne prodnike nekarbonatnih kamnin, sicer pa je 

brez notranjih sedimentnih tekstur. Zapolnjuje zgoraj opisane zaprte depresije in do 

neke mere izravnava valovito podlago. V spodnjem delu tega sedimenta ni kulturnega 

materiala, v zgornjem delu pa se pojavljajo fragmenti prazgodovinske keramike. Za 

razliko od kamnitih artefaktov menimo, da so bili ti fragmenti naplavljeni skupaj s 

sedimentom.  

Zaprte depresije so imele različne dimenzije, večinoma so imele približno ovalno 

obliko. Kaže, da se je v nekaterih izmed depresij oblikovalo celo močvirsko 

sedimentacijsko okolje. Na to nakazujejo celo nekoliko humozne zapolnitve, ki se 

pojavljajo ob sicer bolj pogostem sivkastem peščenem mulju (sl. 5 in 6).  

 

 

                                                 
3 Globlje vrtače v takem primeru ne morejo nastajati enostavno zaradi sorazmerno tanke plasti konglomerata. 
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Slika 5: Pogled na zapolnjeno depresijo SE 1057. 

 

Za zaprte depresije je značilno zbiranje ali vertikalno odtekanje meteorne vode, na 

primer kot v vrtačah. Tudi na terenu smo opazili žleb (sl. 6) zapolnjen z nekoliko 

humoznim sedimentom, ki ga lahko razlagamo le kot miniaturni ponor, kjer je voda 

odtekala vertikalno. To nakazuje na »kraško« karbonatno konglomeratno podlago, ki 

je bila, kot smo že omenili, dokazana z vrtanjem. 

 

 

Slika 6: Pogled na eno vrtač z vodnim žlebom. 
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3. ARHEOLOŠKI IN ZGODOVINSKI ORIS 
PROSTORA 

 

Najdišče Gimnazija Vič se nahaja v južnem delu Ljubljanske kotline, ene največjih 

sklenjenih ravnin v Sloveniji, ki je bila v preteklosti kot tudi danes izjemno privlačna 

za človekovo poselitev. K temu veliko prispeva predvsem njena strateška lega. Kotlina 

povezuje Apeninski polotok in severovzhodno Evropo do Baltika na eni strani ter 

Balkanom na drugi strani, kar je ključno usmerjalo materialne in kulturne tokove 

(Plesničar-Gec 1999, 8). Glavna prometnica med JZ in SV je potekala po severnem 

obrobju Ljubljanskega barja in je v predelu Ljubljanskih vrat prečkala Ljubljanico, ki 

je predstavljala vzporedno prometno žilo. Prav ob tej prometnici, na prehodu med 

Ljubljanskim barjem in Ljubljanskim poljem, pred samimi Ljubljanskimi vrati se 

nahaja obravnavano najdišče.  

Poselitev Ljubljanske kotline je dokumentirana v starejši in srednji kameni dobi, na 

polovici 5. stol. pr. n. št. pa se s koliščarskimi naselbinami začenja življenje na 

Ljubljanskem Barju (Bregant 1996, Frelih 1987, Velušček 2011, 2010 s starejšo 

literaturo). Koliščarska naselja so segla vse do južnega ljubljanskega mestnega 

predela Prul, kot je pokazalo nedavno odkrito najdišče Špica, med Gruberjevim 

prekopom in Ljubljanico (Klasinc 2010).  

Ob koncu zgodnje bronaste dobe so kolišča na močvirski ravnici zamrla, naselbine  pa 

se umaknejo na obrobje Barja. Iz tega časa je odkritih nekaj najdišč, ki se nahajajo 

neposredno pod ljubljanskim Grajskim gričem, natančneje na Prulah: Osnovna šola 

Prule, Prule 13 (Žorž 2010) in Prule 15 (Vojaković 2009). Iz časa srednje bronaste 

dobe so najdišča redkejša, omeniti je potrebno predvsem bližnje najdišče Kamna 

Gorica (Turk, Svetličič 2006, 56-59). 

Gostejšo poselitev na območju današnje Ljubljane beležimo iz časa pozne bronaste in 

železne dobe, ki nam jo je sprva razkrilo predvsem odkritje poznobronastodobnega 

grobišča na dvorišču Slovenske akademije znanosti in umetnosti (Puš, 1971 in 1982), 

v veliki meri pa dopolnilo odkritje večfazne naselbine iz časa pozne bronaste in 

starejše železne dobe (Vojaković, et al. 2011) ter gomilno grobišče na Kongresnem 

trgu (Masaryk et al.  2011). V tem obdobju se začne tudi poselitev Grajskega griča, 

prav tako so iz tega časovnega obdobja znane posamične arheološke najdbe iz 

najdišča Brdo-Vrhovci (EŠD 22732)4, ki leži v neposredni obravnavanega najdišča. 

                                                 
4 http://giskds.situla.org/giskd/ 
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Iz obdobja mlajše železne dobe se arheološke sledi koncentrirajo v samem centru 

današnje Ljubljane, pod Grajskim gričem, kjer se je v 3. stol. pr. n. št. oblikovala 

keltska naselbina (Vičič 1993, 153-291; 1994, 25-80; 2002, 193-221; Vojaković, et al. 

2011). 

S prihodom Rimljanov in izgradnjo mesta Emone, ob začetku prvega tisočletja n. št., 

je ta prostor je doživel do tedaj največje poselitvene in urbanistične spremembe. V 

rimsko mesto, ki se je nahajalo dober kilometer severovzhodneje od obravnavanega 

najdišča je mimo slednjega vodila rimska cesta Emona – Aquileia. Njena trasa 

sovpada s potekom današnje Tržaške ceste. Prometna pot Akvileja - Emona, ki se je 

nato preko Celeje nadaljevala proti Poetovioni, ali pa preko Savarije proti Karnuntu, 

je predstavljala del glavnih komunikacijskih poti čez območje današnje Slovenije. 

Dosedanje raziskave ob Tržaški cesti so pokazale, da je bilo  sam jugozahodni rob 

mesta poseljen. Izkopani sta bili dve poznoantični stavbi, ena na zahodnem delu Trga 

mladinskih delovnih brigad, na območju t.i. Korzike, druga pa na vogalu rimske in 

Groharjeve ceste, na lokaciji današnje lekarne Mirje (Plesničar-Gec 1999, 100). Ob 

raziskavah v letu 2009 so bili na področju odkriti ostanki lesenih stebrov - pilotov na 

nivoju jezerske krede. Interpretacija slednjih ni popolnoma jasna. Morda gre za dele 

koliščarske naselbine ali pa za ostaline rimskega temeljenja objekta (Hofman 2011, 

11). Ob mestni vpadnici proti jugozahodu pa se je razprostiralo rimskodobno 

grobišče. Med leti 1870 in 1972 so bili pri posameznih delih odkriti številni rimski 

grobovi, ki so se razprostirali od današnje Rimske ulice do križišča Tržaške ceste in 

Jadranske ulice na zahodu (Petru 1972, str 9-10, 17). Raziskave, ki so v letih 2009 

(Hofman 2011) in 2011 (Hvalec 2012) potekale na jugovzhodnem robu kompleksa 

Tobačne tovarne (na križišču Tržaške in Tivolske ceste), so natančneje razkrile del 

tega grobišča s 38 grobovi, ki so datirani med drugo polovico 1. st. n. št. in konec 2. st. 

n. št. in pripomogle k razumevanju jugozahodnega primestnega področja.  

Na tem mestu naj omenimo še rezultate predhodnih arheološke raziskave na dvorišču 

za stavbo Tržaške 124, ki so doprinesle rimske kot tudi  prazgodovinske najdbe, 

verjetno naselbinskega značaja (Draksler 2010).  

Na emonskem podeželju je v tem času zrasla obilica manjših naselbin in zaselkov 

(Županek 2001) med drugimi Dobrovo, ki je od obravnavanega najdišča, v zahodni 

smeri, oddaljeno dobrih 5km.  

Koncu rimske okupacije so sledila nemirna stoletja iz katerih naj omenimo bližnje 

grobišče v Dravljah v Ljubljani (Slabe 1971, 141-150). V 6. in 7. stoletju so se nato na 
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območje Vzhodnih Alp začeli naseljevati Slovani. V Ljubljani sta iz tega obdobja 

znana grobišča z dvorišča SAZU ob Salendrovi in Gosposki ulici (Korošec P. 1951) in 

ob Šempetrski cerkvi (Sivec 1996, Draksler 2012), ter naselbina na severnem 

mestnem obrobju, v Podutiku-Kamni Gorici (Turk, Svetličič 2006, 120-122). V bližini 

Ljubljane se, severno od kraja Šujica, nahaja plato Ajdovše na katerem se domneva 

rimska ali zgodnjesrednjeveška poselitev (Poglajen 2001, 41), v sosednjem kraju 

Dobrova pa naj bi na podlagi legende, na mestu kjer danes stoji farna cerkev Matere 

božje v nebo vzete, že v 10. stoletju zgradili kapelico.  

V 12. in 13 stoletju se prične postopna srednjeveška »kolonizacija« okolice Ljubljane, 

ki predstavlja izhodišče današnji poselitveni sliki. Naselbina Vič se v pisnih virih 

omenja že leta 1261. O uporabi obravnavanega območja ni veliko podatkov. Pogled na 

Franciscejski kataster kaže, da je bilo ob koncu 19. stoletja v rabi kot njivska površina 

(sl. 7).  

 

 

Slika 7: Položaj najdišča na franciscejskem katastru za Kranjsko iz let 1823-1869 
(http://sigov3.sigov.si/cgi-bin/htqlcgi/arhiv/). 
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Slika 8: Lega najdišča na Jožefinski vojaški karti. 
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4. SONDIRANJE 
 

Zaradi lege načrtovane gradnje prizidka znotraj varovanega območja »Arheološkega 

najdišča ob Tržaški cesti (EŠD 18810)«, je bilo potrebno zemljišče predhodno 

arheološko raziskati. Predhodne arheološke raziskave, katerih namen je bil 

vrednotenje arheološkega potenciala in preučitev stratigrafije območja, so se izvajale 

25. 3. 2010 in med 16. in 18. 5. 2010. Izveden je bil podpovršinski terenski pregled, ki 

smo ga izvedli z metodama: 

• arheološkega vrednotenja geomehanskih jedrnih vrtin; 

Dne 24. 3. 2010 so bile za potrebe gradnje prizidka izvedene tri jedrne vrtine (V1 - 

V3), ki smo jih pregledali in arheološko ovrednotili;  

• strojnih testnih sond; 

Izvedeno z izkopom peti sond (S 1-5), ki so bile sistematično razporejene, tako da je 

bila vzorčena stratigrafija na celotnem območju. Dolžine in širine sond so variirale 

(skupna površina sond 160,25m2), globina sond je segala do geološke podlage. 

 

 

Slika 9: Načrt območja raziskav - sondiranj -  na ortofoto posnetku; podlaga: 
http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp. 

 

 

 

 

 

http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp
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Slika 10: Načrt območja raziskav - sondiranj; podlaga TTN 5: http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp. 

 

OPISI VRTIN 

 

Globina izvrtanih vzorcev vrtin je znašala 10m. Premer jedra vrtalne garniture je 

znašal 0,28m. 

 
            Slika 11: Pogled na vzorec iz jedrne vrtine 1. 

 

V 1 
• dokumentiranih 6 stratigrafskih enot: 

SE 1 - ruša (0 - 0,1m).  

SE 2 - premešano recentno nasutje (dokaj humozna plast) (0,1 - 0,3m); temno sivo rjav glinast melj 

92%; apnenčasti lomljenci (1-4cm) 5%; apnenčasti prodniki (1-2cm) 3%; drobljive konsistence. 

SE 3 - prodnato nasutje (0,3 - 0,44m); apnenčasti prodniki (1-5cm) 70%; meljast pesek 30%; drobljive 

do sipke konsistence. 

SE 4 - premešana plast, mogoče stara hodna površina (pred gradnjo šole) (0,44 - 0,71m); temno rjav 

glinen melj; apnenčasti prodniki (1-3cm) 3%; oglje (do 1cm) 1%; novoveške opeke (1-3cm) 1%; zbite do 

drobljive konsistence;. 

http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp
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SE 5 - aluvialni nanos (0,71 - 1,15m); sivo rumenkasto rjav glinen melj  98%; apnenčasti prodniki (1-

3cm) 1%; peščenjakovi lomljenci (1-3cm) 1%. 

SE 6 - geološka osnova (1,15 - 2,95m); rumenkasto rjav glineno peščen melj, ki počasi postaja vse bolj 

glinen; peščenjakovi lomljenci (1-3cm) 5%; apnenčasti prodniki (1-4cm) 3%; zbite konsistence. 

Opombe: SE 6 (verjetno pa že SE 5) je že geološka osnova, ki je sestavljena iz različnih glin in proda, ki 

se med seboj menjajo v pasovih.  

 

V 2 

• dokumentiranih 5 stratigrafskih enot: 

SE 1 - nasutje (0 - 0,2m); temno sivo rjav peščen melj; humozna plast; apnenčasti lomljenci (2-5cm) 

3%; drobljive konsistence. 

SE 2 - prodnato nasutje (0,2 - 0,41m); temno siv meljast pesek 49%; apnenčasti prodniki (2-5cm) 

50%; peščenjakovi lomljenci (1-2cm) 1%; drobljive konsistence. 

SE 3 - mogoče ostanek stare njivske površine (0,41 - 0,6m); temno sivo rjav glineno peščen melj; oglje 

(do 1cm) 3%; apnenčasti prodniki (1-3cm) 1%; peščenjakovi lomljenci (1-3cm) 1%; drobljive 

konsistence. 

SE 4 - aluvialen nanos (prodnata plast) (0,6 - 0,68m); apnenčasti prodniki (3-12cm) 75%; temno siv 

meljast pesek 25%; drobljive konsistence. 

SE 5 - geološka podlaga; menjavanje različnih glin (0,68 - 4,2m); od 0,68m do 1,08m rumeno rjava 

peščeno meljasta glina 93%; apnenčasti prodniki (1-3cm) 2%; peščenjakovi lomljenci (1-6cm) 5%; zbite 

konsistence. 

 

V 3 

• dokumentirane 4 stratigrafske enote: 

SE 1 - ruša (0 - 0,07m) 

SE 2 - temno sivo rjava humozna plast (0,07 - 0,25m); glinen melj 95%; oglje (1-2cm) 2%; apnenčasti 

prodniki (1-3cm) 1%; peščenjakovi lomljenci (1-2cm) 1%; drobci novoveških opek 1%; drobljive 

konsistence; ornica?  

SE 3 - aluvialni nanos (0,25 - 0,85m); svetlo sivo rjava meljasta glina 91%; peščenjakovi lomljenci (1-

5cm) 7%; apnenčevi prodniki (1-2cm) 2%; zbite konsistence; 

SE 4 - geološka podlaga (verjetno različni vodni nanosi) (0,85 - 4m); rjavo rumena meljasta glina od 

0,85m do 1,15m so peščenjakovi lomljenci (1-7cm)  7%; ta plast je že geološka osnova, kjer se 

menjavajo različne gline, ki vsebujejo različne pasove peska in drugih grobih sestavih  

Opombe: V SE 3 je bilo na globini 0,28m najdena novoveška opeka, ki je verjetno del recentnega jarka 

za odvod vode s terena. Tak jarek oziroma kanal se nahaja dobrih 0,5m severno od vrtine. 
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OPISI SOND 
 
S 1 
(10 x 1,8 x 0,87cm)  

• dokumentiranih 6 stratigrafskih enot:  

SE 1 - travna ruša; (0 - 0,05m); plast rahlega zelo temno sivkasto rjavega (10YR 3/2) humoznega 

peščenega melja.  

SE 2 - nasutje; (0,05 - 0,34m); plast srednje drobljivega, temno rjavega (10YR 3/3) peščenega melja z 

85% apnenčevih prodnikov (med 2-10cm).  

SE 3 - nasutje; (0,34 - 0,36m) ; plast se razteza po dolžini od zahoda proti vzhodu med 1,35-4,8m); 

plast drobljivega peska (do 1cm) z 60% drobcev oglja. 

SE 4 - aluvij; (0,36 - 0,53m); plast srednje drobljivega, temno rjavega (10YR 3/2) peščenega melja s 

2% karbonatnih prodnikov (do 2cm) in 1% peščenjakovih prodnikov (do 1cm). 

SE 5 - aluvij; (0,53 - 0,78m); plast trdne,  rjave (10YR 4/3) meljaste gline s 1% apnenčevih prodnikov 

(do 1cm), 1% peščenjakovih prodnikov (do 1cm) in keramični gradbeni material. 

SE 6 - geološka podlaga tal; (0,78 - 0,87); plast zbite, svetlo olivno zelene meljaste gline (2,5Y 5/6) z 

1% primesi oksidov.  

 

Sonda 2 

• dokumentiranih 10 stratigrafskih enot:  

(15 x 2 x 1,85m)  

SE 1 - travna ruša; (0 - 0,15m); plast rahlega zelo temno sivkasto rjavega (10YR 3/2) humoznega 

peščenega melja.  

SE 2 - recenten vkop; (do globine 1,8m). 

SE 3 - recenten vkop za komunalni vod; (širina 0,7 cm, globina 0,9m). 

SE 4 - nasutje; (0,15 - 0,53m); plast srednje drobljivega, temno rjavega (10YR 3/3) peščenega melja z 

70% apnenčevih prodnikov (1-10cm) in 20% leč zbite, svetlo olivno zelene meljaste gline (2,5Y 5/6) z 

1% primesi železovih oksidov; (v osrednjem delu plast v celoti izgine in se debeli na oba konca). 

SE 5 - aluvij; (0,53 - 0,65m); plast mehkega, rjavega (10YR 4/3) peščenega melja z 2% karbonatnih 

prodnikov (1-3cm), 3% peščenjakovih prodnikov (0,5-2cm) ter posamezne drobce oglja; (v osrednjem 

delu sonde sega plast vse do travnate ruše). 

SE 6 - aluvij; (0,65 - 1,17m); plast trdnega, olivnega rjavega (2,5Y 4/4) glinenega melja z 1% 

peščenjakovega peska (do 1cm).   

SE 7 - aluvij; (1,17 - 125m); plast zbite, temno rumenkasto rjave (10YR 4/4), meljaste gline s 1% 

železovih oksidov; (plast je moč zaslediti le v severnem delu sonde in se izteče nekje na polovici sonde 

proti jugu). 

SE 8 - paleostruga?; (1,25 - 1,83m); (vidna le v zadnjih 4,5m južnega dela sonde); plast trdnega, svetlo 

olivno zelene (2,5Y5/6), meljaste gline s 10% peščenjakovih prodnikov (1-4cm) in 2% kremenovega 

peska (do 1cm).  

SE 9 - geološka podlaga tal (1,25 - 1,45m); plast zbite, svetlo olivno zelene (2,5Y 5/6), meljaste gline z 

1% primesi železovih oksidov.  
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SE 10 - geološka podlaga tal (od 1,45m naprej); plast zbite, olivno rumene zelene (2,5Y 6/6), meljaste 

gline z 5%  peščenjakovih prodnikov (do 4cm). 

 

 
             Slika 12 : Zahodni profil sonde 2. 

Sonda 3 

• dokumentiranih 16 stratigrafskih enot:  

(13 x 2 x 1,56m)  

SE 1 - travna ruša; (0 - 0,12m); plast rahlega zelo temno sivkasto rjavega (10YR 3/2) humoznega 

peščenega melja.  

SE 2 - nasutje; (0,12 - 0,2); plast srednje trdnega, zelo temno sivega (10YR3/1) peščenega melja z 5% 

apnenčevih prodnikov (do 2cm) in 3% apnenčevih lomljencev (do 5cm), 4% peščenjakovih lomljencev 

(do 2cm) in 2% drobcev oglja. 

SE 3 -  nasutje; (0,2 - 0,42m); plast srednje trdnega, rjavega (10YR 4/3) peščenega melja z 

7% apnenčevih lomljencev (do 2cm) in 5% peščenjakovih lomljencev (1-5cm).  

SE 4 in 5 - recentno polnilo in vkop.  

SE 6 - nasutje; (0,42 - 0,47m); plast karbonatnega drobirja (peska) z 20% drobcev oglja (do 1cm) in 5% 

fino zdrobljenega keramično-gradbenega materiala. 

SE 7 - polnilo jame; plast mehkega, rjavega (10YR4/3) peščenega melja s 5% apnenčevih lomljencev 

(do 4cm) in 5% peščenjakovih lomljencev. 

SE 8 - vkop jame (zapolnjen z SE 7); premer 0,45m; vkop je v profilu U – oblike z lepo prehajajočimi 

robovi v dno. 

SE 9 - polnilo v odtisu lesenega vertikalnega kola; premer 0,27m (dno še ni bilo odkrito); plast 

mehkega, rjavega (10YR4/3) peščenega melja, ki obdaja še nerazpadle ostanke vertikalnega lesenega 

kola. 

SE 10 - odtis lesenega vertikalnega kola; premer 0,27m (dno še ni bilo odkrito).  

SE 11 - aluvij; (0,47 - 0,71m); plast mehkega, temno rjavega (10YR3/3) peščenega melja z 2% 

peščenjakovih prodnikov (do 1cm) in 1% apnenčevih lomljencev (do 2cm). 

SE 12- ( 0,71 - 0,73); plast 100% oglja; dolga 0,85cm in presekana z recentnim vkopom SE 5.  

SE 13 - aluvij; (0,73 - 1,12m); plast mehkega, rjavega (10YR 4/3) peščenega melja z 2% karbonatnih 

prodnikov (1-3cm), 3% peščenjakovih prodnikov (0,5-2cm) ter posamezne drobce oglja. 

SE 14 - aluvij; (1,12 - 1,31m); plast trdnega, olivnega rjavega (2,5Y 4/4) glinenega melja z 1% 

peščenjakovega peska (do 1cm).   
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SE 15 - aluvij; (1,31 - 1,56m); plast zbite, temno rumenkasto rjave (10YR 4/4), meljaste gline s 1% 

železovih oksidov, s koncentracijo dispergiranega oglja v osrednjem delu na dnu; (plast je moč zaslediti 

le v severnem delu sonde in se izteče nekje na polovici sonde proti jugu - podobno kot v S 2). 

SE 16 - geološka podlaga tal (od 1,56 naprej); plast zbite, svetlo olivno zelene (2,5Y 5/6), meljaste gline 

z 1% primesi železovih oksidov.  

Sonda je bila zaradi prisotnosti antičnih in predvsem prazgodovinskih najdb (v SE 14 in 15) predčasno 

zaključena na 13. metru, prav tako je njena globina na zadnjih petih metri segla samo do plasti SE 14.  

 

Sonda 4 

• dokumentiranih 8 stratigrafskih enot:  

(14,5 x 2 x 1,3m)  

SE 1 - travna ruša; (0 - 0,15m); plast rahlega zelo temno sivkasto rjavega (10YR 3/2) humoznega 

peščenega melja.  

SE 2 - recentno nasutje; (0,15 - 0,19m); plast srednje trdne, temno rjave (7,5Y4/6) meljaste gline s 50% 

peščenega drobirja.  

SE 3 -  nasutje; (0,19 - 0,30m); plast srednje trdnega, zelo temno sivega (10YR3/1) peščenega melja z 

5% apnenčevih prodnikov (do 2cm) in 3% apnenčevih lomljencev (do 5cm), 4% peščenjakovih 

lomljencev (do 2cm)  in 2% drobcev oglja. 

SE 4 - nasutje; (0,3 – 0,5m); plast srednje trdnega, rjavega (10YR 4/3) peščenega melja z 

7% apnenčevih lomljencev (do 2cm) in 5% peščenjakovih lomljencev (1-5cm). 

SE 5 - nasutje; (0,5 - 0,54m); plast apnenčevih prodnikov in lomljencev (do 7cm). 

SE 6 - aluvij; (0,54 - 0,73m); plast mehkega, zelo temno sivkasto rjavega (10YR3/2) peščenega melja z 

7% peščenjakovih prodnikov (do 4cm). 

SE 7 - AB horizont; (0,73 - 1,26m); plast trdne, svetlo olivno rjave (2,5YR 5/6) peščene gline s 40% 

peščenjakovih prodnikov (do 4cm). 

SE 8 - geološka podlaga tal; (od 1,26m naprej); plast zbite, rumenkasto rjave (10YR 5/8), peščene gline 

z 10% peščenjakovih prodnikov (do 3cm). 

 

Sonda 5 

• dokumentiranih 6 stratigrafskih enot:  

(22,5 x 2 x 1,6m)  

SE 1 - travna ruša; (0 - 0,12m); plast rahlega zelo temno sivkasto rjavega (10YR 3/2) humoznega 

peščenega melja.  

SE 2 - ornica; (0,12 - 0,39m); plast mehkega, zelo temno sivkasto rjavega (10YR 3/2) meljastega peska 

z 2% apnenčevih lomljencev (do 2cm) in 1% peščenjakovih lomljencev (do 1cm). 

SE 3 - nasutje; (0,39 - 0,41); plast srednje drobljivega, temno rjavega (10YR 3/3) peščenega melja z 

70% apnenčevih prodnikov (1-10cm) in 20% leč zbite, svetlo olivno zelene (2,5Y 5/6) meljaste gline; 

(plast je moč zaslediti v južnem delu sonde na prvih 2,5m, nato se izklini).  

SE 4 - aluvij; (0,41 - 0,77m); plast mehkega, rjavega (10YR 4/3) peščenega melja z 2% karbonatnih 

prodnikov (1-3cm), 3% peščenjakovih prodnikov (0,5-2cm) ter posamezne drobce oglja; (v osrednjem 

delu sonde sega plast vse do travnate ruše). 
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SE 5 - aluvij; (0,77 - 1,12m); plast trdnega, olivnega rjavega (2,5Y 4/4) glinenega melja z 1% 

peščenjakovega peska (do 1cm).   

SE 6 - geološka podla tal (od 1,12 naprej); plast zbite, svetlo olivno zelene (2,5Y 5/6), meljaste gline z 

1% primesi železovih oksidov.  

 

GRADIVO 

S predhodnimi arheološkimi raziskavami smo pridobili 157 najdb (pobrane so bile 

vse odkrite najdbe, brez selekcije) (tabela 1).  

Tabela 1: evidentirane najdbe glede na material in časovno opredelitev 

(Legenda: Pr-prazgodovina; A-antika; VSV-visoki srednji vek NV-novi vek;Re-recentno;N-neopredeljeno). 

 

Največji delež odkritih najdb je predstavljal keramično gradbeni material (87 kosov, 

55,5%), sledi mu lončenina (54 kosov, 34%). Manjši manjši delež odkritih najdb so 

predstavljale kovine (9 kosov, 5,7%) in kosti (5 kosov, 3,2%), medtem ko sta bila 

steklo in žlindra zastopana s po enim kosom (0,7%). 

Časovno je bilo nedvomno mogoče opredeliti 140 najdb, medtem ko je bilo 17 najdb 

časovno nedoločljivih (10,8%; železni predmeti, steklo in kosti). 

Najstarejše arheološke najdbe smo datirali v prazgodovinsko obdobje (8 kosov; 

5,7%). Pri tem zbiru gre v celoti za majhne odlomke ostenij lončenine.  

Antične najdbe so bile zastopane v največjem številu (70 kosov; 50%). Daleč največji 

del antičnega zbira najdb je predstavljal keramični gradbeni material, ki je zastopan 

tako z tegulami, imbreksi kot tudi tlakovci. Manjši delež antičnih najdb je 

Predhodne arheološke raziskave  na lokaciji Gimnazija Vič         

SONDA SE lončenina k.g.m. kost steklo žlindra železo 

1 4   3 (A), 1(NV)         
2 5 21(NV) 1(Rec), 7(NV), 1(A)  3(N)     2(N) 
2 6 1(A), 1(N) 1(A)         
2 7 1(Pr), 1 (VSV)           
3 3 1(Rec) 5(Rec)         
3 11 11(A), 1(NV), 1(Pr)  31(A), 1(NV)       4(N) 
3 14 4(Pr) 5(A), 1(NV)         
3 15 2(Pr) 3(A), 1(NV)     1(N)   
4 4 8(NV) 2(NV)         
4 6 1(NV) 6(NV), 3(A) 1(N)     2(N) 
4 7 1(NV) 1(A)         
5 2 1(Rec) 1(A), 1(NV) 1(N)     1(N) 
5 4   11(A), 1(NV)   1(N)     

SKUPAJ 54 87 5 1 1 9 
157 
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predstavljala lončenina med katerimi je bilo moč prepoznati tako namizno kot 

kuhinjsko lončenino in posamezne odlomke amfor.  

 

 
Slika 13: Sekundarna obrabljenost na antičnem k.g.m. kot posledica vodnega delovanja. 

 

Novoveške najdbe so predstavljale drugi največji zbir odkritih najdb 53 kosov 

(37,8%), pri katerih sta bili lončenina in keramični gradbeni material zastopana v bolj 

ali manj enakem deležu. Pri novoveški lončenini gre za odlomke glazirane namizne 

lončenine, neglazirane namizne in kuhinjske lončenine ter odlomke beloprstene 

lončenine. 

Omeniti je potrebno tudi en kos lončenine, ki je težje opredeljiv kljub temu pa bi ga 

najverjetneje lahko umestili v obdobje visokega srednjega veka. 

Najdbe so bile bolj ali manj enakomerno razporejene po celotnem območju raziskav, 

večjo koncentracijo najdb pa je bilo mogoče zaznati v osrednjem delu območja, v 

sondah 2, 3 in 4, ki so vse ležale na območju parcele št. 666. 

Velika večina antičnih in novoveških najdb kaže sekundarno preoblikovanost v obliki 

zaglajenih robov, kar je značilna posledica prenosa najdb z vodnim tokom (slika 13). 
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IZSLEDKI 
 
Na podlagi stratigrafije depozitov, časovne strukture in razprostranjenosti odkritih 

arheoloških najdb, smo lahko razvoj raziskanega območja razdelili v tri osnovne faze.  

Najstarejšo fazo razvoja predstavljajo različni aluvialni oz. rečni nanosi Glinščice in 

Gradaščice, ki sta v preteklosti v veliki meri sooblikovala geomorfološko podobo 

širšega zahodno ljubljanskega prostora.5 Ti muljasti aluvialni nanosi so vsebovali 

veliko število arheoloških najdb iz prazgodovine, rimske dobe in novega veka. 

Navkljub številnim hidrogeomorfološkim spremembam, ki so onemogočili razslojitev 

posameznih nivojev nanosov smo uspeli znotraj teh nanosov grobo definirati 

posamezne sloje oz. nivoje uporabe. Najnižji sloj predstavlja prazgodovinski nivo, s 

posameznimi odlomki lončenine. Pojavljajo se v osrednjem in zahodnem delu 

obravnavanega območja (S 2/SE 7 in S 3/SE 14, 15). Nad tem nivojem so se pojavljale 

tako rimske kot novoveške najdbe, katerih velika večina je kazala sekundarno 

preoblikovanost v obliki zaglajenih robov, kar je značilna posledica prenosa najdb z 

vodnim tokom.  

Drugi fazo predstavljajo t.i. obrečna tla (S1/SE 4; S2/SE 4; S3/SE 11; S4/SE 6 in S5/ 

SE 4). Njihov nastanek je povezan z nekim relativno mirnim obdobjem, brez večjih 

hidrogeomorfoloških sprememb in antropogenih posegov. S tega nivoja je bila 

narejena edina odkrita arheološka struktura, stojka oz. negativ vertikalnega lesenega 

soha s pripadajočo jamo (S4/SE 7-10). 

Tretjo, najmlajšo fazo predstavljajo nasutja ter izravnave raziskanega območja, ki jih 

je moč slediti na vseh profilih sond (S1/SE 2-3; S2/SE 2-4; S3/SE 2-6; S4/SE 2-5 in 

S5/ SE 2-3) in, ki se na severozahodnem delu počasi iztečejo.  

  

 

 

 

 

                                                 
5 O tem, da sta oba vodotoka v preteklosti pogosto poplavljala in tako nanašala lastne sedimenta na okoliška 

območja, pričajo še nedavne poplave v letu 1991, posebej pa je potrebno omeniti poplave večjih razsežnosti v 

letu 1926. 
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5. IZKOPAVANJA 
 

Območje arheoloških izkopavanj je obsegalo parcele št. 665/1, 666, 667/2, 667/4 k.o. 

Vič, s skupno površino 1113m2. 

Večji del površine je bil donedavnega v rabi kot travnik, z izjemo vrta, ki se je 

razprostiral v severozahodnem vogalu. Depoziti so bili tako relativno nepoškodovani 

z izjemo severovzhodnega dela, kjer so bili uničeni s kmetijskim obdelovanjem. 

Območje raziskav je bilo obravnavano enotno, z izjemo 115m2 površine na vzhodnem 

delu, kjer teren zaradi še stoječega pomožnega objekta ni bil dostopen za izvedbo 

raziskav. Dostopno območje je bilo razdeljeno v mrežo kvadrantov v velikosti 5 x 5m 

(sl. 14).  

Arheološki izkop se je izvajal znotraj mreže kvadrantov in je potekal po naslednjem 

vrstnem redu:   

1. Strojna odstranitev travne ruše in recentnih nasutij pod arheološkim nadzorom ter 

ročni izkop recentnih struktur  (0,2-0,65m);   

2. Strganje površine po odstranitvi recentnih nasutij na nivoju arheološke plasti SE 

1003 do identifikacije vkopov in drugih arheoloških sedimentov ali struktur, ročno 

praznenje vkopov, kombiniran ročno/strojni izkop arheološke plasti SE 1003 do 

nivoja plasti SE 1002.    

3. Strganje površine na nivoju arheološke plasti SE 1002 do identifikacije vkopov in 

drugih arheoloških sedimentov ali struktur, ročno praznjenje vkopov, kombiniran 

ročno/strojni izkop arheološke plasti SE 1002 do nivoja plasti SE 10032=1043. 

4. Strganje površine na nivoju arheološke plasti SE 1032=1043 do identifikacije 

vkopov in drugih arheoloških sedimentov ali struktur, ročno praznjenje vkopov, 

kombiniran ročno/strojni izkop arheološke plasti SE 1032 do nivoja plasti SE 1038, 

1042, 1075, 1058, 1065, 1060, 1062, 1064, 1067. 

5. Strganje površine na nivoju plasti SE 1038, 1042, 1075, 1058, 1065, 1060, 1062, 

1064, 1067 do identifikacije vkopov in drugih arheoloških sedimentov ali struktur, 

ročni stratigrafski izkop arheoloških plasti do geološke podlage in ročno praznjenje 

vkopov. Na tem nivoju smo strojno izkopali tri sonde (S 6, S7, S8), z namenom 

natančnejšega vpogleda v geološko podlago terena in ovrednotenje možnosti obstoja 

arheoloških ostalin v nižje ležečih plasti.   

Osnovna opazovalna enota je bila stratigrafska enota (SE). Slednje smo opisno 



GIMNAZIJA VIČ, Zaključno poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na najdišči Ljubljana – Gimnazija Vič 
 

22 
 

(terenski dnevnik, seznami in opisi SE, seznami najdb, seznami vzorcev in seznami 

separacij), fotografsko (digitalno) in mersko dokumentirali. Mersko dokumentiranje 

je bilo izvedeno v digitalni tehniki, s totalno postajo in tako vpeto v absolutni 

koordinatni sistem. Vsi zbrani podatki so bili vnešeni v digitalno podatkovno bazo. 

Pranje in sortiranje arheoloških najdb ter njihova primarna obdelava je potekala v 

konservatorski delavnici, hkrati je strokovna ekipa skrbela tudi za primarno obdelavo 

in združevanje podatkov. Celotna dokumentacija arheoloških izkopavanj je bila 

ustvarjena v skladu s standardi arheološke stroke (Novakovič et al. 2007). 

 

 Slika 14: Načrt območja raziskav - izkopavanj na ortofoto posnetku; podlaga: 
http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp. 

 

 

Slika 15: Načrt območja raziskav - izkopavanj; podlaga TTN 5: http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp. 

http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp
http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp
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6. FAZIRANJE IN INTERPRETACIJA NAJDIŠČA 
 

Glede na stratigrafsko sliko ter rezultate obdelave arheološkega gradiva in 

opravljenih analiz, lahko dogajanje na arheološkem najdišču Ljubljana-Gimnazija Vič 

strnemo v tri temeljne časovne faze, v katerih beležimo prisotnost človekovih 

aktivnosti. I. in III. fazo smo razdelili še na posamezne podfaze: 

• I. Faza - prazgodovina;  

▫ faza Ia - dno erozijske kotanje  SE 1039; 

▫ faza Ib - srednja bronasta doba; 

•  II. Faza - rimska doba; 

• III. Faza - od rimske do moderne dobe; 

▫ faza IIIa - hodna površina SE 1002; 

▫ faza IIIb - zgodnjesrednjeveška jama; 

▫ faza IIIc - hodna površina SE 1003; 

• IV. Faza - moderna doba. 

 

V želji, da dogajanje na najdišču razumemo v celovitem kontekstu je potrebno na 

začetku najprej pogledati odkrito geološko podobo terena. Ta je namreč s svojimi 

značilnostmi, vse do zadnjih nekaj stoletij ključno oblikovala prostor ter pogojevala 

njegovo rabo.  

Na srednjepleistocenskem nasipu, ki ga tvorita peščen prod in konglomerat, so 

nastala ilovnata tla z nekarbonatnimi prodniki (razvit Bt horizont; SE 1004). 

Ohranila so se le na vzhodnem delu izkopnega polja. Na osrednjem in zahodnem delu 

najdišča sta se namreč Glinščica oziroma Gradaščica, s svojim erozijskim delovanjem 

zagrizli v geološko podlago in s tem »odnesla« zgoraj omenjena tla ter izoblikovala do 

2m globoko kotanjo (SE 1039). Z izkopavanji smo odkrili vzhodni rob kotanje, ki se 

je razprostiral v zahodnem in osrednjem delu najdišča. Potekal je v smeri sever-jug in 

se je na severnem robu začel zapirati proti zahodu. Relief znotraj erozijske kotanje je 

bil precej razgiban, kar pripisujemo posedanju tal zaradi zakrasevanja konglomerata 

v geološki podlagi. Ta proces se na površini zrcali v petih odkritih depresijah-vrtačah 

(SE 1074, SE 1057, SE 1059, SE 1052, SE 1061, in SE 1066), ki so ležale znotraj 

erozijske kotanje. 
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6.1. I. Faza - PRAZGODOVINA 
 

6.1.1 Faza Ia. - paleolitik  

 
Zdi se, da je na razgibano oblikovanem reliefu znotraj erozijske kotanje, proces 

sedimentacije potekal zelo umirjeno. Odprta površina je predstavljala hodni nivo, t.i. 

paleotla, na katerih smo odkrili najstarejše sledove človekove aktivnosti. Ti sledovi se 

kažejo v obliki naselbinskih elementov oz. dveh kurišč.  

Kurišči sta ležali v južnem delu najdišča na robu dna erozijske kotanje. Manjše, SE 

1068, je ležalo blizu južnega roba najdišča, 1,5m severneje pa večje, SE 1069. Šlo je 

za preprosti ovalni kurišči, ki sta bili vidni zgolj kot ožgani površini glinenih paleotal 

dna kotanje. Med ožgano glino površine kurišč so bili pomešani zelo majhni drobci 

oglja.   

Dno kotanje in kurišči je nato prekril muljast sediment temno rumeno rjave zbite 

meljaste gline, SE 1038. Njegova debelina je znašala med 0,05 in 0,15 m. Nastal je 

kot posledica sedimentiranja in spiranja robov kotanje ter njene uporabe. Vseboval je 

peščenjakove in redke kremenove prodnike, drobce oglja in t.i. železovih oksidov ter 

kamnite artefakte: dve tipološko določljivi orodji (klina z naravnim hrbtom in klina s 

prečno retušo, tolkač ter jedra in odbitki (kat 1-7). Večina kamnitih artefaktov je 

ležala na dnu sedimenta (SE 1038) oz. na dnu kotanje (SE 1039).  

Glede na relativno maloštevilnost ostalin prostora ne moremo opredeliti kot centra 

intenzivnejših aktivnosti, oz. naselbino. Verjetneje je, da gre za obrobje še 

neodkritega paleolitskega najdišča ali zgolj za začasno postojanko.  
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Slika 16: Pogled na delno odstranjen sediment SE 1038 v erozijski kotanji SE 1039 (pogled proti SZ)  

 

 

 
 Slika 17: Tlorisni načrt faze Ia (dno kotanje SE 1039). 
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GRADIVO 

(dr. Boštjan Odar, Samo Hvalec) 

Najstarejše odkrite najdbe na najdišču predstavljajo kamniti artefakti, ki 

predstavljajo 0,45% (12 kosov) deleža vsega odkritega gradiva. Med kamnitimi 

artefakti sta bili najdeni dve tipološko določljivi orodji, tri jedra, tolkač. Preostali 

inventar so tvorili odbitki. 

Najizrazitejša je klina z naravnim hrbtom iz dokaj patiniranega tufa. Imela je 

drobtinčasto retuširan lateralni rob (kat. 1; PN 0055). Navkljub poškodovanemu 

zgornji delu oba lateralna robova nakazujeta, da se sta se konično nadaljevala proti 

vrhu in na koncu verjetno oblikovala konico. Tipološko orodje umeščamo v tip 85 po 

mlajši paleolitski tipologiji (de Sonneville - Bordes 1974-1975; Pohar 1978, 33). 

Tovrstna orodja so znana vsaj od gravettiena naprej in so zaradi svoje praktičnosti v 

uporabi vse do pojava kovinskih rezil.  

Drugo tipološko določljivo orodje je klina s poševno prečno retušo (kat. 2; PN 0051). 

Klina ne izkazuje sledi intenzivne uporabe. Na proksimalnem delu je imela delovni 

rob v smislu prečne retuše v obliki dveh morda treh prečnih retuš. Te bi lahko bile 

narejene namenoma, ali pa bi nastale kot posledica uporabe. Ta rob je bil kasneje še 

dodatno poškodovan in s tem rob deloma stanjšan. Tipološko orodje umeščamo v tip 

61 po mlajši paleolitski tipologiji (de Sonneville – Bordes 1974-1975; Pohar 1978, 25), 

ki se začne pojavljati v času poznega paleolitika. 

Preostali del kamnitega inventarja so tvorila jedra in odbitki. Dve manjši jedri iz 

roženca sta bili povsem iztrošeni. Jedro iz svetlorjavega roženca (kat. 5) ima ostre 

robove, medtem ko je jedro iz zelenkastega roženca oglajeno zaradi brušenja v 

vodnem sedimentu (kat. 4). Močno iztrošena jedra so značilen inventar na 

mezolitskih, neolitskih in eneolitskih najdiščih. Še posebej zanimivo pa je večje jedro 

iz črnega pasovitega tufa (kat. 3; PN 0060). Ohranjena je približno četrtina prodnika, 

ki vsebuje korteks. Negativi odbitkov kažejo na stihijsko odbijanje brez vnaprejšnje 

določitve širine in dolžine zaželjenega odbitka. Na udarni ploskvi se prav tako 

nahajajo večji negativi odbitkov. Čeprav jedra časovno ni mogoče opredeliti, način 

odbijanja spominja na srednjepaleolitsko (mousteriensko) tradicijo. Še posebej je 

potrebno poudariti, da za razliko od vseh ostalih kamnitih artefaktov ni ležal znotraj 

sedimenta SE 1038, ampak v eni izmed depresij  na dnu kotanje (SE 1042). 
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Med odbitki moramo posebej izpostaviti droben odbitek (kat. 6; PN 0061). Imel je 

lepo vidno drobtinčasto retušo na dorzalni strani, kar bi lahko kazalo, da je bil 

uporabljen priložnostno.  

Zanimiv je tudi tolkač trikotne oblike z močno patinirano površino (kat. 7). Na 

robovih so vidne sledi udarjanja, med njimi nekaj večjih odkruškov. Tolkač je bil po 

uporabi dlje časa izpostavljen brušenju v vodnem sedimentu.  

Maloštevilni kameni inventar ne kaže značilnosti, ki bi omogočale zanesljivo časovno 

opredelitev. Na podlagi tipološke opredelitev obeh odkritih orodij lahko zaključimo, 

da se ta pričnejo pojavljati v času poznega paleolitika, vendar se pojavljalo v 

najdiščnih kontekstih skoraj celotnega prazgodovinskega obdobja.  

 

 

 
Slika 18: Načrt razprostranjenosti kamnitih orodij. 

 
6.1.2 Faza Ib. - Srednja bronasta doba 

 

Površina aluvialnega sediment (SE 1038), ki je prekril dno kotanje, je bila nekaj časa 

odprta in delovala kot hodna površina (SE 1080). Da je bil prostor v tem času 

nedvomno v občasni rabi in morda za kratek čas poseljen, kažejo odlomki  srednje-
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bronastodobne lončenine (kat. 8, 9), predvsem pa odkritje dveh skupin arheoloških 

struktur.  

Prvo skupino struktur so predstavljale stojke oz. odtisi vertikalnih lesenih nosilnih 

elementov.  

Poudariti je potrebno, da smo stojke opazili šele na dnu kotanje SE 1039, vendar smo 

sklepali, da zaradi podobnosti polnil stojk in sedimenta SE 1038 stojk na nivoju 

hodne površine SE 1080 nismo mogli opaziti. To je kasneje dodatno podkrepila tudi 

C14 datacija ene izmed stojk (SE 1070).  

Stojke so ležale razpršeno po osrednjem pasu najdišča. Na severnem delu, na pobočju 

kotanje in ene izmed vrtač (SE 1052), je ležala ovalna stojka (SE 1078). Zapolnjena je 

bila z meljasto glino v kateri, z izjemo drobcev oglja, ni bilo arheološkega gradiva (SE 

1079). V južnem delu najdišča smo odkrili drugo stojko (SE 1070), ki je bila prav 

tako ovalne oblike. Tudi ta je ležala na pobočju roba kotanje, od stojke SE 1078 

oddaljena dobrih 22m. Zapolnjena je bila s podobno meljasto glino kot stojka SE 

1078. Radiokarbonska analiza oglja je datirala stojko v čas 1500-1405 pr. n. št. 

(95,4%), torej čas srednje bronaste dobe. Tretja stojka je ležala na samem južnem 

robu najdišča (SE 1063), od stojke SE 1070 oddaljena 13m. Za razliko od zgoraj 

omenjenih stojk je bila okrogle oblike in je bila locirana bolj proti na dnu kotanje, je 

pa bila prav tako zapolnjena s precej podobno meljasto glino.  

Stojke so bile podobnih dimenzij, v dolžino oz. premer so merile med 0,22m in 

0,32m. Vidni so bili zgolj ostanki odtisov vertikalnih elementov, ne pa tudi jame, ki 

pogosto obkrožajo tovrstne odtise. Jame so služile lažji postavitvi vertikalnih lesenih 

elementov, večji kamni, ki pogosto ležijo v teh jamah pa so služili za stabilizacijo 

vertikalnih lesenih elementov.  

Na podlagi lege stojk in razdalj med njimi ne moremo govoriti o kakršnekoli objektu, 

izpostavimo pa naj lego dveh stojk (SE 1070 in 1078) na samem robu kotanje.  

Drugo skupino arheoloških struktur tvorijo jame: SE 10 44/1045, SE 1046/1047 

in SE 1048/1049. Nahajale so se v osrednjem delu najdišča.  

Na robu kotanje je ležala plitva ovalna jama z vkopom SE 1044 (SE 1045). Dobrih 

deset metrov severozahodno je ležala druga jama SE 1048 (SE 1049), ovalne oblike 

v tlorisu in presekom v obliki črke »V«. Najbolj severozahodno je ležala tretja jama 

SE 1046 (SE 1047), ki je bila prav tako ovalne oblike v tlorisu. Na severnem delu je 

jama imela okroglo poglobitev premera 0,19m, ki je segala 0,4m v globino. Ta 

poglobitev kaže, da je  šlo za jamo stojke, z ohranjenim odtisom slednje (sl. 19). 
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Slika 19: Pogled na jamo SE 1046. 

 

Vse tri jame so bile zapolnjene z enakim polnilom, temno rjavo meljasto glino. V njih, 

z izjemo drobcev oglja nismo našli arheološkega gradiva.  

Zanimivo je, da so jame ležale v liniji, usmerjene severozahod-jugovzhod. 

 

 

 
Slika 20: Tlorisni načrt struktur srednje bronastodobne faze Ib. 

 

 



GIMNAZIJA VIČ, Zaključno poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na najdišči Ljubljana – Gimnazija Vič 
 

30 
 

GRADIVO 

(Samo Halec, Petra Vojaković) 

Pri najdenem gradivu, ki pripada času srednje bronaste dobe, gre izključno za 

odlomke lončenine. Skupaj je bilo najdenih 46 odlomkov, kar predstavlja 2% 

celotnega odkritega gradiva. Največji delež lončenine (36 odlomkov; 78%) je ležal na 

hodni površini SE 1080, torej na prehodu med dvema aluvialnima nanosoma, SE 

1038 in SE 1032. Preostali odlomki so bili odkriti v višje ležečem aluvialnem nanosu 

SE 1002 in eni od vrtač (SE 1073) na dnu kotanje. Prav odkritje prazgodovinskih 

odlomkov je ključno pripomoglo k odkritju hodne površine SE 1080. Pestre 

hidrografske razmere so predvsem na območju kotanje precej oteževale razločevanju 

med posameznimi aluvialnimi nanosi. Zato je bilo še toliko bolj zanimivo, da odlomki 

prazgodovinske lončenine niso kazali znakov sekundarne obrabe, kot je bilo to 

značilno za odlomke rimske lončenine. To dejstvo kaže, da so odlomki morali biti 

odloženi na samem mestu odkritja ali pa v neposredni okolici.  

Močna fragmentiranost večine odlomkov onemogoča natančnejšo tipološko določitev 

tega gradiva, izpostavimo lahko le skledo (kat. 8) tipa S 1 po Murgelj (Murgelj 2008, 

20-21, priloga 1) oz. tipa S 1 po Dularju (Dular et al 2002, 150, sl. 7). Za ta tip je 

značilno, da ima blago zaobljen trup in raven rob ustja, preoblikovan na zunanji, 

notranji, ali na obeh straneh. V Sloveniji je bil ta tip skled najden med naselbinskim 

gradivom na Podsmreki (Murgelj 2008, 20 priloga 1), v Olorisu pri Dolenjem Lakošu 

(Dular et al 2002, 150, sl. 7), v Iški Loki (Velušček 2005, T. 1: 7; 6: 9). Na nekropoli v 

Gređanih so bile sklede odkrite v grobovih 69, 60 in 62 (Minichreiter 1982-83, 28, 47, 

49; T. 9, T. 16). Glede na analogije iz hrvaških in slovenskih najdišč lahko ta tip sklede 

časovno umestimo med Bd C in Ha A1, oz. v čas med 15. in 12. stol. pr. n. št. (Murgelj 

2008, 20-21). Izstopa še odlomek ostenja posode (kat. 9), ki je okrašen z dvema 

linijama vodoravnih vrezov. Tovrsten okras se na lončenini pojavlja od zgodnje 

srednje bronaste dobe (Bd B1) do prehoda srednje v pozno bronasto dobo (Ha B) 

(Murgelj 2008, 55-56, priloga 16-17).  

Vse ostale najdene odlomke iz SE 1073 (7 odlomkov) in 1002 (3 odlomki) lahko na 

podlagi makroskopskega opazovanja lončarske keramike vzporejamo z zgoraj 

omenjenima odlomkoma.  
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6.2. II. Faza – RIMSKA DOBA 
 

Dokaj mirnemu geološkemu dogajanju v času prazgodovine je sledilo geološko veliko 

bolj nemirno obdobje. Hodno površino SE 1080 je prekril tudi do več kot 0,5m debel 

aluvialni nanos SE 1032, ki je dodobra zapolnil erozijsko kotanjo. Nanosu iz meljaste 

gline so bili primešani apnenčevi prodniki, keramični gradbeni material in odlomki 

lončenine. O tem, da gre verjetno za več različnih nanosov v daljšem časovnem 

razdobju priča dejstvo, da so bile arheološke najdbe gostejše prisotne v zgornjem delu 

plasti. Plast je vsebovala večinoma rimske najdbe. Prevladoval je keramičen gradbeni 

material, sledili so mu namizna (kat. 15-20, 28, 29) in fina namizna lončenina (kat. 

12-14, 25-26), nato kuhinjska lončenina (kat. 21, 22) ter transportno posodje (kat. 10, 

23). Na vrhu plasti je ležalo tudi nekaj odlomkov srednjeveške in  novoveške 

lončenine.  

Rimska lončenina v tej plasti kaže sekundarno obrabo robov kot posledico transporta 

z vodnim (aluvialnim) delovanjem. Gre torej za lončenino, ki je bila na to mesto 

prinešena iz nekega drugega, morda danes še neznanega, arheološkega najdišča. 

Kljub nemirnim hidrografskim razmeram je bila površina te plasti nekaj časa odprta 

in je delovala kot hodna površina. O tem priča jama SE 1040, ki je bila narejena s 

površine omenjene plasti (slika 21). Jama je ležala v zahodnem delu najdišča. Bila je 

ovalne oblike z neravnim dnom, ki je bilo v severnem delu dodatno poglobljeno. 

Zapolnjena je bila z glinenim meljem med katerega so bili pomešani odlomki 

rimskega keramičnega gradbenega materiala, lončenine (kat. 10), stekla ter majhne 

drobce oglja, SE 1041. Še posebej naj omenimo odlomek igralnega žetona iz črne 

steklene paste (kat. 11). 

 

 

Slika 21: Pogled na še neizkopano rimsko jamo SE 1040. 
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Slika 24: Tlorisni načrt rimske faze II (nivo plasti SE 1032). 

 

GRADIVO 

(Iris Bekljanov  Zidanšek) 

Večji del rimskodobnega keramičnega gradiva je bil odkrit znotraj aluvialnega nanosa 

SE 1032 in v polnilu vkopa SE 1041. Tako po številu kot po teži je prevladoval 

keramičen gradbeni material, sledili so mu namizna in fina namizna lončenina ter 

amfore in le posamezni odlomki oljenk (sliki 22, 23).   

 

 
 

Slika 22: Odstotki količine zvrsti antičnih najdb. 
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Slika  23: Odstotki teže zvrsti antičnih najdb. 
 
Med fino namizno lončenino je v plasti SE 1032 kot najstarejša posoda določena 

konična skodelica oblike Conspectus 22.1 (kat. 12), ki je, sodeč po lastnostih 

keramične mase, izdelana v lončarskih delavnicah osrednje Italije. Skodelice te oblike 

so začeli izdelovati tekom drugega desetletja pr. n. št., prisotne so bile do konca 

Tiberijeve vladavine (Conspectus 2002, 90). 

Pri manjšem odlomku navzdol zavihanega ustja sklede iz SE 1032 (kat. 14) gre 

verjetno za skledo oblike Conspectus 32, le-te so proizvajali od zgodnjetiberijskega 

časa do sredine 1. stol n. št. (Conspectus 2002, 108, T. 32) 

Ob izdelkih italskih lončarskih delavnic, smo v SE 1032 prepoznali manjša odlomka 

sigilatnega posodja, ki jih po fakturnih lastnostih pripišemo severnoafriški 

proizvodnji (kat. 13). Makroskopske lastnosti opisane keramične mase je Hayes  

definiral kot proizvodnjo A (Hayes 1972, 289-291; Tomber, Dore 1998, 61). Ta 

proizvodnja se je začela v severni Tuniziji ok. leta 80 in je trajala še do konca 2. stol. 

(Hayes 1972, 289-291). Afriško sigilatno posodje poznamo tudi iz Emone (Vidrih 

Perko 1992). 

Vrči so med rimskim posodjem ena najbolj pogostih oblik, tako med najdbami iz 

naselbinskih kot iz grobiščnih kontekstov. Tipologija vrčev sloni na obliki trupa, 

obliki vratu in ustja ter legi ročajev. Na obravnavanem najdišču smo vrče težko 

tipološko natančneje določili, predvsem zaradi močne fragmentiranosti gradiva 

(večkrat so prisotni le odlomki ročajev vrčev). Pri datiranju posameznih vrčev je treba 

vpoštevati dejstvo da so tipologije vrčev izdelane na materialu iz grobišč, in ne iz 

naselbinskih kontekstov (Istenič 1999, 119-129, Sl. 105-120). Vrč z ohranjenim ustjem 

je bil odkrit v SE 1032 (kat. 18).  
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V Italiji, na območju Kampanije, so izdelovali pekače z globoko rdečim premazom, po 

katerem so bili poimenovani »pompejansko rdeči pekači« (barva spominja na rdečo 

videno na pompejanskih freskah). Odkriti odlomki pekačev v SE 1002 (kat. 30) ob 

značilnem premazu na notranji površini imajo črno ožgano zunanjo površino in 

značilno keramično maso (prepoznavna predvsem zaradi vključkov črnih delcev 

vulkanskega peska), ki odgovarja Peacockovi Fabric 1 (Peacock 1977, 149-150; 

Tomber, Dore 1998, 43). Ta tip kuhinjske lončenine je bil eden od najbolj izvažanih 

izdelkov italske proizvodnje kuhinjske lončenine, od avgustejskega obdobja dalje so 

jih izvažali po celem Sredozemlju in v kontinentalno Evropo do Britanije (Peacock 

1977, 147). V Ljubljani so prisotni na Gornjem trgu, na najdišču Tribuna in na forumu 

(Vičič 1994, 33, T. 8: 6; Vičič 2002, 195-196, T. 5: 7-10; Vojaković et al. 2011, 132; 

Plesničar-Gec 2006, 91, T. 35: 13, T. 57: 7-8).  

V polnilu SE 1041 (kat. 10) smo odkrili odlomek ostenja in ročaja amfore tipa 

Dressel 2-4. Proizvajali so jih od sredine 1. stol. pr. n. št. do vključno z 2. stol. n. št. 

(Pesavento Mattioli 2000, 110). V Ljubljani so bile odkrite med gradivom z 

emonskega foruma in na Gornjem trgu 3, 15 in 30, v kontekstih, datiranih od 

srednjeavgustejske faze do 2. stol. n. št. (Vidrih Perko 2006, 103; Vičič 1994, 33-35). 

Ob omenjenem ročaju je v polnilu SE 1041 ležalo še nekaj posamičnih odlomkov 

ostenij namizne lončenine, ki jih ni možno natančneje določiti.  

Močna fragmentiranost in obrabljenost oteža bolj natančno določitev ostale rimske 

lončenine. Zgoraj omenjena SE 1032 (aluvij) je vsebovala največji delež antičnih 

najdb, stratigrafsko mlajše plasti so, ob redkih antičnih najdbah, vsebovale srednje in 

novoveško gradivo.  

 

Steklo 

V plasti SE 1032 smo prepoznali narebreno skodelo iz modrikastozelenega oz. 

naravno obarvanega stekla, značilne za 1. stol. (kat. 26). Proizvodnja takšnih skodel se 

je začela na začetku 1. stol., najbolj razširjene so bile v drugi polovici 1. stol.,  na 

območju JV Alp so bile v rabi vse do konca 1. stol. (Lazar 2003, 40, 70). Pridane so 

bile tudi v grobove severnoemonske nekropole (Plesničar-Gec 1972, T. 24: 7, T. 29: 1, 

T. 87: 16). 

Melonasta jagoda tipa Riha 11.1.1. iz plasti SE 1032 (kat. 24) je bila oblikovana iz 

fajanse. Takšne jagode so se pojavile v 1. stol, najbolj razširjene pa so bile v drugi 

polovici 1. in v začetku 2. stol. (Riha 1990, 80, T. 33-35: 758-1145). 
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V polnilu SE 1041 je bila najdena polovica igralnega žetona iz črne steklene paste (kat. 

11). Takšni žetoni so bili znani v republikanski Italiji, v avgustejskem obdobju so bili 

najbolj razširjeni (Gaspari 2010, 112). 

Večina obravnavanega rimskega gradiva izvira iz aluvialnega nanosa SE 1032, torej 

gre za najdbe prestavljene iz originalne lege, kar potrjuje tudi njihova 

fragmentiranost in obrabljenost. Lahko jih datiramo v časovni okvir od sredine 1. stol. 

pr. n. št., najmlajše izvirajo še iz 2. stol. n. št. V enak časovni okvir sodijo najdbe iz 

vkopa oz. polnila SE 1041.  
 

6.3. III. Faza - OD RIMSKE DO MODERNE DOBE 
 
Razvoj najdišča po rimski fazi je potekal skorajda povsem umirjeno. V večji meri je 

šlo za počasno nastajanje t.i. tal s sedimentiranjem aluvialnega materiala, ki se je 

pričelo že v sami rimski dobi in se zaključil šele na samem koncu novoveškega 

obdobja. V tem času se v obravnavan prostor niso zapisali številni antropogeni 

posegi. Izjema le je zgodnjesrednjeveška jama na severovzhodnem delu najdišča.  

Tako smo dogajanje v tem širokem časovnem razponu skoraj dveh tisočletij razdelili 

na tri faze: hodno površino 1002, zgodnjesrednjeveško fazo z jamo SE 1019 ter hodno 

površino 1003. 

 

6.3.1. Faza IIIa. - hodna površina 1002 

 
Rimsko hodni nivo na površini SE 1032 je nato prekril še en podoben sediment (SE 

1002). Odkrili smo ga na celotnem najdišču, z izjemo severovzhodnega roba, kjer je 

bil verjetno s kasnejšim kmetijskim obdelovanjem uničen.  

Analiza arheološkega gradiva je pokazala, da je sediment izredno zanimiv z vidika 

razvoja najdišča. Gradivo namreč izhaja iz zelo širokega časovnega spektra od rimske 

dobe pa vse do novega veka. V njem so namreč ležali odlomki rimske fine namizne 

(kat. 27), namizne lončenine (kat. 28, 29, 32) in kuhinjske lončenine (kat. 30), 

odlomek pečatne oljenke (kat. 31) ter novec datiran v drugo polovico 2. stol. n. št.  (M. 

Aurelius ali Commodus) (kat. 32a). Poleg tega je sediment vseboval tudi odlomke 

visoko in pozno srednjeveških loncev (kat. 39, 43-46), kot tudi številne odlomke 

novoveških posod (kat. 48-51) ter novec datiran v leto 1768 (kat. 57).  

Arheološkega gradiva v sedimentu kaže, da je le-ta nastajal v širšem časovnem 

razponu med rimskim časom in novim vekom. Gre torej za t.i. obrečna tla, ki so 
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nastajala in bila v uporabi skoraj dve tisočletji. Zanimivo je, da kljub temu širokemu 

razponu nastanka tal znotraj sedimenta ni bilo možno prepoznati posameznih 

nivojev. V toku raziskav smo sicer opazili, da se rimsko gradivo nahaja v spodnjem 

delu sedimenta, vendar jasne ločnice, tudi zaradi maloštevilnosti gradiva, nismo 

uspeli določiti. 

 

6.3.2. Faza IIIb. - zgodnji srednji vek 

 
Zgodnjesrednjeveška jama SE 1019 je ležala na severovzhodnem robu najdišča tik 

nad erozijsko kotanjo (SE 1039). 

Jamo smo odkrili na nivoju geološke podlage terena SE 1004. Preteklo kmetijsko 

obdelovanju tega dela najdišča je namreč povzročilo uničenje  posameznih depozitov 

in morebitnih stratigrafskih nivojev vse do geološke podlage. S tem je bil 

najverjetneje uničen tudi vrh jame ter nivo s katerega je bila jama narejena. Tako 

stratigrafsko sicer jame neposredno ne moremo povezati z sedimentom SE 1002, 

vendar lahko na podlagi posredne stratigrafske situacije in analize arheološkega 

gradiva sklepamo, da je jama nastala v določenem časovnem okviru, ki ga moramo 

širše umestiti v fazo nastajanja tal SE 1002 oz., da je bila narejena z nivoja počasi 

nastajajočih tal SE 1002. 

Jama je v dolžino merila 2,14m, v širino 0,97 ter globino 0,25m in je bila usmerjena 

vzhod - zahod z rahlim odmikom (17°). Zapolnjena je bila z več polnili. Dno je 

prekrivala plast, iz temno sivo rjavega glinastega melja z manjšimi peščenjakovimi 

lomljenci in drobci oglja, SE 1029. V njem so ležali odlomki zgodnjesrednjeveške 

lončenine, med drugim tipološko in datacijsko izpoveden odlomek ustja lonca 

skupine S2 po Pleterskem (Pleterski 2010, 158) oz. tipa 2C po Štularju (Štular 2007, 

378) (kat. 36).  

Na njeni površini je ležala kamnita struktura SE 1028. Struktura je nakazovala 

pravokotno obliko z manjkajočo, morda uničeno južno stranico. Sestavljena je bila iz 

ene vrste apnenčevih in peščenjakovih lomljencev. Med njimi so ležali odlomki 

zgodnjesrednjeveške lončenine. Datacijsko izpovedna sta predvsem dva odlomka ustij 

zgodnjesrednjeveških loncev in sicer odlomek ustja lonca skupine S4 po Pleterskem 

(Pleterski 2010, 158) oz. tipa 2G po Štularju (Štular 2007, 378) (kat. 37)  ter  odlomek 

ustja lonca skupine S2 po Pleterskem (Pleterski 2010, 158) oz. tipa 2C po Štularju 

(Štular 2007, 378) (kat. 38).  
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Slika 25: Pogled na deloma izpraznjeno zgodnjesrednjeveško jamo SE 1019. 

 

Strukturo je prekrival temno siv glinast melj z apnenčevimi in peščenjakovimi 

lomljenci, drobci oglja (SE 1020) in odlomki zgodnjesrednjeveške lončenine, med 

katerimi so izključno ostenja loncev (kat. 33 - 34a-c). Z radiokarbonsko analizo oglja 

je polnilo datirano v čas med 1025 in 1165 cal. AD (95,4%).  

Na površini tega polnila je ležala kamnita groblja iz prevladujočih apnenčevih ter 

peščenjakovih lomljencev, SE 1021. Vprašanje, ki se postavlja je, ali gre za preprost 

skupek kamnov oz. grobljo, ali gre za ostanke neke kamnite strukture, ki je bila 

kasneje s kmetijskim  obdelovanjem  uničena. Zdi se namreč, da se situacija kamnite 

strukture na polnilu ponovi, kot smo to videli že pri najnižjem polnilu SE 1029 in 

strukturi SE 1028. 
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Slika 26: Tlorisni načrt hodne površine SE 1002 - faza IIIa in lokacija zgodnjesrednjeveške jame SE 

1019 - faza IIIb. 

 
6.3.3. Faza IIIc. - hodna površina SE 1003 

 
Sediment SE 1002, kot tudi zgodnjesrednjeveško jamo SE 1019 v severovzhodnem 

delu najdišča, je prekril še en sediment, SE 1003. Tudi pri tem sedimentu je, prav 

tako kot pri sedimentu SE 1002, šlo za počasi nastajajoča tla, ki smo jih lahko 

relativno dobro ločili od sedimenta SE 1002. V severovzhodnem robu, nad zgodnje-

srednjeveško jamo, je bila plast zelo  premešana in prekoreninjena in se je zato po 

barvi in konsistenci (bolj rahla in izrazitejše rjava) razlikovala od preostalega dela 

(SE 1001), kar je bila posledica, že prej omenjenega, preteklega kmetijskega 

obdelovanja v tem delu najdišča.  

V plasti SE 1003 so prevladovali odlomki novoveške lončenine (kat 52, 55), nekaj pa 

je bilo tudi  odlomkov visoko in pozno srednjeveške lončenine (kat. 40, 41).  Novčne 

najdbe datirajo sediment v čas med drugo polovico 18. stoletja pa vse do moderne 

dobe (kat. 58-60). 
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Tudi na tem nivoju, so antropogeni posegi izjemno redki. Na tem nivoju smo odkrili 

le plitvo jamo SE 1005, ki je bila zapolnjena s polnilom SE 1006. Rahlo južneje, 

vzporedno z njo, pa je potekal plitev linearen jarek, SE 1015. Usmerjen je bil v osi 

vzhod-zahod in je bil zapolnjen z glinenim meljem SE 1016, ki je vseboval novoveško 

lončenino. Obe strukturi sta se ležali v osrednjem delu najdišča. 

 

 
Slika 27: Tlorisni načrt hodne površine SE 1003 - faza IIIc. 

 

GRADIVO 

Rimska doba 

(Samo Hvalec, Iris Bekljanov Zidanšek)  

V sedimentu SE 1002 so bili odkriti odlomki rimske fine namizne (kat. 27), namizne 

(kat. 28, 29) in kuhinjske lončenine (kat. 30).  

Izpostaviti velja manjši odlomek rame pečatne oljenke (kat. 31). Njihova proizvodnja 

se je pričela sredi 1. stol. n. št. z obliko Loeschcke IX z zaprtim kanalom, ki jo je konec 

1. stol. nasledila oblika Loeschcke X z odprtim kanalom (Loeschcke 1919, 255-256; 

Buchi 1975, XXIV-XXXVIII). Dimenzije obravnavanega odlomka ne omogočajo 

natančnejše določitve tipa in datacijo. 
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Datacijsko najbolj izpoveden je novec, datiran v drugo polovico 2. stol. n. št.  (M. 

Aurelius ali Commodus). 

Na podlagi količine v sedimentu SE 1002 odkritega rimskega gradiva, moramo 

začetek njegovega nastanka hodne površine nedvomno postaviti že v samo rimsko 

dobo.   

Zgodnji srednji vek 

(dr. Benjamin Štular, Daša Pavlovič) 

V čas zgodnjega srednjega veka sodi 28 odlomkov najdene lončenine, kar je 1,2% 

celotnega deleža gradiva. Velika večina odlomkov je bilo najdenih v polnilih jame (SE 

1020, 1029, vkop 1019), ki je ležala v severovzhodnem delu izkopnega polja. Samo 

dva odlomka sta ležala izven jame, in sicer v aluvialnem nanosu SE 1032 (kat. 35 a-b). 

Vsekakor je zanimivo dejstvo, da znotraj samega sedimenta SE 1002 nismo odkrili 

niti odlomka zgodnjesrednjeveške lončenine.  

Glede na oblike in makroskopsko opazovanja lončarske mase lahko ločimo 7 posod, 

pri katerih  lahko na podlagi najdenih ustij tipološko opredelimo 3 lonce (kat. 36, 37, 

38). 

Makroskopsko opazovanje lončarske mase je pokazalo, da prevladuje masa s 

kremenom (86%), le pri 4 odlomkih (14%) lončarska masa poleg kremena vsebuje 

vključke apnenca. 

Pojavljata se tako redukcijsko žganje kot redukcijsko žganje, pri katerem je v končni 

fazi vzpostavljena oksidacijska atmosfera. Opozoriti je potrebno, da večji del 

odlomkov, ki spadajo v slednjo kategorijo, najverjetneje pripada istemu loncu (kat. 

37).   

Večji del lončenine je bilo izdelane prostoročno in dodelane na počasnem vretenu. 

Potrebno je namreč, kot smo to storili že v prejšnjem odstavku, znova poudariti, da 

številčno največ kosov sicer kaže zgolj prostoročno izdelavo (18 odlomkov; 0,64%), 

vendar vsi odlomki najverjetneje pripadajo istemu loncu (kat. 37).   

Najbolje ohranjeni in tipološko najbolje opredeljivi so trije odlomki ustij, ki so ležali v 

jami SE 1019 (kat. 36, 37, 38). Odlomki kažejo pripadnost trem različnim loncem. 

Dva odlomka ustij (kat. 36 in 38) kažeta enako tehnologijo izdelave. Oba sta bila 

žgana pri nizkih temperaturah in pri neenakomerni atmosferi. Izdelana sta bila 

prostoročno in obvrtena na počasnem vretenu.  
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Lonec (kat. 36) umeščamo med trebušaste lonce. Imel je dobro ohranjeno ustje, vrat 

in tudi prehod v ostenje. Na lepo ohranjenem ramenu in na prehodu ramena v ustje 

je bil lonec okrašen z navzkrižnim glavničenjem. Neposrednih primerjav oblike lonca 

na slovenskem področju ni mogoče najti. Na podlagi oblikovanosti ustja pa ga lahko 

umestimo v  tip S2 po Pleterskem (Pleterski 2010, 158) oz. tip 2C po Štularju (Štular 

2007, 378), ki pa svoje skupine navajata široko množico primerjav. Na podlagi 

referenčne tabele, ki jo je za vzhodnoalpski prostor vzpostavil Pleterski, se ustja te 

skupine lahko pojavljajo od sredine 7. do sredine 10. stoletja, z možnostjo pojavljanja 

vse do sredine 11. stoletja. 

Drugi odlomek ustja (kat. 38) je ohranjen slabše. Na prehodu ramena v ustje je bil 

okrašen z enojno valovnico. Ustje lahko tipološko umestimo v tip S4 po Pleterskem 

(Pleterski 2010, 158) oz. tip 2G po Štularju (Štular 2007, 378). Glede na zgoraj 

omenjeno referenčno tabelo je pojavnost te skupine ustij, med letom 770 in 950 n. št., 

z možnostjo pojavljanja do sredine 11. stoletja.  

Tretji odlomek ustja lonca (kat. 37) se od zgornjih dveh odlomkov močno razlikuje, 

tako po lončarski masi, načinu žganja, obliki kot okrasu. Glede na majhnost odlomka 

je težje določljiv tako način izdelave kot njegova datacija. Vendar glede na videno 

menimo, da gre za lonec prostoročne izdelave, ki ni dodelan na lončarskem kolesu. 

Slednje ga po klasifikaciji Pleterskega v skupino ustij S 1 (Pleterski 2010, 158). Ta 

skupina se v vzhodnoalpskem prostoru pojavlja zelo kratek čas, in sicer od leta 584 do 

najkasneje 674 n. št.  

Ostali odlomki so slabše ohranjeni in jim ni moč določiti tipološke forme. Na podlagi 

faktur pa se zdi, da vsi pripadajo zgoraj obravnavanim loncem. Tako lahko sklenemo, 

da so v jami ležali odlomki treh različnih loncev, ki so ležali pomešani med različna 

polnila.  

Na podlagi tipoloških in tehnoloških lastnostih ter okrasu lahko lončenino datiramo 

zgolj široko v čas  med 6. in 11. stoletjem.  Na podlagi problematičnosti manjšega 

odlomka ustja lonca (kat. 37) pa je zgodnje pojavljanje, torej v času 6. in 7. stoletja 

manj verjetno.  

Glede na široko datacijo najdenih odlomkov in predvsem njihovo raznolikost tako v 

oblikovanosti, lončarski masi načinu izdelave in načinu žganja, domnevamo, da gre 

za naselbinsko jamo, ki se je zapolnjevala daljše časovne obdobje z materialom iz 

okolice.   

Visoki in pozni srednji vek 
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(dr. Benjamin Štular) 

Gradivo iz visokega in poznega srednjega veka je zelo maloštevilno in izhaja iz hodnih 

površin SE 1002 in 1003. V veliki večini gre za razmeroma majhne odlomke zelo 

raznorodnega gradiva. 

Datacijsko najbolj izpovedna so ustja loncev, ki jih lahko na podlagi Štularjeve 

tipologije (Štular 2009; Porenta et al 2011, priloga 7) časovno dokaj natančno 

umestimo.  

Tako sta med gradivom dva visokosrednjeveška odlomka, ki pripadata loncem tipa 5c 

po Štularju (kat. 40) oz. tip 5g po Štularju (kat. 41) (Štular 2009, priloga 1). Pojavnost 

teh dveh tipov loncev je med 800 in 1300 n. št. oz.  med 1000 in 1400 n. št. Oba 

odlomka sta bila zelo majhna in sta imela zaobljene robove.  

Preostali prepoznavni odlomki ustij pripadajo poznosrednjeveškim loncem tipa 10c4 

(kat. 39), 11a (kat. 44) ter 10a2 (kat. 43) po Štularju (Štular 2011, priloga 7), katerih 

pojavnost je med 1275 in 1600 n. št. Še posebej zanimiva je rjava oziroma 

rdečkastorjava barva enega odlomkov (kat 43), ki je odraz razmeroma nizkih 

temperatur žganja. V visokem in sploh v poznem srednjem veku namreč izrazito 

prevladuje lončenina žgana pri visokih temperaturah. 

Na podlagi  majhnega števila odlomkov ni možno podati nikakršnih določnejših 

zaključkov. Na podlagi  dejstvo, da gre v veliki večini za razmeroma majhne odlomke 

zelo raznorodnega gradiva, lahko sklepamo, da gre za t. i. terciarni odpad. 

Novi vek 

(Iris Bekljanov Zidanšek) 

Novoveških najdb je bilo odkritih 394 kosov, skupne teže 4.688,00 g. (sl. 28 in 29). 

Gre za odlomke gradbenega materiala (75 kosov), kuhinjske lončenine (lonci, 

pokrov), glaziranih loncev (z belo, sivo, rumeno, rjavo, zeleno, oranžno glazuro), 

porcelana in nemškega porcelana (skupaj lončenine 286 kosov), odlomke steklenih 

posod (9 kosov), kosti (15 kosov) in kovine (7 kosov).  
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Slika  28: Odstotki količine novoveških najdb po materialih. 

 

 
 

Slika 29: Odstotki teže novoveških najdb po materialih. 
 

Največji delež teh najdb je v SE 1003, manjši pa v SE 1000, SE 1002 , SE 1001. 

Posodi valjaste oblike iz SE 1002 (kat. 49) z ostanki prismojene snovi na zunanji 

strani nismo uspeli razvozlati funkcije, glede na fakturo je morda bolj blizu nekoliko 

zgodnejšemu gradivu iz poznega srednjega veka. Glede na obliko pa še najbolj 

spominja na enostavne neglazirane čašaste pečnice, datirane med konec 14. stol. - 17. 

stol. (Radić, Bojčić 2004, 229-233). Razen skoraj cele šalice z glazuro iz SE 1000, 

kateri manjka le ročaj (kat. 56), gre pri ostalem gradivu za manjše odlomke 

kuhinjskih loncev in pokrovov (kat. 47, 48, 51, 52, 54, 55). Okvirno jih datiramo v čas 

od 16. do 18. stol., predvsem na podlagi makroskopskega opazovanja fakturnih 

značilnosti (Predovnik 2006, 187-188). Podobno oblikovana ustja kot obravnavana 

pokrova (kat. 48 in 54) imajo pokrovi z Velike planine, kjer so datirani v 16. in 17. 

stol. (Železnikar 2006, 219). Šalico (kat. 56) po obliki in fakturi verjetno lahko 

datiramo v obdobje med 18. in 20. stol., podobne primerke vidimo še danes na 

etnografskih razstavah v muzejih. 

95,80% 

2,40% 1,80% 

KERAMIKA

STEKLO

KOVINE

93,02% 

1,97% 5,01% 
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6.4. IV. Faza - MODERNA DOBA  
 

Modernejše izrabe tega prostora se kažejo predvsem v izravnalnih delih travnate 

površine, povezane z Gimnazijo Vič, ki z delovanjem prične leta 1929 ter obdelovanju 

vrtne površine v severozahodnem delu. V zgodovino Gimnazije se je vpisala tudi 

druga svetovne vojne. Na jugozahodnem delu najdišča smo odkrili strelski jarek, na 

dnu katerega je nedotaknjenih in zasutih ostalo večje število kosov vojaške opreme, 

strelnega orožja in nabojev ter nekaj večjih kosov eksplozivnih teles. Strelski jarek ni 

bil izpraznjen v celoti, ves odkrit vojaški material pa je bil z območja raziskav 

odstranjen s strani za to pristojne pirotehnične službe.           
 

 

 
  

Slika 30: Tlorisni načrt strelskega jarka iz 2. svetovne vojne. 
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7. KATALOG STRUKTUR 
 

Opisi arheoloških struktur (stojk, jam, 

jarkov, itn) so urejeni kronološko. Vse 

risbe so v merilu 1:20, razen kjer je 

navedeno drugače. Navedene so 

posamezne številke straigrafskih enot (SE) 

in njihovi opisi. Če so najdbe iz posamezne 

SE uvrščene v katalog najdb je to navedeno 

v oklepaju. Pri dodatnih analizah gradiva 

pri posameznih SE so navedene ključne 

ugotovitve. Na koncu kataloškega opisa 

sledijo mere v metrih.   

 

PRAZGODOVINA 

Nivo geološke podlage SE 1004 

 

Kurišči 

SE 1068; kv. D/1. 

Ovalna površina rjave ožgane gline s primesmi 

drobcev oglja (10%). 

Dl. 0,45m, š. 0,2m, db. 0,04m. 

 

 

SE 1069; kv. D/2. 

Ovalna površina rjave ožgane gline s primesmi 

drobcev oglja (10%). 

Dl. 0,9m, š. 0,25m, db. 0,04m. 
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Stojke 
SE 1070 (vkop), 1071 (polnilo); kv. E/2. 

Ovalne oblike s presekom v obliki črke U (SE 

1070). Zapolnjena je bila z zelo temno sivo 

rjavo meljasto glino z drobci oglja (10%, do 

2cm) in peščenjakovimi prodniki (5%; do 2cm) 

(SE 1070). Absolutna datacija 3168+25 BP, kar 

ob standardni deviaciji 1σ (68,2% verjetnost) 

pomeni razpon med 1495-1475 cal BC (11,8% 

verjetnost) oz. 1460-1415 cal BC (56,4% 

verjetnost), ob 2σ (95,4% verjetnost) pa med 

1500-1405 cal BC.  

Dl. 0,3m, š. 0,22m, gl. 0,13m. 

 

 

 

 

SE 1063 (vkop), 1064 (polnilo); kv.C/1. 

Okrogle oblike z nepravilnim presekom (SE 

1070). Zapolnjena je bila s temno rumeno rjavo 

meljasto glino z drobci oglja (3%; do 2cm) ter 

majhnim odlomkom prazgodovinske lončenine 

(SE 1064).  

Pr. 0,32m, gl. 0,3m. 
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SE 1078 (vkop), 1079 (polnilo); kv.C/6. 

Okrogle oblike s presekom v obliki črke U (SE 

1078). Zapolnjena je bila s temno rjavo 

meljasto glino s peščenjakovimi prodniki (5%; 

do 2cm), lomljenci kremena (3%; do 2cm), 

peščenjakovimi lomljenci (1%; do 2cm)   drobci 

oglja (1%) (SE 1079).  

Pr. 0,15m, gl. 0,22m. 

 

 

 

 

 

Nivo aluvialnega nanosa SE 1038 

 

Jame 
SE 1044 (vkop), 1045 (polnilo);  

Merilo 1:40 

kv.E/3. 

 Vkop ovalne oblike v tlorisu in presekom v 

obliki črke U. Zapolnjen je bil  s temno rjavim 

glinenim meljem s peščenjakovimi prodniki 

(2%; do 3cm)  

ter drobci oglja (1%), ki so bili koncentrirani v 

osrednjem delu polnila.  

Dl. 2,3m, š. 0,98m, gl. 0,25m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



GIMNAZIJA VIČ , Zaključno poročilo o opravljenih predhodnih arheoloških raziskavah na najdišči Ljubljana – Gimnazija Vič 

48 
 

SE 1048 (vkop), 1049 (polnilo); kv.D/4.  

Vkop ovalne oblike v tlorisu in presekom v 

obliki črke V. Zapolnjen je bil  s temno rjavim 

glinenim meljem s peščenjakovimi prodniki 

(5%; do 3cm) ter drobci oglja (5%), ki so bili 

koncentrirani v zgornjem delu polnila.  

Dl. 1,2m, š. 0,5m, gl. 0,16m.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SE 1046 (vkop), 1047 (polnilo); kv.B/5. Vkop 

ovalne oblike v tlorisu, ki je bil rahlo širši 

južnem delu in banjastim presekom v južnem 

in osrednjem delu, s poglobitvijo okrogle oblike 

v tlorisu in presekom črke U, v severnem robu 

(Pr. 0,19m, gl. 0,4m). Zapolnjen je bil  z 

rumeno rjavim glinenim meljem s 

peščenjakovimi prodniki (5%; do 2cm). 

Dl. 1,4m, š. 0,3-0,5m, gl. 0,11m.  
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RIMSKA DOBA 

Jama 

SE 1040 (vkop), 1041 (polnilo);  

Merilo 1:40 

kv.C/3;  

Vkop nepravilne podolgovate oblike v tlorisu in 

presekom v obliki črke U. Imel je neravno dno 

z rahlo poglobljenim vzhodnim delom. 

Zapolnjen je bil s temno rjavim glinenim 

meljem s peščenjakovimi prodniki (2%; do 

5cm). V njem rimski keramični gradbeni 

material, lončenina (kat. 10), igralni žeton (kat. 

11), odlomki stekla ter drobci oglja. 

Dl. 1,7m, š. 1,3m, gl. 0,75m.  

 

 

 

 

 

 

 

ZGODNJI SREDNJI VEK 

Jama 

SE 1019 (vkop), 1020, 1021, 1028, 1029 

(polnila);  

Merilo 1:40 

kv.F/7; 

Vkop je bil ovalne oblike v tlorisu in presekom 

v obliki črke U (SE 1019).  

Dl. 2,14m, š. 0,97m, gl. 0,25m.  

Zapolnjeni je bil s štirimi polnili. Dno je 

prekrivala plast, iz temno sivo rjavega 

glinastega melja s peščenjakovimi lomljenci 

(5%; 2-5cm), odlomki lončenine (kat. 36) in 

drobci oglja (1%) (SE 1029) (db. 0,13m).  
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Na vrhu polnila je ležala struktura, ki je bila 

sestavljena iz peščenjakovih (78%; 4-9cm) in 

apnenčevih (20%, 7-15cm) lomljencev med 

katere so pomešani odlomki lončenine (kat. 37, 

38) (SE 1028). Bila je pravokotne oblike z 

manjkajočo, morda uničeno južno stranico. V 

višino je bila sestavljena le iz ene vrste kamnov 

(slika 25).  

Dl. 1,3m, š. 0,7m, v. 0,07m. 

 

Strukturo in najnižje polnilo je prekrival temno 

siv glinast melj s peščenjakovimi (5%; 2-5cm) 

in apnenčevimi (3%; 4-8cm) lomljenci, 

odlomki lončenine (kat. 33, 34 a-c) ter drobci 

oglja (1%) (SE 1020) (db. 0,15m). Absolutna 

datacija 925+25 BP, kar ob standardni deviaciji 

1σ (68,2% verjetnost) pomeni razpon med 

1040-11100 cal AD (43,3% verjetnost) oz. 1115-

1155 cal AD (24,8% verjetnost), ob 2σ (95,4% 

verjetnost) pa med 1025-1165 cal AD. 

Na tem polnilu je ležala kamnita groblja, 

sestavljena iz apnenčevih (90%; 5-21cm)  in 

peščenjakovih (10%, 7-13cm) lomljencev (SE 

1021) . 

Dl. 1,36m, š. 0,76m, v. 0,12m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Merilo 1:35 

 

 

 

 

 
Merilo 1:35 
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NOVI VEK 

Jama 

SE 1005 (vkop), 1006 (polnilo);  

Merilo 1:80 

kv. D, E/4, 5;  

Vkop linearne oblike z rahlo zaobljenimi robovi 

v tlorisu in presekom v obliki črke U (SE 1005). 

Zapolnjen je bil s črnim finim glinenim meljem 

(SE 1006).  

Dl. 6,37m, š. 2,1m, gl. 0,25m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarek 
SE 1015 (vkop), SE 1016 (polnilo); 

Merilo 1:10 

kv. A/6-8; 

Ozek in plitev linearen vkop, ki je potekal v 

smeri V-Z (SE 1015). V preseku je bil banjaste 

oblike. Zapolnjen je bil z zelo temno sivo 

rjavim glinenim meljem s peščenjakovimi 

lomljenci (3%; 2-3cm), odlomki novoveškega 

keramičnega gradbenega materiala, lončenine, 

med njimi neglazirane pečnice, kosti ter drobci 

oglja (1%) (SE 1016).  

Dl. 12,43m, š. 0,3m, gl. 0,07m. 
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8. KATALOG 
GRADIVA 
 

Gradivo hrani MGML, Ljubljana. 
Opis najdb je izveden po Horvat (1999, 145). 
 
Kriteriji: 
 
Zrnatost 
zelo fino – zrna velikosti pod 0,2 mm v 
keramični masi 
fino – zrna velikosti od 0,2 do 0,5 mm v 
keramični masi 
drobno – zrna velikosti od 0,5 do 1.0 mm v 
keramični masi 
srednje – zrna velikosti od 1,0 do 2,0 mm v 
keramični masi 
zrnata – zrna velikosti od 2,0 do 3,0 mm v 
keramični masi 
grobo – zrna v keramični masi večja od 3 mm 
 
Trdota 
mehka (1. in 2. stopnja po Mohsu) 
trda (3. in 4. stopnja po Mohsu) 
zelo trda (5. in 6. stopnja po Mohsu) 
izredno trda (7., 8. in 9. stopnja po Mohsu) 
 
Kratice 
db.=debelina 
Dim.=dimenzije 
dl.=dolžina 
pr.=premer 
š.=širina 
v.=višina 
T.=teža 
Φ=premer novca 
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Prazgodovina 
 
1. SE 1038, kv. B 6, PN 0055, OBD 008 
Klina z naravnim hrbtom. Surovina: tuf, dokaj 
patiniran. Lateralni rob drobtinčasto retuširan. 
Bulbus rahlo viden. 
Dl. 2,8cm š. 1,1cm, db. 0,25cm. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. SE 1038, kv. C 5, PN 0051, OBD 007 
Klina s poševno prečno retušo. Surovina: 
roženec z rumeno rjavo patino. Na 
proksimalnem delu delovni rob v smislu 
prečne retuše, ki je bil kasneje deloma 
poškodovan in tako rob deloma stanjšan.  
Dl. 6,95cm, š. 1,22 cm, db. 0,31cm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. SE 1042, kv. B 6, PN 0060, OBD 058 
Jedro. Surovina: prodnik tufa. Ohranjeni 
udarna površina ter korteks sive in rjavosive 
barve. Verjetno predstavlja 1/8 prodnika. 
Notranjost temno sive do skoraj črne barve. 
Vidnih je 10 negativov starejših odbitkov. 
Dl. 6,1cm, š. 5,58cm, db. 4,19cm.                                                                

                                                                                        

 
4. SE 1038, PN 0004, OBD 012 
Jedro. Surovina: modro-zeleni roženec. 
Ohranjen korteks. Na njem so vidni 3 negativi 
starejših odbitkov. Zaglajen. 
Dl. 2,2cm, š. 1,9cm, db. 1,11cm 
 
 
 
5. SE 1032, kv. F 2, OBD 101 
Jedro. Surovina: svetlo rjavi roženec. Na njem 
so vidni negativi 4 starejših odbitkov. 
Dl. 2,21cm, š. 1,72cm, db. 1,cm 
 
 

 
 
6. SE 1038, kv. E 5, PN 0061, OBD 009 
Retuširan odbitek. Surovina: roženec . S 
prečno drobtinčasto retuša na dorzalni strani. 
Talon je ohranjen, bulbus izrazit 
Dl. 1,7cm, š. 1cm, db. 0,3cm 
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7. SE 1038, kv. E 3, PN 0065, OBD 015  
Tolkač. Surovina: roženec. Ohranjene sledi 
tolčenja na robovih, ki so močno zaglajene, kar 
je verjetno posledica naravnih procesov. 
Dl. 5,7cm, š. 4,8cm, db. 2,7cm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Srednja bronasta doba 
 
8. SE 1032, kv. D 7, PN 0043, OBD 051-
061  
Odl. ustja, ostenja, dna sklede S1; izdelava: 
prostoročna; barva zunanje površine: temno 
rjava, barva notranje površine: rjava; površina: 
groba; sestava: grobozrnata lončarska masa; 
žganje: oksidacijsko, v končni fazi redukcijsko; 
trdota: mehka. 
Pr. ustja: 16cm, pr. dna 7,7cm, v. 4,5cm. 
 
 
 
 
 
 

 

9. SE 1032, kv. D 3 
Odl. ostenja posode; izdelava: prostoročna; 
barva zunanje in notranje površine: temno 
rjava; površina: hrapava; sestava: grobozrnata 
lončarska masa; žganje: redukcijsko; trdota: 
mehka; okras: dve liniji vodoravnih vrezov. 
Š. 3,3cm, v. 3,1cm. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Rimsko obdobje 
 
10. SE 1041, kv C 3, OBD 081 
Odlomek ostenja in ročaja amfore; transportna 
keramika; izdelava: na vretenu; barva 
površine: 7.5YR 6/6 rdečkasto rumena; 
sestava: grobo zrnata keramična masa; žganje: 
oksidacijsko; trdota: mehka; faktura: TK; 
V.5,4 cm, š. 5,8 cm. 
 
 
11. SE 1041, kv C 3, PN 058, OBD 055 
Odlomek igralnega žetona iz črne steklene 
paste; 
Pr. 1,5 cm, v. 0,7 cm. 
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12. SE 1032, kv F 2, OBD 100 
Odlomki ustja z ostenjem skodelice tipa 
Conspectus 22.1; fina namizna keramika; 
izdelava: na vretenu; barva površine: 2.5YR 
5/4 rdečkasto rjava; barva premaza: 10R 4/6 
rdeča; sestava: zelo fino zrnata keramična 
masa; žganje: oksidacijsko; trdota: zelo mehka; 
faktura: ITS1; 
Pr. ustja 6,9 cm, v. 2,1 cm. 
 

 
 
 
13. SE 1032, kv E 2, OBD 072 
Odlomek ustja posode; fina namizna keramika; 
izdelava: na vretenu; barva površine: 2.5YR 
5/8 rdeča; barva premaza: 2.5YR 5/6 rdeča; 
sestava: zelo fino zrnata keramična masa; 
žganje: oksidacijsko; trdota: zelo trda; faktura: 
ATS; 
Pr. ustja 12,8 cm, v. 1 cm. 
 
14. SE 1032, kv E-F 1-2, OBD 087 
Odlomka ustja sklede; fina namizna keramika; 
izdelava: na vretenu; barva površine: 5YR 6/6 
rdečkasto rumena; barva premaza: 10R 4/6 
rdeča; sestava: zelo fino zrnata keramična 
masa; žganje: oksidacijsko; trdota: zelo mehka; 
faktura: ITS; 
Pr. ustja 14,6 cm, v. 1 cm. 
15. SE 1032, kv D 3, OBD 060 
Odlomek ustja posode; namizna keramika; 
izdelava: na vretenu; barva površine: 7.5YR 7/6 
rdečkasto rumena; sestava: fino zrnata 
keramična masa; žganje: oksidacijsko; trdota: 
zelo mehka; faktura: NK; 
Pr. ustja 11,1 cm, v. 2 cm. 
 
16. SE 1032, kv E 3, OBD 074 
Odlomka ustja z ostenjem posode; namizna 
keramika; izdelava: na vretenu; barva 
površine: 5YR 6/6 rdečkasto rumena; sestava: 
drobno zrnata keramična masa; žganje: 
oksidacijsko; trdota: mehka; faktura: NK;  
V. 3 cm, š. 2,4 cm. 
 
 
 
 
 

17. SE 1032, kv E 2, OBD 077 
Odlomek dna vrča; namizna keramika; 
izdelava: na vretenu; barva površine: 5YR 6/6 
rdečkasto rumena; sestava: fino zrnata 
keramična masa; žganje: oksidacijsko; trdota: 
mehka; faktura: NK; 
V. 3 cm, pr. dna 8,6 cm. 
 
18. SE 1032, kv E-F 1-2, OBD 083 
Ustje vrča z delom ročaja in vratu; namizna 
keramika; izdelava: na vretenu; barva 
površine: 10YR 8/4 zelo bledo rjava; sestava: 
fino zrnata keramična masa; žganje: 
oksidacijsko; trdota: mehka; faktura:NK;  
Pr. ustja 5,3 cm, v. 2,7 cm. 
 
 
19. SE 1032, kv F-E 1-2, OBD 092 
Odlomek ročaja vrča; namizna keramika; 
izdelava: na vretenu; barva površine: 5YR 7/6 
rdečkasto rumena; sestava: fino zrnata 
keramična masa; žganje: oksidacijsko; trdota: 
zelo mehka; faktura: NK; 
V. 1,6 cm, š. 2 cm. 
 
20. SE 1032, kv F-E 1-2, OBD 093 
Odlomek ročaja vrča; namizna keramika; 
izdelava: na vretenu; barva površine: 7.5YR 
8/4 roza; sestava: fino zrnata keramična masa; 
žganje: oksidacijsko; trdota: mehka; faktura: 
NK; 
V. 3,6 cm, š. 2,4 cm. 
 
21. SE 1032, kv D 2-4, OBD 071 
Odlomki ustja in ostenja kozice; kuhinjska 
keramika; izdelava: na vretenu; barva 
površine: 5YR 5/6 rumenkasto rdeča; sestava: 
drobno zrnata keramična masa z zelo gostimi 
vključki; žganje: oksidacijsko; trdota: mehka; 
faktura: KK IMP; 
Pr. ustja 24 cm, v. 0,8 cm. 
 
22. SE 1032, kv E-F 1-2, OBD 089 
Odlomek ustja z ostenjem kozice; kuhinjska 
keramika; izdelava: na vretenu; barva 
površine: lisasta temno rjava, jedro 
rumenkasto rdeče; sestava: grobo zrnata 
keramična masa; žganje: oksidacijsko, v končni 
fazi vzpostavljen proces dimljenja; trdota: zelo 
trda; faktura: KK; 
Pr. ustja 38,2 cm, v. 3,3 cm. 
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23. SE 1032, kv D 4, OBD 097 
Odlomka ročaja amfore; transportna keramika; 
izdelava: na vretenu; barva površine: 7.5YR 
6/8 rdečkasto rumena; sestava: drobno zrnata 
keramična masa; žganje: oksidacijsko; trdota: 
mehka; faktura: TK; 
V. 11,1 cm, š. 4,2 cm. 
 
24. SE 1032, kv D 2, PN 53, OBD 047 
Melonasta jagoda iz fajanse. 
Pr. 1,5 cm, v. 1,1 cm. 
 

 
 
 
25. SE 1032, kv E 4, OBD 078 
Odlomek dna posode iz zelenkastega stekla; 
Pr. dna 4,6 cm, v. 0,8 cm. 
 
26. SE 1032, kv D 2, OBD 079 
Odlomek ustja narebrene skodelice iz 
modrikastozelenega stekla; 
Pr. ustja 16 cm, v. 3,5 cm. 
 
 

 
 
 
27. SE 1002, kv F 3, OBD 116  
Manjši odlomek ostenja krožnika; fina 
namizna keramika; izdelava: na vretenu; barva 
površine: 2.5YR 6/8 - 5/8 svetlo rdeča – rdeča; 
sestava: zelo fino zrnata keramična masa; 
žganje: oksidacijsko; trdota: mehka; faktura: 
ATS; 
V. 1,6 cm, š. 2,7 cm.  
 

 
 
 
28. SE 1002, kv D 5, OBD 109 
Odlomek ročaja vrča; namizna keramika; 
izdelava: na vretenu; barva površine: 10YR 8/3 
zelo bledo rjava; sestava: fino zrnata keramična 
masa; žganje: oksidacijsko; trdota: mehka; 
faktura: NK; 
V. 8,6 cm, š. 2,4 cm. 
 

 
 
 
29. SE 1002, kv C 4, OBD 113 
Odlomek ročaja vrča; namizna keramika; 
izdelava: na vretenu; barva površine: 10YR 7/4 
zelo bledo rjava; sestava: fino zrnata keramična 
masa; žganje: oksidacijsko; trdota: mehka; 
faktura: NK; 
V. 3,2 cm, š. 2,8 cm. 
 
30. SE 1002, kv B 1, OBD 112 
Manjši odlomek dna z ostenjem pekača; 
kuhinjska keramika; izdelava: na vretenu; 
barva površine: 5YR 5/6 rumenkasto rdeča; 
barva premaza: 2.5YR 4/8 rdeča; sestava: 
drobno zrnata keramična masa z zelo gostimi 
vključki; žganje: oksidacijsko; trdota: trda; 
faktura: KK IMP; 
V. 1,2 cm, š. 1,8 cm. 
 
31. SE 1002, kv F 4, OBD 066 
Odlomek diska in rame pečatne oljenke; 
izdelava: v kalupu; barva površine: 5YR 6/8 
rdečkasto rumena; sestava: fino zrnata 
keramična masa; žganje: oksidacijsko; trdota: 
mehka; faktura: O; 
V. 1 cm, dl. 2,7 cm, š. 2 cm. 
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32. SE 1003, kv F 4, OBD 104 
Odlomek ročaja vrča; namizna keramika; 
izdelava: na vretenu; barva površine: 7.5YR 7/6 
rdečkasto rumena; sestava: drobno zrnata 
keramična masa; žganje: oksidacijsko; trdota: 
trda; faktura: NK; 
V. 3,4 cm, š. 3,2 cm. 
 
32A. SE 1002, kv B 7, PN 48 
M. Aurelius ali Comodus 
161-192 
S, Rim, RIC? 
T.: 9 g. Dim.: 30 mm.  
 

 
 
 
Zgodnji srednji vek 
 
33. SE 1020, kv. F 7, OBD 005, PN 0028 
Odlomek ostenja lonca, dodelanega na 
počasnem vretenu iz lončarske mase z majhno 
vsebnostjo vključkov kremena neenakomerne 
velikosti. Površina je groba, na zunanji strani 
rdečkasto-rjave, na notranji strani in v 
prelomu črne barve. Keramika je trda, žgana 
redukcijsko, v zaključni fazi oksidacijsko.  
š. 5,7, v. 3,8 cm; db. 0,8 cm.   
 
34. a) SE 1020, kv. F 7, OBD 006, PN 
0029  
Dva odlomka ostenja lonca, dodelanega na 
počasnem vretenu iz lončarske mase z srednjo 
vsebnostjo vključkov kremena in apnenca 
neenakomerne velikosti. Eden odlomkov je 
okrašen z enojno valovnico. Površina je gladka, 
na zunanji strani rjave ali črne, na notranji 
strani in v prelomu črne barve. Keramika je 
trda, žgana redukcijsko. 
š. 3,2, v. 2 cm; db. 0,6 cm in . š. 2,5, v. 2 cm; 
db. 0,65 cm. 
 
34. b) Odlomek  ostenja lonca, dodelanega na 
počasnem vretenu iz lončarske mase s srednjo 
vsebnostjo vključkov kremena in apnenca 
neenakomerne velikosti. Površina je gladka, na 
zunanji strani lisaste (svetlo rjave ali črne), na 
notranji strani in v prelomu črne barve. 
Keramika je trda, žgana redukcijsko.  
š. 3,5, v. 2,6 cm; db. 0,6 cm  
 
 

34. c) Odlomek  ostenja lonca, dodelanega na 
počasnem vretenu iz lončarske mase s srednjo 
vsebnostjo vključkov kremena in apnenca 
neenakomerne velikosti. Površina je gladka, na 
zunanji strani lisaste (svetlo rjave ali črne), na 
notranji strani in v prelomu črne barve. 
Keramika je trda, žgana redukcijsko. 
Š. 3,5, v. 2,6 cm; db. 0,6 cm.  
 
35. a) SE 1032, kv E 3, OBD 067 
Odlomek vratu lonca, dodelanega na počasnem 
vretenu iz lončarske mase z majhno vsebnostjo 
vključkov kremena enakomerne velikosti. 
Površina je gladka, na zunanji strani svetlo do 
temno rjave, na notranji strani in v prelomu 
črne barve. Keramika je srednje trda, žgana 
redukcijsko.  
š. 3,2, v. 1,8 cm, db. 0,4 cm.   
 
35. b) Odlomek dna lonca, dodelanega na 
počasnem vretenu iz lončarske mase z majhno 
vsebnostjo vključkov kremena enakomerne 
velikosti. Površina je groba, na zunanji strani 
in notranji strani je rjave, v prelomu pa črne 
barve. Keramika je srednje trda, žgana 
redukcijsko.  
š. 3,9, v. 3,2 cm, db. 0,5 
 
 
36. SE 1029, kv F 7, OBD 003, PN 0035 
Odlomek ustja in ostenja trebušastega lonca, z 
ustjem tipa S2 po Pleterskem oz tipa 2c po 
Štularju, prostoročne izdelave z dodelanim 
ustjem na počasnem vretenu iz lončarske mase 
s srednjo vsebnostjo vključkov apnenca 
enakomerne velikosti. Lonec je na okrašen z 
navzkrižnim glavničenjem. Površina je 
porozna, na zunanji in notranji strani lisasta 
(rjave in črne barve), v prelomu pa črne barve. 
Keramika je srednje trda, žgana redukcijsko.  
Pr. ustja 11,8cm, š. 11,8, v. 6,9 cm; db. 0,7 cm.  
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37. SE 1028, kv F 7, OBD 002, PN 0031 
Odlomek ustja in vratu lonca. Glede na 
ohranjenost odlomka izgleda prostoročna 
izdelan. Neobvrtenost ga po razvrstitvi 
Pleterskega razvršča v tip S1  po Pleterskem oz 
tipa 2c po Štularju, prostoročne izdelave iz 
lončarske mase z veliko vsebnostjo vključkov 
kremena neenakomerne velikosti. Lonec je 
okrašen z vrezi v obliki trikotnikov. Površina je 
groba, tako na zunanji, notranji in v prelomu 
sive barve. Keramika je srednje trda, žgana 
redukcijsko.  
Pr. ustja 12,9cm, š. 5,3, v. 4,3 cm; db. 0,6 cm. 
 

 
 
 
38.SE 1028, kv F 7, OBD 001, PN 0030  
Odlomek ustja in ostenja lonca tipa S4 po 
Pleterskem oz tipa 2G po Štularju, prostoročne 
izdelave ustjem  dodelanim na počasnem 
vretenu iz lončarske mase s majhno vsebnostjo 
vključkov kremena neenakomerne velikosti. 
Lonec je okrašen z večkratno enojno valovnico. 
Površina je gladka, na zunanji in notranji 
strani lisasta (rjave in črne barve), v prelomu 
pa rjave barve. Keramika je trda, žgana 
redukcijsko v zaključni fazi oksidacijsko.  
Pr. ustja 11,8cm, š. 11,8, v. 6,9 cm; db. 0,7 cm. 
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Visoki in pozni srednji vek 
 
39. SE 1002, kv B 5, OBD 117, PN 0028 
Odlomek ustja lonca tipa 10c4 (Porenta idr. 
2012, priloga 7) nedoločljive izdelave  iz 
lončarske mase s srednjo vsebnostjo vključkov 
kremena enakomerne velikosti. Površina je 
groba, na zunanji in notranji strani oranžne in 
v prelomu sive barve. Keramika je trda, žgana 
oksidacijsko. š. 5cm, v. 2,9 cm; db. 0,4 cm.  
Pr. ustja 23,1cm, š. 4,9, v. 2,8 cm; db. 0,6 cm 
 
40. SE 1003, kv G 5, OBD 107 
Odlomek ustja lonca tipa 5c po Štularju, 
izdelan na hitrem kolesu iz lončarske mase s 
srednjo vsebnostjo vključkov kremena 
enakomerne velikosti. Površina je groba, na 
zunanji in notranji strani rjave in v prelomu 
sive barve. Keramika je trda, žgana 
oksidacijsko.  
Pr. ustja 15,4cm,š. 5,9, v. 2,8 cm; db. 0,5 cm 
 

 
 
41. SE 1003, kv B-C 1-7, OBD 070 
Odlomek ustja lonca tipa tipa 5g po Štularju, 
izdelan na hitrem lončarskem vretenu  iz 
lončarske mase z majhno vsebnostjo vključkov 
kremena enakomerne velikosti. Površina je 
groba, tako na zunanji, notranji in v prelomu 
sive barve. Keramika je zelo trda, žgana 
redukcijsko. 
Pr. ustja 16,2cm, š. 3,8, v. 1,2 cm; db. 0,4 cm. 
 
42. SE 1032, kv F 3, OBD 121, r. št. 34 
Odlomek ustja lonca tipa tipa 5h po Štularju, je 
bil verjetno izdelan na hitrem lončarskem 
vretenu iz lončarske mase s srednjo vsebnostjo 
vključkov kremena enakomerne velikosti. 
Površina je groba, na zunanji strani rdečerjave 
in na notranji strani ter v prelomu sivorjave 
barve. Keramika je srednje trda, žgana 
oksidacijsko.  
š. 1,8, v. 2,3 cm; db. 0,5 cm.  
 
 
 
 
 
 

43. SE 1002, kv E 4, OBD 103 
Odlomek ustja lonca tipa tipa 10a po Štularju, 
izdelan na hitrem lončarskem vretenu  iz 
lončarske mase s srednjo vsebnostjo vključkov 
kremena neenakomerne velikosti. Površina je 
groba, na zunanji strani rdečerjave, na notranji 
strani lisaste (rdečerjave in črne) ter v prelomu 
sive barve. Keramika je srednje trda, žgana 
oksidacijsko. 
Pr. ustja 20,5cm š. 5,3, v. 3,1 cm; db. 0,6 cm. 
 
44. SE 1002, kv B 3, OBD 068 
Odlomek ustja lonca tipa tipa 11a po Štularju, 
izdelan na hitrem lončarskem vretenu  iz 
lončarske mase s srednjo vsebnostjo vključkov 
kremena enakomerne velikosti. Površina je 
groba, na zunanji in notranji strani rdeče ter v 
prelomu sive barve. Keramika je zelo trda, 
žgana oksidacijsko.  
Pr. ustja 18,1cm, š. 5,0, v. 2,7 cm; db. 0,5 cm. 
 
45. SE 1002, kv F 2, OBD 069 
Odlomek ustja lonca; verjetno izdelan na 
hitrem lončarskem kolesu iz lončarske mase s 
srednjo vsebnostjo vključkov kremena 
enakomerne velikosti. Površina je groba na 
notranji in zunanji strani sive barve ter v 
prelomu sivorjave barve. Keramika je srednje 
trda, žgana redukcijsko. 
V. 2,4 cm, š. 2,4 cm, db. 0,4 cm.  
 
46. SE 1002, kv E 2, OBD 114 
Odlomek ustja lonca tipa tipa 5h po Štularju, je 
bil verjetno izdelan na hitrem lončarskem 
vretenu iz lončarske mase s srednjo vsebnostjo 
vključkov kremena enakomerne velikosti. 
Površina je groba, na zunanji in notranji strani 
ter v prelomu oranžne barve, le zunanja stran 
ustja je sivorjave barve. Keramika je srednje 
trda, žgana oksidacijsko.  
š. 2,9 cm, v. 2,4 cm; db. 0,8 cm. 
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Novi vek 
 
47. SE 1032, kv C 2, OBD 098 
Odlomek ustja lonca z vžlebljeno valovnico na 
zunanji strani ustja; izdelava: na hitrem 
lončarskem vretenu; barva površine: sivorjava; 
barva preloma: črna; sestava: drobno zrnata 
keramična masa, na prelomu luknjičasta; 
žganje: redukcijsko; trdota: zelo trda. 
V. 1,5 cm, š. 2,5 cm, d. 0,4 cm. 
 
48. SE 1002, kv E 2, OBD 115 
Odlomek ustja pokrova z rahlo oddebeljenim 
robom ustja z notranje strani; izdelava: na 
hitrem lončarskem vretenu; barva površine: 
zunanja in notranja površina temno sivi; barva 
preloma: svetlo siva; sestava: drobno zrnata 
keramična masa; žganje: oksidacijsko, v 
zaključni fazi dimljenje?; trdota: zelo trda. 
V. 2,1 cm, š. 3,2 cm, d. 0,6 cm. 
 
 
49. SE 1002, kv F 4, OBD 065 
Odlomka ustja z ostenjem pečnice; izdelava: ?; 
barva površine: notranja stran svetlo rjava, 
zunanja stran sivorjava do temno siva, z 
ostanki smole?;barva preloma: sivorjava do 
črna; sestava: drobno zrnata keramična masa; 
površina: porozna na obeh straneh; žganje: ?; 
trdota: srednje trda. 
Pr. ustja 12,4 cm, v. 5,6 cm, d. 0,7 cm. 
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50. SE 1002, kv C 6, OBD 118 
Odlomek ročaja posode; izdelava: prostoročno; 
barva površine: temno siva; barva preloma: 
svetlo siva; sestava: grobo zrnata keramična 
masa; žganje: oksidacijsko, v končni fazi 
vzpostavljen proces dimljenja; trdota: zelo 
trda. 
V. 6,9 cm, š. 3,1 cm, d. 1,1 cm. 
 
51. SE 1002, kv E 7, OBD 102 
Odlomek ustja lonca z zaobljenim ustjem; 
izdelava: na hitrem lončarskem vretenu; barva 
površine: siva; barva preloma: temno siva, 
proti robovom svetlo siva; sestava: grobo 
zrnata keramična masa z redkimi vključki; 
žganje:  zaporedno menjavanje redukcijske in 
oksidacijske atm. v končni fazi redukcijska; 
trdota: zelo trda. 
Pr. ustja 22,8 cm, v. 2,9 cm, d. 0,5 cm. 
 
52. SE 1003, kv C 4, OBD 120 
Odlomek ustja lonca; izdelava: na hitrem 
lončarskem vretenu; barva površine: temno 
siva, sam rob ustja svelo sivorjav; barva 
preloma: jedro temno siva, proti robovom 
svetlo siva; sestava: grobo zrnata keramična 
masa; žganje: zaporedno menjavanje 
redukcijske in oksidacijske atm. v končni fazi 
redukcijska; trdota: zelo trda. 
Pr. ustja 16,2 cm, v. 2,2 cm, d. 0,4 cm. 
 
53. SE 1018, kv B 2, OBD 110 
Odlomka ustja z ostenjem posode; izdelava: na 
hitrem lončarskem vretenu; barva površine: na 
zunanji in notrani strani ter v prelomu oranžna 
barva; sestava: drobno zrnata keramična masa; 
žganje: oksidacijsko; trdota: zelo trda. 
Pr. ustja 8,1 cm, v. 4,9 cm, d. 0,4 cm. 
 
 
 
54. SE 1001, kv /, OBD 108 
Manjši odlomek ustja pokrova; izdelava: na 
hitrem lončarskem vretenu; barva površine: 
temno siva; barva preloma: temno sivo do črno 
jedro, proti robovom svetlo siva; sestava: 
drobno zrnata keramična masa; žganje:: 
zaporedno menjavanje redukcijske in 
oksidacijske atm. v končni fazi redukcijska; 
trdota: zelo trda. 
V. 1,1 cm, š. 2,6 cm, d. 0,6 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55. SE 1003, kv F 2-3, OBD 105 
Odlomek ustja z ostenjem lonca; izdelava: na 
hitrem lončarskem vretenu; barva površine: 
zelo temno siva, rob ustja svetlo rjav; barva 
preloma: jedro svetlo sivo, proti robovom 
temno sivo; sestava: drobno zrnata keramična 
masa; žganje: v začetku nepopolno 
oksidacijsko žganje, pri ohlajanju vzpostavljen 
proces dimljenja; trdota: zelo trda. 
Pr. ustja 18,6 cm, v. 2,1 cm, d. 0,4 cm. 
 
56. SE 1000, kv D 5, OBD 064 
Kozarec/lonček z zlato olivnozeleno glazuro: 
izdelava: na hitrem lončarskem kolesu; barva 
površine in preloma: oranžna; sestava: fino 
zrnata keramična masa; žganje: oksidacijsko; 
trdota: trda. 
Pr. ustja 8,5 cm, v. 9 cm, d. 0,6 cm. 
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57. SE 1002, kv E 4, PN 0038 
Sveto rimsk0 cesarstvo, Avstrijsko-češki okrog. 
Avstrijska hiša 
Marija Terezija (1740-1780), (Gorica) 
1768 
½ solda,-, Eyp. 467/5 
T.: 1 g. φ.: 17 mm. 
 

 
 
 
 
 
 
58. SE 1003, PN 0008 
Sveto rimsk0 cesarstvo, Avstrijsko-češki okrog. 
Avstrijska hiša 
Marija Terezija (1740-1780), (Gorica) 
1767 
Soldo,-, Eyp. 462b/4 
T.: 1,8 g. φ.: 21 mm.  
 
59. SE 1003, kv C 1, PN 0027 
Južnoslovanski-albanski prostor, Kraljevina 
Srbov, Hrvatov in Slovencev (1918-1929), 
Aleksander I. (1921-1929/34),  
1925 
Dinar, Bruselj, M. 2006, 5b 
T.: 4,7 g. φ.: 22 mm.  
 
60. SE 1003, kv C 1, PN 0026 
Južnoslovanski-albanski prostor, Kraljevina 
Srbov, Hrvatov in Slovencev (1918-1929), 
Aleksander I. (1921-1929/34),  
1925 
2 dinarja, Bruselj, M. 2006, 6b 
T.: 9,5 g. φ.: 27 mm.  
 

 
 
 
 
 

61. SE 1001, PN 0011 
Naslednice Svetega rimskega cesarstva, 
Avstrijski kraljestvo (1806-1867), Franz Joseph 
I. (1848-1916), (Avstrijski deželni novci) 
1859 
Kreuzer, Milano, J. 1970, 322/2 
T.: 2,8 g. φ.: 19 mm. 
 
 
 
 
 
 
62. SE 1001, PN 0001 
Naslednice Svetega rimskega cesarstva, Avstro-
Ogrska (1867-1916), (Avstrijski deželni novci) 
1881 
Kreuzer, Dunaj, J. 1970, 322/10 
T.: 2,5 g. φ.: 19 mm. 
 
63. SE /, PN 0007 
Naslednice Svetega rimskega cesarstva, 
Avstrijski kraljestvo (1806-1867), Franz Joseph 
I. (1848-1916), (kronska veljava za Avstrijo) 
1911 
2 helerja, Dunaj, J. 1970, 373/20 
T.: 3,4 g. φ.: 19 mm.  
     
63. SE /, PN 0056 
Naslednice Svetega rimskega cesarstva, 
Kraljestvo (Rep). Nemški rajh 
Tretji rajh (1933-1945),  
1941 
5 rajhspfenigov, Berlin, KM 2004, 100/8 
T.: 1,9 g. φ.: 19 mm. 
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9. ANALIZE 

9.1 Zoološke analize 
 
Živalski ostanki z najdišča Ljubljana - Gimnazija Vič 

 
Borut Toškan 
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Novi trg 2, SI-1001 Ljubljana; E-naslov: borut.toskan@zrc-sazu.si 
 

Med arheološkim raziskovanjem na območju predvidene gradnje prizidka k Gimnaziji 

Vič, ki ga je v letu 2011 izvedla ekipa podjetja Arhej d.o.o., je bilo pridobljenih tudi 131 

živalskih ostankov. Taksonomsko jih je bilo mogoče opredeliti 74, med katerimi so 

zastopane najmanj štiri vrste iz treh družin. Večina najdb je rimskodobne starosti, 

posamezni ostanki pa sodijo še v okvir novoveških (N = 21; NISP6 = 10) oziroma 

(najbrž) zgodnjesrednjeveških (N = 3; NISP = 0) kontekstov. Seznam najdb po 

posameznih stratigrafskih enotah je predstavljen v tabeli 1. 

 
Tab. 1: Zastopanost posameznih živalskih taksonov na najdišču Ljubljana – Gimnazija Vič po 
stratigrafskih enotah (SE-jih). Količina najdb je podana kot število določenih primerkov (NISP). 
 

Takson Novi vek Novi vek Rimski čas 
SE 1000 SE 1003 SE 1031 SE 1016 SE 1002 SE 1032 

Bos taurus 1 5 - - 1 - 
Sus cf. scrofa 1 - - - - - 
Sus cf. domesticus - 3 - - - - 
Felis silvestris - - - - - 63 

SKUPAJ 7 3 1 3 2 41 
 
Najbolje zastopana vrsta v gradivu je divja mačka (Felis silvestris), a to gre pripisati 

zgolj dejstvu, da je bil v rimskodobni SE 1032 odkrit skoraj v popolnosti ohranjen 

skelet primerka te vrste. Razlikovanje med domačo (Felis catus) in divjo mačko je 

bilo mogoče na podlagi velikosti ohranjenih kosti in zob, saj ti bistveno presegajo 

velikost istih skeletnih elementov pri domači mački (tab. 2; primerjaj s Kurtén 1965; 

Kratochvíl 1976). Glede na kontekst najdbe (tj. skoraj popolen skelet, nepoškodovane 

kosti, plast neantropogenega nastanka) gre skelet najbrž pripisati naravno poginuli 

živali. Na podlagi še nezraščenih proksimalne epifize nadlahtnice oziroma koželjnice 

ter proksimalne in distalne epifize komolčnice je mogoče ugotoviti, da je bil primerek 

ob poginu mlajši od enega leta. 

 
 
                                                 
6 NISP – število določenih primerkov (Number of Identified Specimens) 
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Tab. 2: Metrični podatki nekaterih skeletnih elementov divje mačke z najdišča Ljubljana – Gimnazija 
Vič: SE 1035. Zvezdica (*) označuje še ne v celoti osificirane kosti. Vse mere so v mm. 
 

Sk. element Dimenzija Izmerjena vrednost 
Maxilla P2 – P4 21,5 
Mandibula P3 – M1 21,5 
Humerus* Največja dolžina 114,5 
Tibia* Širina proksimalnega dela 21,5 

 
Od taksonomsko opredeljivih rimskodobnih ostankov je gradivo vključevalo le še 

odlomek diafize stopalnice mladega domačega goveda (Bos taurus). Najdba izvira iz 

SE 1002, tj. iz aluvialne plasti, ki je nastajala v širšem razponu med rimskim časom in 

novim vekom. Med arheološkimi najdbami sensu stricto iz navedene stratigrafske 

enote pa sicer prevladujejo tiste rimskodobne starosti (Hvalec, Novšak 2011, 8). 

 

Domače govedo je v analiziranem gradivu zastopano še s šestimi najdbami iz 

novoveških kontekstov, ki jih tako na tem mestu ne bom podrobneje obravnaval. Prav 

tako so izključno novoveški tudi ostanki prašiča. Na podlagi njihove velikosti sem jih 

tri pripisal domačemu prašiču (Sus domesticus; npr. širina krone M2: 14,5 mm in 15 

mm), odlomek stegnenice s še nezraščenima tako proksimalno kot tudi distalno 

epifizo pa divjemu prašiču (Sus scrofa; najmanjša širina diafize: 23,5 mm). Slednji je 

očitno poginil pri starosti do treh in pol let, medtem ko sta bila primerka, ki sta v 

vzorcu zastopana z izoliranim drugim spodnjim meljakom (tj. M2) ob zakolu stara 

med 12 in 14 oziroma okrog 24 mesecev (Rolett, Chiu 1994). 

 

Z arheo(zoo)loškega zornega kota velja nemara omeniti še tri najdbe iz polnila 

domnevno novoveškega linearnega jarka SE 1015 (Hvalec, Novšak 2011, 10 s). 

Ostanki so sicer taksonomsko in antomsko neopredeljivi, so pa vsi trije kalcinirani. 

Na podlagi belkasto sive obarvanosti kostne substance je mogoče reči, da je bila ta za 

dalje časa izpostavljena sorazmerno visokim temperaturam (tj. nad 600 ˚C). Do 

ožganosti torej zagotovo ni prišlo v procesu priprave hrane. 

 
Sklep 
 
Skromno število živalskih ostankov z najdišča Ljubljana – Gimnazija Vič ne omogoča 

pridobiti odgovor niti na najbolj osnovna arheozoološka vprašanja, kot so npr. 

prehranske navade neke skupnosti, oblika in razvojna raven lokalne živinoreje, 
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pomen lova kot vira hrane in/ali surovine (npr. rogovje) ipd. Tako se kot poudarka 

vredna pravzaprav zdi edinole najdba skoraj popolnega skeleta mladiča divje mačke v 

rimskodobni SE 1035. Na kosteh sicer ni bilo zaslediti nikakršnih sledov človekovih 

(ali pač živalskih, plenilčevih) aktivnosti, tako da je moral primerek poginiti naravne 

smrti (bolezen, nesreča). Prav tako podatek ni presenetljiv v smislu dokaza o 

prisotnosti divje mačke na Slovenskem v antiki – vrsta je nenazadnje v tem prostoru 

pristona še tudi danes (Kryštufek 1991, 224). So pa najdbe ostankov divjih mačk v 

arheoloških kontekstih vendarle tako zelo redke (glej npr. Pohar 1988, 89; Toškan, 

Dirjec 2004, 141; 2010, 104), da se zdi vsak nov primer vredno še posebej izpostaviti. 
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9.2. Radiokarbonske analize 
 
Radiokarbonske analize na dveh vzorcih iz najdišča Tobačna mesto je opravil: 

The University of Waikato, Radiocarbon Dating Laboratory, PB 3105, Hamilton, 

New Zealand. 

 

SE 1020 - polnilo jame SE 1019 

 

Sample Material:Charcoal 

 

Physical Pretreatment: Sample cleaned. 

 

Chemical Pretreatment Sample washed in hot HCl, rinsed and treated with multiple hot 

NaOH washes. The NaOH insoluble fraction was treated with hot HCl, filtered, rinsed and 

dried. 

 

σ13C    -25.6 ± 0.2 ‰ 

 

D14C   -108.7 ± 2.8 ‰ 

 

F14C%    89.1 ± 0.3 % 

 

Result     925 ± 25 BP;  

 

Result is Conventional Age or Percent Modern Carbon (pMC) following Stuiver and Polach, 

1977, Radiocarbon 19, 355-363. This is based on the Libby half-life of 5568 yr with correction 

for isotopic fractionation applied. This age is normally quoted in publications and must 

include the appropriate error term and Wk number. 

 

Quoted errors are 1 standard deviation due to counting statistics multiplied by an 

experimentally determined Laboratory Error Multiplier. 

 

The isotopic fractionation, σ13C, is expressed as ‰ wrt PDB. 

 

F14C% is also known as percent modern carbon  (pMC). 
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SE 1071 -  polnilo stojke SE 1070 

 

Sample Material Charcoal 

 

Physical Pretreatment Possible contaminants were removed. Washed in ultrasonic bath. 

 

Chemical Pretreatment Sample washed in hot 10% HCl, rinsed and treated with hot 1% 

NaOH. The NaOH insoluble fraction was treated with hot 10% HCl, filtered, rinsed and dried 

 

σ13C    -23.8 ± 0.2 ‰ 

 

D14C   -325.9 ± 2.1 ‰ 

 

F14C%    67.4 ± 0.3% 

 

Result     3168 ± 25 BP 

 

Result is Conventional Age or Percent Modern Carbon (pMC) following Stuiver and Polach, 

1977, Radiocarbon 19, 355-363. This is based on the Libby half-life of 5568 yr with correction 

for isotopic fractionation applied. This age is normally quoted in publications and must 

include the appropriate error term and Wk number. 

 

Quoted errors are 1 standard deviation due to counting statistics multiplied by an 

experimentally determined Laboratory Error Multiplier. 

 

The isotopic fractionation, σ13C, is expressed as ‰ wrt PDB. 

 

F14C% is also known as percent modern carbon  (pMC). 
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Slika 31: Grafični prikaz rezultatov radiokarbonskih analiz (SE 1020, SE 1019). 
 
 

 
 

Slika 32: Grafični prikaz rezultatov radiokarbonskih analiz (SE 1071). 
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9.3. Petrografske analize 
 
Petrografski pregled kamnin z najdišča Gimnazija Vič je opravil dr. Tomaž Verbič. 

Rezultati so predstavljeni tabelarno. 

 
 

Identifikacija Litologija, opisi Ime 
kamnine 

Litostr. 
formacijaii 

Provenienca
iii 

Uporaba/ 
preoblikovanj

e 

Škatla/ 
opomb

eiv 

rdeča PN 
Sektor/ 
kvadra

nt 

SE/plas
t       

         Lj-Vič, kamen 

047 32 F7 1028 

15 kosov: 
kremenov 
peščenjak, 

močno prepereli 
kosi – 

lomljenci, 
formacije se 

zaradi 
preperelosti ne 

da ugotoviti 
2 kosa: 

kremenov 
keratofir, 
močno 

preperela 
odlomka dveh 
prodnikov iz 

savskega zasipa 

Kremeno
v 

peščenjak
; 

kremenov 
keratofir 

? 

Kremenovi 
peščenjaki 
morda z 
Rožnika, 
morda iz 
savskega 
zasipa; 

kremenov 
keratofir iz 
savskega 

zasipa 

?  

174  D3 1002 

Meljevec, 
temno siv, 

nekarbonaten, 
pretežno 

kremenove 
sestave 

Meljevec ? 

Bodisi iz 
savkega 

zasipa ali z 
Rožnika 

Verjetno ne  

165  D5 1002 

Žlindra, 
pretežno 

kremenova 
sestava (zlahka 

razi jeklo) 

/ / /  

Neznani 
metalurški 
postopek, 

verjetno zelo 
visoke 

temperature 

060  F7 1037 

Limonitna 
skorja (vezivo 

limonit, peščena 
zrna pretežno 
kremenova) 

Limonitn
a skorja / / Ne 

Diagenetska/ped
ogenetska tvorba 
nastala »in situ« 

ali pa 
naplavljena 

048 68 E3 1038 

Prodnik, 
srednjezaobljen, 
sivkastozelen, 

peščeno 
meljasta 

struktura, razi 
jeklo (pretežno 

kremenove 
sestave) 

tuf Srednji 
trias Savski zasip ne  

         Lj-Vič, kamniti 
artefakti 

004 
OBD 
007 

51 C5 1038 

Patinirana, 
svetla sivo rjava 

klina (zaradi 
patiniranosti 

njena sestava ni 
vidna) 

Verjetno 
tuf 

Verjetno 
srednji 
trias 

? Da  

005 
OBD 
008 

55 B6 1038 

Patinirana, 
svetla sivo rjava 

klina, proti 
sredini 

zelenkasta 

Verjetno 
tuf 

Verjetno 
srednji 
trias 

? Da  
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Identifikacija Litologija, opisi Ime 
kamnine 

Litostr. 
formacijaii 

Provenienca
iii 

Uporaba/ 
preoblikovanj

e 

Škatla/ 
opomb

eiv 

rdeča PN 
Sektor/ 
kvadra

nt 

SE/plas
t       

(zaradi 
patiniranosti 

njena sestava ni 
vidna) 

124 
OBD 

84 
 E,F 1,2 1032 

Rjavkast 
odlomek, 
peščena 

struktura, 
nekarbonaten 

Peščenjak ? ? Ne  

046 
OBD 

58 
60 B6 1042 

Temno 
zelenosivo 
jedro, del 

nekdanjega 
prodnika, jasno 

vidna 
laminiranost 

(lamine 
debeline cca 1 

mm, kremenove 
sestave, 

Tuf Srednji 
trias Savski zasip Da  

185 
OBD 
119 

 B,C, 
3,4 1003 

Odlomek, 
opečnato rdeč, 

oksidiran, 
meljasta 
struktura 

Meljevec ? ? Ne  

006 
OBD 
009 

61 E5 1038 

Prosojno, 
steklasto 

temnosivorjavo 
orodje, brez 

vidnih internih 
tekstur, 

kremenove 
sestave 

Roženec ? ? Da  

009 
OBD
012 

4  1003 

Zelenkastosiv, 
masiven, brez 

internih tekstur, 
kremenove 

sestave 

Roženec ? ? Da  

010 
OBD
013 

69 D6 1051 

Patiniran, svetla 
sivo rjav  
(zaradi 

patiniranosti 
njena sestava ni 

vidna) 

Verjetno 
tuf 

Verjetno 
srednji 
trias 

? Da  

058 
OBD 
062 

 D6 1051 

Meljasta 
tekstura, 
patiniran 
odlomek 

Meljevec ? ? Ne  

155 
OBD 
106 

 F7 1020 

Meljasta do 
drobno peščena 

struktura, 
rdečkast s 
temnosivo 
laminacijo, 
lepljiv ob 

vlažnem dotiku 

Boksit ? ? Ne  

116 
OBD 
080 

 C4 1032 

Kremenova 
sestava, 

kremenova 
rdečkasta žila, 
delno patiniran 

Roženec ? ? 

Da, zelo 
verjetno 
odrezan? 

spolirana? 
ploskev, 
izvrtana 
luknja 

Okrasni 
predmet? 

008 
OBD 
011 

40 E4 Grob 
1001 

Siv, odlomek 
prodnika, 

karbonaten 
Apnenec ? ? Ne  

007 
OBD 
045 

67 E3 1038 
Močno patiniran 

odlomek, 
ploščat 

Verjetno 
tuf 

Srednji 
trias Savski zasip Ne  
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Identifikacija Litologija, opisi Ime 
kamnine 

Litostr. 
formacijaii 

Provenienca
iii 

Uporaba/ 
preoblikovanj

e 

Škatla/ 
opomb

eiv 

rdeča PN 
Sektor/ 
kvadra

nt 

SE/plas
t       

059 
OBD 
063 

 E5 1038 
Temnorjavosiv, 

kremenove 
sestave, 

Roženec ? ? Verjetno ne  

129 
OBD
101 

 F2 1032 

Zelo ostrorob, 
kremenova 

sestava, brez 
patine, 

rožnatorjav 

Roženec ? ? Da  

124 
OBD
091 

 F1-2 1032 Kos keramike / / /  Ni kamnina 

124 
OBD
085 

 E,F1,2 1032 

Mesnato 
rdečkast, bret 

interne teksture, 
kremenove 

sestave 

Roženec ? ? ?  

012 
OBD 
015 

65 E3 1038 

Patiniran rob 
svetle barve, v 

notranjosti 
zelenkast, 
prodnik, 
peščeno 
meljasta 
struktura, 
pretežno 

kremenova 
sestava 

Tuf Srednji 
trias Savski zasip 

Da, brus (tri 
uporabljene 

strani) 
 

007 
OBD 
044 

66 E3 1038 
Patiniran kos, 
drobnopeščene 

strukture 
Tuf ? ? Ne  

011 
OBD 
014 

59 D6 1051 

Temnosiv, 
masivna 
tekstura, 

kremenova 
sestava 

Roženec ? ? Verjetno da  

 
 
 
                 
i Opis sloni na makroskopskem pregledu in pregledu z binokularno lupo. Prisotnost karbonata določana z 10% 
HCl. 
ii Litostratigrafska formacija: C-karbonske klastične kamnine; Pz-paleozojske metamorfne kamnine; Srednji 
trias-srednjetriasne vulkanske kamnine; Grödenska formacija-permijske klastične kamnine. Imena formacij 
trenutno še niso povsem foirmalizirana. Prav v tem času poteka usklajevanje o formalnem formacijskem 
poimenovanju v Sloveniji.  
iii Provenienca je tu mišljena kot najbolj verjetna izvorna lokacija, ne samo glede na lastnosti določenega kosa 
kamnine, pač pa tudi glede na geološko podlago v bližini. 
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9.4. Numizmatične analize 
Andrej Šemrov 

 
1. 
Južnoslovanski-albanski prostor, Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev (1918-1929) 
Aleksander I. (1921-1929/34) 
1925 
dinar, Bruselj, M. 2006, 5b 
MMLJ. Kvadrant C 1. SE 1003. PN 27. Datum: 23. 3. 2011. 
 
2. 
Sveto rimsko cesarstvo, Avstrijsko-češki okrog. Avstrijska hiša 
Marija Terezija (1740-1780) 
(Gorica) 
1768 
1/2 solda,-,Eyp. 467/5 
MMLJ. Kvadrant E 4. SE 1002. PN 38. Datum: 24. 3. 2011. 
 
3. 
Sveto rimsko cesarstvo, Avstrijsko-češki okrog. Avstrijska hiša 
Marija Terezija (1740-1780) 
(Gorica) 
1767 
soldo, Gradec, Eyp. 462b/4 
MMLJ. SE 1003. PN 8. Datum: 21. 3. 2011. 
 
4. 
Naslednice Svetega rimskega cesarstva, Avstrijsko kraljestvo (1806-1867), Franc 
Jožef I. (1848-1916) 
(avstrijski deželni novci) 
1859 
krajcar, Milano, J. 1970, 322/2 
MMLJ. SE 1001. PN 11. Datum: 21. 3. 2011. 
 
5. 
Naslednice Svetega rimskega cesarstva, Avstro-Ogrska (1867-1918) 
Franc Jožef I. (1848-1916) 
(avstrijski deželni novci) 
1881 
krajcar, Dunaj, J. 1970, 322/10 
MMLJ. SE 1001. PN 1. Datum: 18. 3. 2011. 
 
6. 
Naslednice Svetega rimskega cesarstva, Avstro-Ogrska (1867-1918) 
Franc Jožef I. (1848-1916) 
(kronska veljava za Avstrijo) 
1911 
2 helerja, Dunaj, J. 1970, 373/20 
MMLJ. Kvadrant deponija. SE deponija. PN 7. Datum: 18. 3. 2011. 
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7. 
Južnoslovanski-albanski prostor. Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev (1918-1929) 
Aleksander I. (1921-1929/34) 
1925 
2 dinarja, Bruselj, M. 2006, 6b 
MMLJ. Kvadrant C1. SE 1003, PN 26. Datum: 23. 3. 2011. 
8. 
M. Aurelius ali Commodus 
161-192 
S, Rim, RIC? 
MMLJ. Kvadrant B7. SE 1002. PN 48. Datum: 30. 3. 2011 
 
9. 
Naslednice Svetega rimskega cesarstva, Kraljestvo (Rep.) Nemški rajh 
Tretji rajh (1933-1945) 
1941 
5 rajhspfenigov, Berlin, KM 2004, 100/8 
MMLJ. Kvadrant deponija. SE deponija. PN 56. Datum: 5. 4. 2011. 
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10. DOKUMENTIRANJE OB GRADNJI 
 
Tekom arheoloških izkopavanj je del površine na vzhodnem delu prostora 

(severozahodni rob parcele 665/1 k.o. Vič) namenjenega gradnji, v izmeri 115m2 

(dolžina 14,5m, širina 7,9m, velikost 115m2) ostal nedostopen in neraziskan. Na tem 

delu je v času izkopavanj še stal pomožen objekt, ki je bil namenjen rušenju šele ob 

pričetku gradbenih del. V skladu s kulturnovarstvenim soglasjem št. 62240 – 132 / 

2010 / 2, z dne 5.5.2010 in dopolnjenimi kulturnovarstvenimi  pogoji (št. 783/93 - 

MT) z dne 1.7.2011, so se arheološke raziskave na prostoru pomožnega objekta 

izvajale v obliki arheološkega dokumentiranja ob gradnji, med 30.6.2011 in 4.7.2011.  

Cilj spremljanja gradbenih del je predstavljal ugotavljanje obstoja arheoloških ostalin 

oz. sledi človeškega delovanja, stratifikacije zemeljskih depozitov ter popolna 

kolekcija arheoloških najdb na obravnavanem območju. 

 

 
              Slika 33: Pogled na območje in potek raziskav iz vzhoda. 

 

Delovni postopki so zajemali spremljanje strojnega izkopa gradbene jame, ki se je 

izvajal z bagrom teže 25 ton do arheološko sterilnih plasti. Izkop se je, v skladu s 

prepoznano stratifikacijo depozitov na obravnavanem območju, izvajal v dveh fazah: 

- strojni odriv temeljev pomožnega objekta ter travne ruše na severnem in vzhodnem 

robu (SE 1), strganje površine na nivoju plasti SE 2. 

- strojni odriv plasti SE 2 in 4, strganje površine plasti SE 3.  

Sam potek del in posamezne faze so bile opisno, fotografsko in metrično 

dokumentirane. 
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IZSLEDKI 
 
Rezultati raziskave so pokazali, nadaljevanje stratigrafske slike depozitov odkritih z 

izkopavanji, pri čemer v tem delu nismo odkrili nobenih arheoloških struktur. 

Pod recentnimi depoziti in travno rušo (SE 1 = SE 1000) je, poškodovana s 

številnimi recentnimi posegi, ležala plast SE 2 = SE 1001=1003. Arheološka 

izkopavanja so pokazala, da gre pri slednji za t.i. novoveška tla, ki so nastajala 

postopoma od konca rimske prisotnosti v teh krajih pa vse tja do začetka 20. stoletja.  

Pod plastjo SE 2 je zgolj mestoma ležala plast meljaste gline SE 4 = SE 1003. Pri tej 

plasti gre za aluvialen nanos Glinščice oz. Gradaščice, ki se na tem delu že močno 

stanjša in ne sega do vzhodnega roba obravnavanega območja, ampak se v vzhodni 

smeri počasi izklinja. 

Plast SE 4 in mestoma SE 2 sta se odložili na plast SE 3 = SE 1004, ki predstavlja 

sterilno podlago iz ilovnate (glinene) osnove z nekarbonatnimi prodniki. 

 

 
Slika 34: Pogled na površino plasti SE 3. 
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11. ZAKLJUČEK 
 
Raziskave na najdišču Ljubljana – Gimnazija Vič so razkrile pestre sledi človeških 

aktivnosti iz različnih časovnih obdobij.  

Širšo okolic0 najdišča sta ključno oblikovala vodotoka Glinščica in Gradaščica. Ta dva 

pritoka Ljubljanice sta matično podlago, prepredeno s kraškimi pojavi (manjše 

vrtače), preoblikovali z erozijskimi procesi. Vidna posledica teh procesov na najdišču 

je kotanjasta poglobitev, ki se širi na 2/3 površine najdišča.  

Najstarejše arheološke najdbe so bile najdene na dnu kotanje. Odkriti so bili ostanki 

kurišč in posamezni kamniti artefakti, ki so ležali v tankem muljastem sedimentu, na 

dnu kotanje. Dva izmed najdenih artefaktov lahko opredelimo kot orodji, ki se 

pojavljajo v času od poznega paleolitika do bronaste dobe. Na drugih najdiščih se 

takšna kamnita orodja v mlajših kontekstih praviloma pojavljajo skupaj z drugimi 

najdbami (npr. lončenino). Prav zaradi odsotnosti tovrstnega gradiva na našem 

najdišču, se nagibamo k starejši dataciji. Tudi siceršnja skromnost arheološkega 

zapisa iz tega časa žal ne omogoča dobrih interpretativnih iztočnic. Maloštevilčnost 

arheoloških struktur nakazuje, da ne gre dalj časa trajajoče intenzivne aktivnosti – ne 

moremo npr. govoriti o naselbinskih ostankih. Bolj verjetno je paleolitski človek tu 

taboril le začasno.  

Zamuljeno dno kotanje je bilo znova v uporabi v času srednje bronaste dobe. Odkrite 

jame za stojke in druge (morda odpadne ali shrambene) jame ter odlomki lončenine 

nakazujejo, na trajnejšo poseljenost predela. Kljub temu pa je ostankov relativno 

malo. Zato sklepamo, da smo se dotaknili le obrobja večje naselbine. Morda pa 

odkrite ostaline lahko interpretiramo le kot del srednje bronastodobne kulturne 

krajine.  

Morda zgolj kot zanimivost navajamo, da so podobno kontinuiteto poselitve pokazale 

tudi raziskave na najdišču Kamna Gorica pri Ljubljani (Turk, Svetličič 2006a), ki leži 

4,5 km severneje, ter na najdišču Podgorica (Novšak 2003). 

Nekako do začetka našega štetja je bilo hidrološko delovanje na tem prostoru 

relativno šibko. Od tega časa dalje pa je v stratigrafskem zapisu zaznati veliko 

sprememb. Aktivnost vodotokov se je izrazito povečala. Na poplavno območje 

Glinščice je ob večkratnih poplavah nanašalo muljaste sedimente, ki so vsebovali tudi 

številne arheološke najdbe. Slednje umeščamo zlasti v rimski čas. Zaradi poplavljanja 

prostor ni bil primeren za trajnejšo poselitev. Posamične rimske najdbe lahko 
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povežemo z lego ob rimski cesti Emona – Aquileia. Hidrološko delovanje Glinščice je 

v naslednjih stoletjih popolnoma zapolnilo erozijsko kotanjo. Ob tem so na najdišču 

počasi, z mešanjem aluvialnih nanašanj in naravnih pedoloških procesov, nastajala 

t.i. obrečna tla. Analiza gradiva je pokazala, da so se tla razvijala vse od rimske dobe 

pa do začetka 20. stoletja. V tem širokem časovnem razponu na večjem delu najdišča 

najdišču ne beležimo intenzivnejšega antropogenega dogajanja, z izjemo jame, 

najdena na severozahodnem robu najdišča. V njej so bili najdeni številni odlomki 

lončenine, ki jih glede primerjave iz drugih najdišč v oblikovanosti, lončarski masi ter 

načinu izdelave in žganja lahko datiramo med 7. in 10. stoletje. Na podlagi 

radiokarbonske datacije pa je jama oz. zasutje jame datirano v zgodnje 11. stoletje. 

Prisotnost starejšega gradiva v zasutju jame je torej le indic, da je bil širši prostor 

poseljen že v času, ko so Ljubljansko kotlino začeli naseljevati Slovani. Sama jama pa 

je, v kolikor ni bila v funkciji skozi daljše časovno obdobje, nekoliko mlajša. V tem 

primeru so najdbe v njej verjetno posledica namernega ali nenamernega skundarnega 

deponiranja. V ljubljanski regiji primerjave najdemo na najdiščih Dragomelj in 

Pržanj (Turk 2002; Turk, Svetličič 2006b) ter na nekaj starejši Podgorici (Novšak 

2003). Največ podobnih najdišč je bilo odkritih v severovzhodni Sloveniji: Slivnica, 

Spodnje Hoče (Strmčnik Gulič 2003), Nova Tabla in Grofovsko pri Murski Soboti 

(Guštin, Tiefengraber 2002; Novšak 2002), z novejšimi raziskavami pa so najdene 

tudi na Gorenjskem: Na Dolinje pri Brezjah (Ogrin 2010). 

Poleg omenjenega je bilo na najdišču najdeno tudi arheološko gradivo, ki ga 

opredeljujemo kot t.i. terciarni odpad. Skupaj z maloštevilnimi novoveškimi 

strukturami priča, da je bil prostor najdišča vse od srednjega veka do moderne dobe 

le del širše kulturne krajine.  

Omenimo naj še odkritje ostalin, ki so se v zgodovino Viške gimnazije zapisale med 2. 

svetovno vojno. V tem obdobju so bili v prostorih gimnazije naseljeni sprva 

italijanski, kasneje pa še nemški vojaki. Sledove njihovega naglega umika smo odkrili 

na jugovzhodnem robu najdišča, v obliki strelskega jarka na dnu katerega je ležalo več 

kosov vojaške opreme in streliva. 

Arheološka izkopavanja pred izgradnjo prizidka h tamkajšnji gimnaziji so dragoceno 

dopolnilo k poznavanju poselitve zahodnega dela Ljubljane ter celotne Ljubljanske 

kotline, predvsem za prazgodovinska obdobja in čas zgodnjega srednjega veka. 
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