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POGLAVJE A 
 

PODATKI O RAZISKAVI 

1. Številka soglasja za raziskavo: 62240-25/2013/2 

2. Koda raziskave: 13-0154 

3. Ime najdišča: Trnje pri Škofji Loki – Antično najdišče Puštal 

4. Naselje: Vešter 

5. Občina: Škofja Loka 

6. Katastrske reference: 1175/1 in 1168/1, k.o. Stara Loka 

7. Evidenčna številka dediščine: EŠD 9350, Trnje pri Škofji Loki – Antično najdišče Puštal 

8. Vrsta najdišča: arheološko najdišče 

9. Okvirna datacija najdišča: prazgodovina, mlajša zgodovinska obdobja 

10. Razlog za izvedbo raziskav: preventivni 

11. Vrsta raziskave: invazivna 

12. Raziskovalni postopek: raziskava in odstranitev arheološke ostaline  

13. Posebne okoliščine raziskave: / 

14. Izvajalec: Arhej d.o.o. 

15. Vodja raziskave: Matjaž Novšak 

16. Trajanje terenskih del raziskave: 20. 7. 2013 – 31. 7. 2013 

17. Način ureditve območja po končani raziskavi: zasutje 

18. Avtorji poročila: Tamara Leskovar, Petra Vojaković, dr. Tomaž Verbič, mag. Matjaž 

Novšak 
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OPIS POTEKA IN REZULTATOV RAZISKAVE, INTERPRETACIJE TER 

UKREPOV VARSTVA 

Zaradi priprave OPPN na parc. št. 1175/1 in 1168/1, k.o. Stara Loka ter predvidenih posegov 

znotraj zavarovanega arheološkega območja Trnje pri Škofji Loki – Antično najdišče Puštal (EŠD 

9350), so bile v skladu s Podatki o ukrepih varstva na območju registrirane kulturne dediščine 

Trnje pri Škofji Loki – Antično najdišče Puštal (št. 35012-175/2012/3) izvedene predhodne 

arheološke raziskave v obliki arheoloških izkopavanj. Raziskave je pod vodstvom Matjaža 

Novšaka ter pod strokovnim nadzorom Mije Topličanec (ZVKDS, OE Ljubljana) in dr. Snežane 

Tecco Hvala (IzA ZRC SAZU) izvedlo podjetje Arhej d.o.o..  

Obseg in lokacija izkopavanj sta bila določena s Podatki o ukrepih varstva na območju 

registrirane kulturne dediščine Trnje pri Škofji Loki – Antično najdišče Puštal (št. 35012-

175/2012/3). Arheološka izkopavanja so potekala na 180 m2 velikem območju znotraj naselja 

Vešter (slika 1, 2). Končna globina izkopnega polja je zaradi lege na pobočju od severa proti jugu 

naraščala. V zgornjem, severnem delu izkopnega polja je merila – 0,35 m, v spodnjem, južnem 

delu izkopnega polja pa – 1,55 m. Dela so potekala skladno s standardi stoke. Vsaka posamezna 

arheološka ostalina je bila ročno očiščena, dokumentirana in nato odstranjena. Odstranitev 

ostalin je potekala stratigrafsko, v kombinaciji z ročnim in strojnim odstranjevanjem1. Po 

odstranitvi vseh arheoloških ostalin je bila dokumentirana še geološka podlaga, sledilo je zasutje 

oz. povrnitev območja v prvotno stanje. 

Izsledki arheološke raziskave kažejo obstoj treh prazgodovinskih peči, pri čemer se, glede na 

zahodni profil, ruševina severozahodne peči (peč 1) nadaljuje izven izkopnega polja proti zahodu. 

Peči so bile postavljene na rob pobočja, ki sta ga tvorili geološka osnova in koluvialna plast. Za 

potrebe lažjega dostopanja in vzdrževanja, je bilo pobočje umetno preoblikovano. Na 

preoblikovanem delu smo zasledili močno poškodovane ostanke prežgane ilovice, med katerimi 

izstopajo ostanki kupolastih obokov, rešet, stebričkov in pogač ter številni odlomki lončenine. 

Najdbe potrjujejo lončarske aktivnosti. V ruševini so bili odkriti tudi večji prežgani lomljenci, ki 

morda predstavljajo ostanke prekatov oz. delov konstrukcije. V neposredni bližini peči odkriti 

kosi oglja in delno zogleneli večji kosi lesa pa morda nakazujejo ostanke podrte lesene 

konstrukcije. 

Po opustitvi so peči postopoma prekrile zemljene koluvialne plasti, ki so polzele navzdol po 

pobočju in pri tem odnašale njihove dele. Zemljene plasti so se navzdol po pobočju postopoma 

debelile. Po sestavi so si bile med seboj precej podobne, ločljive predvsem na podlagi zrnatosti ter 

vsebnosti kamenja in arheoloških najdb. Poleg peči in koluvialnih plasti je bila v južnem delu 

izkopnega polja dokumentirana še novoveška njivska površina, katero sta prekrili najmlajši 

koluvialni plasti.  

Vse koluvialne plasti so vsebovale dele peči, predvsem lep ter kose oglja, odlomke lončenine,  

svitke, bruse, odlomke žrmelj, vretence ipd.. Količina najdb je bila največja v najgloblje ležečih oz. 

najstarejših arheoloških plasteh. Poleg tega so imele najstarejše plasti izključno prazgodovinske 

najdbe, višje ležeče oz. mlajše plasti premešane prazgodovinske in novoveške najdbe, najvišje oz. 

najmlajše plasti pa so vsebovale zgolj novoveške najdbe. Novoveška njivska površina je vsebovala 

le drobce najdb, slednje verjetno kot posledico smetenja krajine. 

                                                        

1
 Večina ostalin je bila odstranjenih ročno, strojno so bile odstranjene predvsem sedimentne plasti v spodnji, globlji 

polovici izkopnega polja.  
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SLIKA 1: LOKACIJA ARHEOLOŠKIH RAZISKAV NA TTN 1:5000                                                                                               

(VIR: HTTP://WWW.GEOPEDIA.SI/#T105_X446148.813_Y115194.602_S14_B4) 

  

 

SLIKA 2: LOKACIJA ARHEOLOŠKIH RAZISKAV S ŠTEVILKAMI KATASRSKIH PARCEL                                                     

(VIR: HTTP://RKG.GOV.SI/GERK/VIEWER.JSP) 
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POGLAVJE B 
 

PODATKI O RAZISKAVI 

1. Številka soglasja za raziskavo: : 62240-25/2013/2 

2. Koda raziskave: 13-0154 

3. Ime najdišča: Trnje pri Škofji Loki – Antično najdišče Puštal 

4. Naselje: Vešter 

5. Občina: Škofja Loka 

6. Katastrske reference: 1175/1 in 1168/1 k.o. Stara Loka 

7. Lastnik zemljišča: Janez Pintar, Danica Debeljak 

8. Kartografske reference (koordinate centroida):  

9. Evidenčna številka dediščine: EŠD 9350, Trnje pri Škofji Loki – Antično najdišče Puštal 

10. Vrsta najdišča: arheološko najdišče 

11. Okvirna datacija najdišča: prazgodovina, mlajša zgodovinska obdobja 

12. Razlog za izvedbo raziskav: preventivni 

13. Vrsta raziskave: invazivna 

14. Raziskovalni postopek: raziskava in odstranitev arheološke ostaline 

15. Posebne okoliščine raziskave: / 

16. Izvajalec: Arhej d.o.o. 

17. Odgovorna oseba izvajalca: Matjaž Novšak 

18. Vodja raziskave:  Matjaž Novšak 

19. Namestnica vodje: Tamara Leskovar 

20. Strokovni sodelavci: Tomaž Verbič, Petra Vojaković 

21. Vir financiranja: Mekon Loka d.o.o. 

22. Nadzornik: Mija Topličanec, dr. Snežana Tecco Hvala 

23. Pristojna OE ZVKDS: Ljubljana 

24. Trajanje terenskih del raziskave: 20. 7. 2013 – 31. 7. 2013 

25. Mesto začasne hrambe arhiva najdišča: Celje, Krekov trg 8 

26. Način ureditve območja po končani raziskavi: zasutje  

27. Ogroženost: ni ogroženo 
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UVOD 

MOTIVI IN CILJI RAZISKAVE 

Zaradi priprave OPPN za stanovanjsko območje Vešter so bile na obravnavanem območju v letu 

2012 izvedene prehodne arheološke raziskave v obliki testnega sondiranja. Na podlagi rezultatov 

raziskave, ki je pokazala sledove prazgodovinske poselitve, so bila s Podatki o ukrepih varstva na 

območju registrirane kulturne dediščine Trnje pri Škofji Loki – Antično najdišče Puštal (EŠD 

9350), za namen priprave OPPN za stanovanjsko območje Vešter (št. 35012-175/2012/3), 

predpisana arheološka izkopavanja v obsegu 180 m2.   

Izkopavanja je investitor (Mekon Loka d.o.o.) naročil pri podjetju Arhej d.o.o.. 

POTEK RAZISKAV, ORGANIZACIJA DELA, SESTAVA EKIPE, 

SODELUJOČE INSTITUCIJE 

Terenska dela so potekala med 20. 7. 2013 in 31. 7. 2013. Raziskane in nadzorovano odstranjene 

so bile vse arheološke plasti na predpisanem območju velikosti 180 m2, in sicer do geološke 

osnove, ki je bila v severnem delu izkopnega polja dokumentirana na globini – 0,35 m, v južnem 

pa na globini – 1,55 m.  

Pri izvedbi del je sodelovala ekipa dveh arheologinj, dveh tehnikov, petih delavcev in, po potrebi, 

mini bagra (5 ton). Za potrebe geološke interpretacije je bil občasno prisoten tudi geolog.  

V času izvedbe del je bilo vreme večinoma sončno, z izjemo dveh nevihtnih popoldnevov. 

Temperature so se v dopoldanskem času gibale med 17 °C in 23 °C, v popoldanskem pa med 28 °C 

in 36 °C.  

METODOLOGIJA DELA IN OPREMA 

Z namenom pridobitve podatkov o prisotnih arheoloških ostalinah ter njihove nadzorovane 

odstranitve so na predpisanem območju potekala arheološka izkopavanja. Pri izvedbi del je bila 

uporabljena delovna  metodologija, izpeljana iz metodologije, ki jo je za projekt izgradnje avtocest 

oblikoval in sprejel SAAS2 (Grosman, Novakovič 1994). Poleg tega so bili upoštevani tudi drugi 

normativi arheološke stroke (Novaković et al. 2007; Zakon o varstvu kulturne dediščine – Uradni 

list RS 16/2008 ter t.i. »primeri dobre prakse«).  

Znotraj predhodno zamejenega izkopnega polja je bila vzpostavljena mreža kvadrantov velikosti 5 

x 5 m (A – E, 1 – 3), ruša, moderne plasti in zasutja predhodno obstoječih testnih sond so bila 

strojno odstranjene s 5 tonskim mini bagrom. Po njihovi odstranitvi so bile odkrite arheološke 

plasti očiščene in pripravljene na dokumentiranje. Slednje je potekalo preko zapisov, opisov in 

izrisov v terenski dnevnik, z digitalnim fotografiranjem ter preko geodetskih meritev. 

Dokumentiranju je sledilo nadzorovano ročno oz. v primeru debelejših sedimentnih plasti strojno 

odstranjevanje stratigrafskih enot, do odkritja novih. Ob odkritju le-teh je bil postopek ponovljen. 

Odstranjevanje arheoloških ostalin je potekalo po stratigrafskem zaporedju vse do geološke 

osnove. Le-ta je bila dokumentirana, nato pa je bilo območje izkopnega polja strojno zasuto. 

Najdbe, odkrite ob čiščenju in odstranjevanju ostalin so bile sistematično beležene in zbirane 

glede na posamezno stratigrafsko enoto in kvadrant. Poleg tega so bili iz različnih stratigrafskih 

enot odvzeti vzorci lesa, oglja in kosti. Posebne najdbe in odvzeti vzorci so bili geodetsko 

izmerjeni. 

                                                        

2
 Skupina za arheologijo na avtocestah Slovenije.  
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REZULTATI 

OPIS OBMOČJA RAZISKAVE 

Obravnavano območje leži na zahodnem robu Škofje Loke (slika 3). Natančneje gre za travnik na 

zahodnem pobočju grape pod Malim rovnom (559 m), severovzhodno od naselja Puštal, severno 

od naselja Vešter in zahodno od naselja Trnje (slika 4).      

 

SLIKA 3: LOKACIJA OBMOČJA RAZISAKAV NA KARTI (MERILO 1:10000)                                                                                

(VIR: HTTP://GIS.ARSO.GOV.SI/ATLASOKOLJA/PROFILE.ASPX?ID=ATLAS_OKOLJA_AXL, @ARSO) 

  

SLIKA 4: IZRIS LOKACIJE NA ORTOFOTO POSNETKU IZ LETA 2009-2011                                                                               

(VIR: HTTP://RKG.GOV.SI/GERK/VIEWER.JSP) 
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GEOLOŠKI IN GEOMORFOLOŠKI ORIS 

Kamninska podlaga na arheološkem najdišču je »škofjeloški« konglomerat. To je barvno pisan, 

pretežno karbonaten, debelozrnat konglomerat z lečami rdečega peščenjaka in muljevca. Gre za 

oligocenski bazalni konglomerat. Prodniki v konglomeratu so veliki med 3 in 10 cm. Vezivo v 

konglomeratu je večinoma karbonatno, peščeno in rdeče barve. Vezivo v peščenjaku je 

karbonatno. 

Ta konglomerat izdanja neposredno ob izkopnem polju. Na sliki 1 je z modro puščico označeno 

mesto izdanjanja tega konglomerata. Navzgor po dolini (slika 5, trasa označena z rumeno črto) 

izdanjajo skrilavi laporovci, temno sivi do črni apnenci z rožencem ter dolomit z rožencem. Te 

kamnine so starejše, srednje triasne in zgornje triasne. 

 

SLIKA 5: LOKACIJA IZKOPNEGA POLJA NA ARHEOLOŠKEM NAJDIŠČU                                                                                  

(VIR: WWW.GEOPEDIA.SI) 

Izkopno polj se nahaja v erozijski zajedi, manjši aluvialni dolini, ki ima smer od severa proti jugu. 

Danes v dolini na površini ni aktivnega vodotoka. V spodnjem delu doline (podlaga je karbonaten 

»škofjeloški« konglomerat) se voda vsaj delno odvodnjava kraško (torej vertikalno), v zgornjem 

delu doline pa po umetni drenaži pod površino (slika 6, umetna drenaža označena z modro črto). 

Izkopno polje je skoraj v celoti prekrito s koluvialnimi sedimenti, prevladuje peščen mulj z 

odlomki roženca. Le na skrajnem SZ delu najdišča je bila odkrita preperina »škofjeloškega« 

konglomerata. To je rdečkasta peščeno muljasta oziroma ilovnata zemljina (slika 7, konglomerat 

označen z modro črto). 

V južnem delu izkopnega polja se debelina koluvialnih plasti močno poveča in znaša več kot dva 

metra. Razlogov za tak pregib v reliefu kamninske podlage je  lahko več. Najbolj verjetno je ta 

poglobitev posledica kraškega raztapljanja karbonatnega konglomerata in nastanka vrtače. Lahko 

pa gre tudi za pospešeno in neenakomerno denudacijo (površinsko erozijo) kamninske podlage 

(slika 8, pregib označen z modrimi puščicami). 
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Bloki kamnine (kosi večji kot 25 cm) na najdišču večinoma pripadajo večinoma dolomitu, ki 

izdanja višje severno po dolini navzgor. Posamezni bloki pripadajo tudi škofjeloškemu 

konglomeratu in temno sivemu apnencu. Za kamnite bloke na izkopnem polju lahko 

predvidevamo, da so na to mesto prineseni. So izraziti tujki med sicer peščeno muljastim 

koluvialnim materialom z odlomki roženca (slika 9, kamniti bloki označeni z rdečimi puščicami). 

 

SLIKA 6: POGLED NA IZKOPNO POLJE S SEVERA, V OZADJU STANOVANJSKO NASELJE PODLUBNIK 

FOTO: T. VERBIČ 

 

SLIKA 7: PREPERINA »ŠKOFJELOŠKEGA KONGLOMERATA NA SEVEROZAHODU, OSTALO PEŠČEN MULJ Z 

ODLOMKI ROŽENCA 

FOTO: T. VERBIČ 

 



 

13 
 

 

SLIKA 8: POGLED NA IZKOPNO POLJE PROTI SEVERU. V JUŽNEM DELU IZKOPNEGA POLJA JE KAMNINSKA 

PODLAGA PREKRITA Z DEBELIMI KOLUVIALNIMI PLASTMI 

FOTO: T. VERBIČ 

 

SLIKA 9: PRINESENI KAMNITI BLOKI 

FOTO: T. VERBIČ 

 

ZGODOVINSKI ORIS OKOLICE  

Najstarejši sledovi v bližnji okolici so izpričani na južnem pobočju Lubnika (1025 m), v jami 

Kevderc na Lubniku in v Lubniški jami. Odkriti ognjišči, kameno, koščeno in roženo orodje, 

živalske kosti in nakit, skupaj z odlomki lončenine predstavljajo sledove predalpske eneolitske in 

starejše bronastodobne poselitve. Halštatsko obdobje je zaznamovano z višinsko utrjeno 

naselbino, odkrito na strateško ugodni najvišji terasi hriba Puštal nad Trnjem (650 m). 

Sondiranja iz leta 1954 (Gabrovec 1984) so razkrila ostanke hiše s kamniti temelji, ilovnatim 

tlakom ter ognjiščem. Poleg tega so bili odkriti številni odlomki lepa in lončenine, vretenca, brusi 

ipd.  (Šubic 1998, 22; Štukl 2004, 416). Naselbina je bila obdana s suhim zidom in obrambnim 

nasipom (Gabrovec 1984, 1, 2). Na podlagi odkrite materialne kulture je bilo njeno delovanje 
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umeščeno v čas med 800 in 600 pr. n. št. (Šubic 1998, 23). Po pričevanja domačina, gospoda 

Alojza Arharja, pa dogajanje v tem prazgodovinskem času ni bilo omejeno zgolj na sam Puštal. Na 

manjši vzpetini pod Puštalom, severno od našega izkopnega polja, so bile ob izkopu za elektriko 

ter ob urezu kolovozne poti odkrite številne najdbe lepa, oglja in lončenine. Ob oranju Arharjeve 

njive, tik pod omenjeno vzpetino, so bile odkrite podobne najdbe (odlomki lepa, lončenine in 

oglja), poleg tega pa še odlomek brona in kamnit brus3. Po mnenju gospoda Arharja gre za 

ostanke prazgodovinskih peči, postavljenih na rob vzpetine. Njihova lokacija na robu naj bi bila 

primerna za izkoriščanje vetra, potrebnega za delovanje peči (A. Arhar, 29.7.2013, ustno)4.  

Naselbini pripadajoče grobišče zaenkrat še ni odkrito. Najbližje znano grobišče je v 50-ih leti 20. 

stoletja odkrito gomilno grobišče v Godeških dobravah, severno od Godešiča in Reteč. Do danes je 

na grobišču ugotovljenih 55 gomil z žganimi pokopi v žarah ter spremljajočimi keramičnimi in 

kovinskimi pridatki. V 60-ih letih 20. stoletja je bila na nekoliko dvignjenem platoju, vzhodno od 

gomilnega grobišča odkrita tudi pripadajoča nižinska naselbina. Gomilno grobišče in naselbina 

sta na podlagi odkrite materialne kulture datirana v čas od 7. do sredine 5. stoletje pr. n. št. (Šubic 

1998, 23; Ramšak 2009, 33 - 61).  

Dogajanje v rimskem času je na tem območju slabo izpričano. Čez loško ozemlje so bile speljane le 

vicinalne, stranske ceste, najdbe pa so večinoma naključne in posamične. To kaže predvsem na 

prehodnost ozemlja. Vprašljivost zgolj prehodnosti ozemlja spodbujajo najdbe ostankov rimskih 

vodovodov, na Loškem odkrite na sedmih mestih (Škofja Loka, Stara Oselica, Javorje, Davča, 

Kremenik, Binkelj pri Stari Loki, Trnje pri Stari Loki). V neposredni bližini našega obravnavanega 

območja se nahajata dve izmed omenjenih lokacij. Prva je Binkelj pri Stari Loki, kjer so bile ob 

izkopu drenažnega jaška leta 1970 odkrite glinene vodovodne cevi (Brank 1973, 29, 32). Pri 

izkopu gradbene jame za vodni rezervoar v Trnju so leta 1969 naleteli na napeljavo iz lončenih 

cevi. Napeljava je vezana na zajetje v severovzhodnem pobočju Puštala, imenovano tudi 

»Esenpren«, ki jasno kaže na železarstvo. Če tem odkritjem prištejemo še najdbo žlindre na 

bližnji njivi nad vasjo Trnje (parc. št. 1227 k.o. Stara Loka) (Brank 1976, 13) ter naključni najdbi: 

močno profilirano fibulo z oporno ploščico peresovine iz 1. stoletja n. št. in novec cesarja 

Septimija Severa, kovan med leti 202 in 210 (Štukl 2004, 416), se postavita vprašanje komu je 

služila napeljava in domneva o obstoju še nepoznane rimske naselbine (Brank 1976, 11 – 13).  

Ponovni oprijemljivi sledovi poselitve tega območja se pojavijo v času 4. in začetka 5. stoletja n. 

št.. Gre za najdbe iz Puštala nad Trnjem, kjer je bila odkrita poznoantična lončenina, okroglo 

nomadsko ogledalo tipa Črni-Brigetio ter depo orodja, uporabnih predmetov in orožja (Štukl 

2004, 415, 416).     

Prisotnost Langobardov na Puštalu podpirajo: naključna najdba bronaste fibule v obliki goloba iz 

5. ali 6. stoletja, srebrn novec vzhodnogotskega vladarja Teoderika, kovan med leti 518 in 526 n. 

št., odlomek pozlačene srebrne ločne fibule iz konca 5. in začetka 6. stoletja n. št. ter odlomek 

langobardskega lončka iz druge polovice 6. stoletja. (Šubic 1998, 27; Štukl 2004, 416).  

Po odhodu Langobardov leta 568 so se na slovenski prostor začeli priseljevati Slovani. Obstoj 

slednjih na obravnavanem območju je izpričan preko navedbe krajevnih, ledinskih in vodnih 

imen v darilnih listinah iz leta 973 in 989 n. št.. Staroslovansko naselitev potrjujejo slovanska 

imena naselbin Lonca Stara Loka), Sabnica (Žabnica), Susane (Suha) in Zelca (Selca) (Šubic 1998, 

27, 28). Z listino iz let 973 je nemški cesar Oton II. freisinškemu škofu Abrahamu podaril redko 

poseljeno ozemlje v okolici Škofje Loke. Škof si je postavil grad, danes stari stolp na Kranclju, in 

pričel z naseljevanjem kolonistov. Današnji, nižje ležeči grad se prvič omenja v 13. stoletju, ko se 

                                                        

3
 Najdbe so bile predane Loškemu muzeju.  

4
 Gospodu Arharju se lepo zahvaljujemo za obiske in diskusije, ki so nedvomno pripomogle pri našem delu.  
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je ob sotočju Selščice in Poljanščice razvilo tudi mesto Loka oz. travnati svet ob vodi. Škofja Loka 

je bila od leta 973 pa vse do leta 1803 v lasti škofije v Freisingu na Bavarskem, vendar je imela 

mestno avtonomijo. Leta 1987 je bila razglašena za kulturni spomenik (Šubic 1998, 28).  

 

SLIKA 10: ZRAČNI POSNETEK Z VRISANO EŠD 9350 IN LEGO OBRAVNAVANEGA OBMOČJA                                                                                                                                                                                                                

(VIR: HTTP://GISKDS.SITULA.ORG/GISKD/) 

 

STRATIGRAFSKA SLIKA 

POTEK DELA  

Arheološka izkopavanja so potekala s stratigrafsko metodo. Po strojni odstranitvi ruše, zasutij 

predhodnih tesnih sond ter modernih stratigrafskih enot je sledilo čiščenje, dokumentiranje in 

nadzorovano ročno oz. strojno odstranjevanje arheoloških plasti v obratnem vrstnem redu glede 

na njihov nastanek. V 180 m2 velikem izkopnem polju so bile odstranjene vse arheološke ostaline 

do geološke osnove. Le-ta je bila v severnem delu izkopnega polja oz. na vrhu pobočja 

dokumentirana na globini – 0,35 m, v južnem delu izkopnega polja oz. spodnjem delu pobočja pa 

na globini – 1,55 m. Dokumentiranih je bilo 51 stratigrafskih enot, vključno z rušo, modernimi 

enotami in geološko osnovo. Ob čiščenju in nadzorovanem odstranjevanju so bile sistematično 

beležene in pobirane najdbe, posebne najdbe in vzorci. Skupaj je bilo zbranega približno 30 kg 

gradiva.  

Po strojni odstranitvi humusne plasti SE 1001 je bila odkrita meljasta, močno rjava in trdna plast 

z manjšimi prodniki velikosti do 3 cm in odlomki novoveške lončenine velikosti do 5 cm, SE 1002 

oz. prva koluvialna plast. V jugozahodnem delu izkopnega polja je bilo vidno močno premešano 

meljasto in glinasto, zelo temno rjavo moderno polnilo nepravilno oblikovane večje jame SE 1012, 

1013, v severnem delu polno lomljencev velikosti do 60 cm. Meje jame so bile slabo razpoznavne, 

polnilo pa odstranjeno kasneje, na nivoju dveh plasti niže. Problematično je bilo namreč dejstvo, 

da je jama pravzaprav manjša vrtača (SE 1012, 1013), nastala na mestu starejše vodne struge (SE 

1055, 1056), potek katere je bil v celoti viden šele na nivoju plasti SE 1037. Ker je vrtača nastala 

pred približno dvema desetletjema, je premešano polnilo, s katerim so domačini zapolnili nastalo 

jamo, vsebovalo tudi moderne najdbe (slika 11).  



 

16 
 

 

SLIKA 11: POGLEDI NA IZPRAZNJENO JAMO SE 1013 IN STAREJŠO STRUGO SE 1055                                                                                                                                             

FOTO: R. RIOS, IZRIS T.L. 

Pod prvo koluvialno plastjo je bila druga, sestavljen iz močno rjavega melja, z lomljenci velikosti 

do 40 cm, s prodniki velikosti do 3 cm, s koščki oglja in s prazgodovinsko ter novoveško 

lončenino, SE 1006 (slika 12). Plast je bila v zgornjem delu izkopnega polja tanka, proti 

spodnjemu delu pa se je zaradi naklona postopno debelila.  

 

SLIKA 12: POGLED NA DRUGO KOLUVIALNO PLAST, SE 1006                                                                                                                                              

FOTO: R. RIOS, IZRIS T.L. 

Po odstranitvi prve koluvialne plasti, SE 1002, so bile v osrednjem delu izkopnega polja že vidne 

prve koncentracije materiala, ki so nakazovale lego peči, vendar so pripadale delu druge 

koluvialne plasti, SE 1006 (slika 13). Na skrajnem severovzhodnem delu koluvialne plasti SE 1006 

je bil rdeče rjav glinast melj, premešan s prežgano glino, lepom, ogljem in manjšimi kamni, SE 

1010, na njegovem juzahodnem robu pa so bili vidni večji apnenčevi lomljenci, veliki do 20 cm, 

SE 1014. Plasti SE 1010 in SE 1014 smo pripisali ruševini peči 1. Zahodno od peči 1 je bil v 

koluvialni plasti SE 1006 viden rdeče rjav glinast melj, premešan s prežgano glino, lepom, ogljem 

in apnenčevimi kamni velikosti do 3 cm, SE 1009, na njegovem južnem in jugovzhodnem robu pa 

so bili večji apnenčevi lomljenci, veliki med 20 in 60 cm, SE 1007. SE 1009 in SE 1007 smo 

pripisali ruševini peči 2. Jugovzhodno od peči 2 je bila vidna močno rjava plast glinastega melja, 

premešanega z rdečo prežgano glino, apnenčevimi lomljenci velikimi do 5 cm, s koščki oglja in 
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skupkom svitkov (PN 1004 – 1008, 1010), SE 1015 (slika 14), na njenem jugozahodnem robu pa 

so bili vidni apnenčevi lomljenci velikost do 40 cm, SE 1008. SE 1008 in SE 1015 smo pripisali 

ruševini peči 3.  

 

SLIKA 13: POGLEDI NA PRVI NIVO RUŠEVIN PEČI 1, 2 IN 3 V DRUGI KOLUVIALNI PLASTI                                                                                                                

FOTO: R. RIOS, IZRIS T.L. 

 

SLIKA 14: POGLEDI NA SVITKE V RUŠEVINE PEČI 3, SE 1015                                                                                                      

FOTO: R. RIOS, IZRIS T.L. 

Po odstranitvi prvega nivoja ruševin peči in druge koluvialne plasti, SE 1006, je bil odkrit drugi, 

bolj strnjen nivo ruševin, sočasen s tretjo koluvialno plastjo iz rdečerjavega peščenega melja s 

prodniki velikosti do 10 cm, SE 1016. Plast je bila v primerjavi z SE 1002 in SE 1006 debelejša in z 

veliko več primesi kot so oglje, lep, odlomki kosti in lončenine, slednji so bili izključno 

prazgodovinski.  

Drugi nivo ruševin (slika 15) sta v peči 1 predstavljali prežgana rdeča glina, premešana z rdeče 

rjavim glinastim meljem, kamni velikosti do 3 cm, lepom in ogljem, SE 1020 ter večji apnenčevi 
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lomljenci SE 1027. Ruševina je deloma prekrila spodaj ležeče kamne SE 1021, ki so tvorili 

osnovno strukturo5 peči 1. V peči 2 je bil drugi nivo ruševine sestavljen iz prežgane rdeče gline, 

premešane z rdeče rjavim glinastim meljem, kamni velikosti do 5 cm, lepom, ogljem in odlomki 

lončenine, SE 1017 ter iz apnenčevih lomljencev velikosti do 50 cm, SE 1019. V peči 3 je drugi nivo 

ruševine predstavljala svetlo rdeča plast prežgane gline, premešane z rdeče rjavim glinastim 

meljem in ogljem, SE 1028. Jugovzhodno od peči 1 in južno od peči 2 je bila v plasti SE 1016 

linearna ruševina iz apnenčevih lomljencev velikosti do 50 cm, SE 1022. Ruševina je bila 

usmerjena severozahod – jugovzhod, kamni, ki so jo sestavljali, pa se med seboj niso stikali.  

 

SLIKA 15: POGLEDI NA DRUGI NIVO RUŠEVIN PEČI 1, 2 IN 3                                                                                                                            

FOTO: R. RIOS, IZRIS T.L. 

V spodnjem, južnem delu izkopnega polja je pod plastjo SE 1006 ležala še temno rumeno rjava 

meljasto glinena plast pokopanih tal z redkimi odlomki lončenine in koščki oglja, SE 1005 (slika 

16). Po njeni odstranitvi je bila na istem južnem predelu izkopnega polja, v približno enakem 

tlorisnem obsegu, odkrita temno rjava peščeno meljasta plast z lomljenci in prodniki velikosti do 

5 cm, SE 1032, ki jo prav tako kot zgornjo, SE 1005, interpretirano kot ostanke njivske površine.  

Pod njo je bila odkrita tretja koluvialna plast, SE 1016. 

                                                        

5
 Osnovna struktura zadeva tretji nivo peči oz. nivo njihove postavitve in uporabe.  
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SLIKA 16: POGLEDI NA NJIVSKO POVRŠINO SE 1005                                                                                                                     

FOTO: R. RIOS, IZRIS T.L. 

Na nivoju SE 1016 je bil v severnem delu izkopnega polja viden nepravilno oblikovan naravni 

jarek, potekajoč prečno na pobočje v smeri severovzhod – jugozahod. Jarek je bil zaradi vmesne 

arbitrarne prekinitve in poteka po dveh različnih plasteh dokumentiran v dveh delih. Njegov 

severni del (slika 17) je bil sestavljen iz temno rumeno rjavega glinastega melja in lomljencev 

velikosti do 10 cm, SE 1023, ki je zapolnjevala nepravilno oblikovan vkop z manjšimi 

poglobitvami in razširitvami SE 1024, vrezan v po pobočju odloženo plast SE 1011. Južni del jarka 

sta sestavljala močno rjav meljast pesek z več peska v spodnjem delu, SE 1030 in nepravilno 

oblikovan vkop, enako z manjšimi razširitvami in poglobitvami, SE 1031, vrezan v plast SE 1016.  

 

SLIKA 17: POGLEDI NA IZPRAZNJEN JAREK SE 1024                                                                                                                                         

FOTO: R. RIOS, IZRIS T.L. 

Pod SE 1016 in pod drugim nivojem ruševin peči 2 in 3 je ležala rjavo rumena plast meljaste gline 

s prodniki velikosti do 3 cm, lepom, koščki oglja in odlomki lončenine, SE 1038 (slika 18). Plast je 
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prekrila spodnji, južni del nivoja postavitve in uporabe peči 2, ne pa tudi severnega dela, ki se je 

nahajal neposredno pod drugim nivojem ruševin, ter celotni nivo postavitve in uporabe peči 3.  

 

SLIKA 18: POGLEDI NA SEDIMENT SE 1038 NAD PEČJO 2 IN 3                                                                                                                                                           

FOTO: R. RIOS, IZRIS T.L. 

Peč 1 je bila slabše ohranjena6. Po odstranitvi drugega nivoja ruševine peči 1 je bil odkrit plitev 

vkop SE 1034, v katerega je bila postavljena peč. Sledove njene prvotne strukture so tvorili le še 

apnenčevi lomljenci velikosti do 50 cm, SE 1021. Vkop SE 1034 je predstavljal poseg v pobočje oz. 

v svetlo rjavo, peščeno meljasto plast s prodniki velikosti do 5 cm, SE 1011 (slika 19).  

 

SLIKA 19: POGLEDI NA OSNOVNI NIVO STRUKTURE PEČI 1, SE 1021                                                                                                                                        

FOTO: R. RIOS, IZRIS T.L. 

Med pečjo 1 in 2 je bila odkrita okrogla stojka SE 1025, 1026 (slika 20). Temno rumeno rjavo 

polnilo iz glinastega melja in prodnikov velikosti 1 cm, SE 1025, je bilo delno prekrito s plastjo SE 

1038. Vkop za stojko, SE 1026, je bil izdelan iz nivoja postavitve in uporabe peči, ki je ležal pod SE 

1038.    

                                                        

6
 Zaradi v profilu vidnega nadaljevanja peči 1 proti Z dopuščamo možnost, da se bolje ohranjeni del peči nahaja izven 

izkopnega polja.  
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SLIKA 20: POGLEDI NA IZPRAZNJENO STOJKO MED PEČJO 1 IN 2, SE 1026                                                                                                   

FOTO: R. RIOS, IZRIS T.L. 

Na predelu peči 2 je bil pod severnim robom SE 1038 odkrit jezik močno rjavega peščenega melja 

s prodniki velikosti do 5 cm in odlomki lončenine, SE 1051, posut preko strukture peči 2 (slika 21).  

 

SLIKA 21: POGLEDI NA POSUTJE SE 1051 PREKO DELA PEČI 2                                                                                                                                   

FOTO: R. RIOS, IZRIS T.L. 

Ohranjena struktura peči 2, sestavljena iz rumeno rdeče žgane gline in oglja SE 1039, keramičnih 

ovalnih stebričkov SE 1041, keramičnih pogač SE 1042, lesenega, 0,4 m dolgega in 0,11 m 

širokega tramu SE 1043 ter iz apnenčevih lomljencev velikosti do 40 cm SE 1040, je stala v 

plitvem in širokem vkopu oz. useku SE 1033, izdelanem v po pobočju odloženo koluvialno plast 

SE 1011 (slika 22).  
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SLIKA 22: POGLEDI NA OSNOVNO STRUKTURO PEČI 2                                                                                                                                                   

FOTO: R. RIOS, IZRIS T.L. 

Ohranjena struktura peči 3, sestavljena iz rumeno rdeče prežgane gline in oglja SE 1044, ovalnih 

keramičnih stebričkov SE 1050, keramičnih pogač SE 1052, lesenega, 25 dolgega in 7 cm širokega 

tramu SE 1047 ter iz apnenčevih lomljencev velikosti do 40 cm SE 1040, je stala v plitvem in 

širokem vkopu oz. useku SE 1053, izdelanem v po pobočju odloženo koluvialno plast SE 1011 

(slika 23).  

 

SLIKA 23: POGLEDI NA DEL OSNOVNE STRUKTURE PEČI 3                                                                                                                                       

FOTO: R. RIOS, IZRIS T.L. 

Po odstranjenih vseh strukturah peči 2 in 3, z izjemo kamnov SE 1040, je bila na dnu vkopov SE 

1033 in SE 1053 enotna, črna in tanka plast prežgane gline in oglja z odlomki lončenine, SE 1018 

(slika 24). Slednja se je naslanjala na kamne SE 1040, ki so ležali neposredno na nivoju postavitve 
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in uporabe peči SE 1037. Po odstranjeni plasti SE 1018 in kamnih SE 1040 je bila namreč odkrita 

temno rumeno rjava plast SE 1037, sestavljena iz melja in peska, s številnimi kamni velikosti do 

10 cm, lepom, prežgano glino, ogljem, lesom, odlomki lončenine in redkimi odlomki kosti. Plast je 

predstavljala hodno površino, nastalo s preoblikovanjem koluvialne plasti SE 1011 ob izgradnji in 

uporabi peči. Vkopi za peči SE 1033, SE 1034, SE 1053 so se na robovih stikali in so bili izdelani 

sočasno. Najverjetneje gre za enkratno dejanje in en vkop oz. umeten poseg v pobočje, ki smo ga 

zaradi navezave na posamezno peč razdelili v tri dele (slika 25).  

 

SLIKA 24: POGLEDI NA VSEKE ZA PEČI 1, 2 IN 3 TER NA OGLENO PLAST SE 1018                                                                               

FOTO: R. RIOS, IZRIS T.L. 

Po odstranitvi SE 1011 in SE 1037 je bila po celotnem izkopnem polju odkrita geološka osnova 

(slika 26). V severnem delu je le-to predstavljala močno rjava meljasta plast polna prodnikov 

velikosti do 10 cm, SE 1003. V južnem delu je bila SE 1003 prekrita s čisto meljasto glino SE 1048, 

zaradi delovanja vode na nekaterih delih modro sivo na drugih rumeno rdečo. V severnem delu 

izkopnega polja je bila pod SE 1003 vidna rdeča preperela matična podlaga SE 1004.   

 

SLIKA 25: POGLEDI NA GEOLOŠKO OSNOVO                                                                                                                                                                   

FOTO: R. RIOS, IZRIS T.L. 
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NAJDBE    

 

Metodologija dela: 

Pridobljeno gradivo je bilo najprej oprano, po sušenju prešteto in sortirano po zvrsteh (lončenina, 

gradbeni material, kamen, kovina, žlindra, kost in ostalo) in časovnih obdobjih (prazgodovina in 

novi vek/recentno). Vsi podatki so bili vneseni v podatkovno bazo, kjer so razporejeni po 

posameznih stratigrafskih enotah (SE). 73 izpovednih kosov je bilo zaradi tipoloških, 

funkcionalnih ali kronoloških atributov uvrščenih v proces nadaljnje obdelave.  

Statistika:  

 

Z izkopavanji je bilo pridobljenih 3037 arheoloških najdb, od tega 1659 kosov lončenine (55 %), 

1305 kosov gradbenega materiala oz. prežgane gline (43 %), 9 kamnitih najdb, 9 kovinskih 

predmetov, 3 kosi žlindre, 13 kosov kosti in 39 kosov ostalega gradiva (graf 1). 

 

 

GRAF 1: STATISTIČNI PODATKI PRIDOBLJENEGA GRADIVA PO ZVRSTI MATERIALA                                                       

IZDELAVA: P.V. 

Posebej moramo poudariti, da prevladujejo najdbe iz prazgodovinskega obdobja, in sicer s 97 % 

oz. z 2951 prazgodovinskimi kosi. Ostalo gradivo časovno pripada novemu veku/recentnemu 

obdobju (61 kosov, 2 %) ali pa je neopredeljivo (1%) (graf 2). 
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GRAF 2: STATISTIČNI PODATKI PRIDOBLJENEGA GRADIVA PO OBDOBJIH                                                                    

IZDELAVA: P.V. 

PRAZGODOVINA    

Po opravljeni keramični analizi se je izkazalo, da večini prazgodovinskega gradiva zaradi velikosti 

in nereprezentativnih delov posod ne moremo določiti tipološko-funkcionalne pripadnosti.  

Izstopa v plasti SE 1028 odkrit odlomek situle ali ciborija (pril. 7/obd. 24), ki je bil okrašen z 

grafitnim in glinenim premazom. Gre za bodisi situlo z nogo tipa 1 po Dularju (Dular 1982, 55-56, 

T. 19/160, 164, 166), ki jih časovno vzporejamo s horizontom Stična – Novo mesto 2 ter kačastim 

in certoškim horizontom bodisi za ciborij tipa 9 po Dularju (Dular 1982, 50-51, T. 16/142-143), 

značilen za kačasti in certoški horizont. Kot smo že omenili, je bil odlomek okrašen s slikanjem. 

Ta način okraševanja je izredno mladohalštatski. Na Dolenjskem se namreč pojavi v fazi Stična – 

Novo mesto 2, največjo priljubljenost pa doseže v kačastem in certoškem horizontu. Lahko ga 

povežemo z zahodom, predvsem z ornamentiko svetolucijske skupine in preko nje z estenskim 

prostorom (Dular 1982, 91). Enako okrašeni odlomki ostenja pa so bili odkriti tudi v SE 1018 

(pril. 7/obd. 64). 

Prevladujejo odlomki pekev/pokrovov (pril. 7/obd. 1, 3, 11, 20, 27-32, 36, 39, 44, 46, 49, 52, 57, 

58, 65, 67-69, 71) odkriti v SE 1009, 1016, 1017, 1018, 1020, 1037, 1038, 1044, 1051 ter odlomki 

manjših lončkov (pril. 7/obd. 17, 34, 37, 40, 43, 50, 51, 70), ki pa so bili odkriti v SE 1006, 1009, 

1016, 1038. Številni so tudi svitki (pril. 7/obd. 21, 53 –  PN 1006, 54 – PN 1011, 55 –  PN 1007, 56 

– PN 1010, 60 – 1005, 61 – PN 1009, 72 – PN 1004, 73 – PN 1008) odkriti v SE 1015, 1016, 1038. 

Glede okrasa na lončenini ugotavljamo, da je najbolj zastopan okras apliciranih bradavic (pril. 

7/obd. 12, 15, 47, 66). Okrašeni odlomki so bili odkriti v SE 1017, 1018 in 1044. 

V plasti SE 1016 je bilo odkrito še kroglasto vretence (pril. 7/obd. 63 – PN 1012) in odlomek 

keramične uteži, okrašene z vtisnjenimi krožci (pril. 7/obd. 7). 

Med kamnitim gradivom so prisotni deli žrmelj (PN 1016 in 1017), odkriti v SE 1017 in 1038 ter 

brusa (pril. 7/obd. 22 – PN 1013, 50 – PN 1015, ), ki sta se nahajala v SE 1016 in 1017.  

97% 

2% 1% 

PRAZGODOVINA NOVI VEK NEOPREDELJIVO
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Večina  prazgodovinske lončenine je ohranjene fragmentarno, vendar na fragmentih ni videti 

sekundarne preoblikovanosti. Enako velja tudi za gradbeni material oz. kose prežgane gline, ki so 

zastopani v izredno velikem številu. Večina teh kosov predstavlja ostanke odkritih peči. Na oz. v 

njih so se ohranili tudi odtisi protja in vej, ki nakazujejo način izgradnje peči (pril. 7/obd. 2, 4, 9, 

18, 19, 26, 41, 45, 59). Glede na veliko število loncev, pekev/pokrovov, svitkov, žrmelj, brusov, 

vretenc in uteži bi lahko trdili, da je pridobljeno gradivo pripadalo naselbinskim ostankom oz. 

ostankom vsakodnevnih dejavnosti, ki so se dogajale ob pečeh. Večini gradiva, zaradi 

nespecifičnosti oblik in okrasa, ne moremo pripisati časovnega razpona. Naslonimo se lahko le na 

datacijo situle oz. ciborija in njegovega ornamenta, ki je značilen predvsem za 6. in 5. stoletja pr. 

n. št..  

NOVI VEK/RECENTNO 

61 kosov lončenine (2%) na najdišču je novoveških, npr. glaziran lonec (pril. 8/obd. 48) odkrit v 

SE 1012 ter glazirano skledo (pril. 8/obd. 62) odkrito v SE 1002. Tovrstno gradivo ni povezano z 

morebitnimi arheološkimi strukturami, njegov pojav lahko razumemo kot posledico smetenja 

krajine.  
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INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

PRIPRAVA OBMOČJA IN IZGRADNJA PEČI 

Rezultati arheološki izkopavanj na parc. št. 1175/1 in 1168/1 k.o. Stara Loka so z odkritjem treh, 

domnevno lončarskih peči potrdila človekovo prisotnost in uporabo obravnavanega prostora v 

času železne dobe. Peči so bile postavljene na umetno preoblikovano pobočje, s čimer so si 

takratni prebivalci zagotovili lažji dostop, uporabo in vzdrževanje.   

Najvišje na pobočju se je nahajala peč 1. Na preoblikovani, delno vkopani in izravnani površini 

smo zasledili večje prežgane kamne, ki so nekdaj, skupaj s protjem in ilovico, tvorili konstrukcijo 

peči. Poleg kamnov sta se ohranila še dva nivoja ruševine iz prežgane ilovice, oglja in različno 

velikih kamnov.  

Peč 1 se je na jugovzhodnem robu navezovala na sredinsko peč 2 in med njima je bila odkrita 

stojka. Ker drugih stojk nismo zaznali, je težko govoriti o njeni namembnosti. Glede na odkrite 

zoglenele tramove oz. njihove podrte dele v neposredni bližini peči bi morda lahko govorili o 

ostankih lesenega nadstreška, ki je prekrival peči.    

 

SLIKA 26: POGLEDI NA KANAL 1031 IN STOJKO 1026 NA MEJI MED PEČJO 1 IN 2                                                                                         

FOTO: R. RIOS, IZRIS T.L. 

Sredinsko peč 2, postavljeno na umetno prirejeno površino, je tvorila konstrukcija iz prežganih 

večjih kamnov, protja in ilovice. Ostanki konstrukcije, sestavljeni iz različno velikih prežganih 

kamnov, ostankov ilovnatih obokov in sten peči, stebričkov, pogač, oglja in zoglenelega lesa so bili 

prekriti še z dvema nivojema ruševine.   

Najniže na pobočju je bila na umetno prirejeno površino postavljena peč 3. Njena prvotna 

struktura je bila zelo podobna prvotni strukturi peči 2, le da je imela peč 3 nekaj manj večjih 

kamnov. Tudi pri tej peči smo nad prvotno strukturo iz različno velikih prežganih kamnov, 

ostankov ilovnatih obokov in sten peči, stebričkov, pogač, oglja in zoglenelega lesa zasledili še dva 

nivoja ruševine. Posebnost peči 3 je bil skupek svitkov, odkrit v najvišji ruševini.  
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Na podlagi ogljene plasti, ki se je nabrala po dnu umetno prirejene površine okoli peči,  lahko 

sklepamo tudi na dejansko, dlje trajajočo uporabo peči.   

 

SLIKA 27: POGLEDI NA PEČ 2 IN 3 V UMETNIH USEKIH V POBOČJE                                                                                                                                                                            

FOTO: R. RIOS, IZRIS T.L. 

OPUSTITEV PEČI 

Spodnji, južni rob peči 2 ter skoraj celotno peč 3 je prekrivala glinena sedimentna plast. Glede na 

omejen obseg plasti, vezan izrazito na območje peči 2 in 3, ne gre za eno izmed koluvialnih plasti. 

Verjetno bi plast lahko interpretirali kot sediment, ki se je nabiral na pečeh po njuni opustitvi.   

KOLUVIJI IN NJIVSKE POVRŠINE 

Vse tri peči so imele preko osnovnega nivoja strukture dokumentirana še dva nivoja ruševine. Prvi 

ruševinski nivo pripadal prvi koluvialni plasti, odloženi na pobočju po opustitvi peči. Drugi 

ruševinski nivo je bil sočasen z drugim koluvialnim nanosom po opustitvi peči. Kot zadnji, 

najmlajši, je ruševine prekril novoveški koluvialni nanos. Slednji je v spodnjem delu izkopnega 

polja prekril tudi novoveško njivsko površino, ustvarjeno na predhodno izravnanem pobočju.  

Približno dve desetletji nazaj je na območju starejše struge, v jugovzhodnem delu izkopnega polja, 

prišlo tudi do nastanka manjše vrtače, katero so domačini zapolnili z močno premešanim 

recentnim polnilom.  
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PODATKI O ARHIVU NAJDIŠČA 

1. Pisna dokumentacija:  

- seznam stratigrafskih enot,  

- opisi posameznih stratigrafskih enot,  

- seznam digitalnih posnetkov,  

- dnevnik geodetskiih meritev,  

- terenski dnevnik, 

- seznam najdb; 

 

2. Fotografska dokumentacija: 

- digitalni posnetki 

- izrisane fotoskice; 

 

3. Geodetske meritve; 

 

4. Najdbe: 

- deset škatel; 

 

5. Lokacija in dostopnost arhiva: Arhej d.o.o., Krekov trg 8, 3000 Celje;  

 

Iz celotnega arhiva najdišča, ki vsebuje vso dokumentacijo in arheološko gradivo pridobljeno pri 

arheoloških raziskavah, bo v poizkopavalno obdelavo najdišča vključeno: 

 

1. Grafični del: 

- trije tlorisi peči, 

- šest presekov peči (trije polni in trije prazni), 

- dva preseka izkopnega polja, 

- 73 risb artefaktov, 

- 100 fotografij artefaktov;  

 

2. Artefaktni del:                                         

- inventarizacija: 73 kom; 

- določitev tehnoloških skupin keramike: 73 kom; 

- analize: 

· C14: 2 kom; 

· antrakotomske: 6 kom;  

· zoološke: 2 kom; 

- kataloška obdelava: 73 kom; 

 

3. Interpretacija najdišča:  

- ena avtorska pola;  
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PRILOGA 1  
IZRIS IZKOPNEGA POLJA Z OBSTOJEČIMI TESTNIMI JARKI 
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PRILOGA 2  
IZRIS PRVEGA NIVOJA RUŠEVIN PEČI 
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PRILOGA 3  

IZRIS DRUGEGA NIVOJA RUŠEVIN PEČI 
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PRILOGA 4 

IZRIS NIVOJA DELOVANJA PEČI 
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PRILOGA 5 

IZRIS JUŽNEGA PROFILA IZKOPNEGA POLJA 
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ARHEOLOŠKE RAZISKAVE V TRNJU PRI 

ŠKOFJI LOKI – ANTIČNO NAJDIŠČE PUŠTAL 

(13-0154) 

IZRIS JUŽNEGA PROFILA IZKOPNEGA POLJA 

 

15.8.2013  Arhej d.o.o. 
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PRILOGA 6 
STRATIGRAFSKA SEKVENCA NAJDIŠČA 
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MODERNI 
POSEGI 

    1000             

HUMUS     1001             

  
MODERNA JAMA 1012,       1013               

I. KOLUVIJ     1002             
II. KOLUVIJ     1006             

  
NJIVSKA 

POVRŠINA 
1005   1010 RUŠEVINA I,  

PEČ 1 
1009 RUŠEVINA I,  

PEČ 2 
1015 RUŠEVINA I,  

PEČ 3 
  IZRAVNAVA 1032   1014 1007 1008 

  
HUDOURNIK 

1023,1024; 
1030, 1031 

  
    

  
  

    

III. KOLUVIJ     1016             

        
1020 RUŠEVINA II, 

PEČ 1 
1017 RUŠEVINA II, 

PEČ 2 
1028 

RUŠEVINA II, 
PEČ 3 1027 1019 

    
    1022 

RUŠEVINA II, 
PEČ 1, 2 

1022       

 
SEDIMENT    1038             

            1051 POSUTJE     

  
 STOJKA MED 
PEČJO 1 IN 2 

 1025,      
1026 

  1021 
STRUKTURA, 

PEČ 1 
1039,1041,  
1042,1043 

STRUKTURA, 
PEČ 2 

1044,1050, 
1052,1047 

STRUKTURA, 
PEČ 3 

          
  

1040 
 

STRUKTURA, 
PEČ 2 IN 3 

1040   

            1018 UPORABA PEČI 1018   

        1034 
POSEG V 
POBOČJE               

PEČ 1 
1033 

POSEG V 
POBOČJE                       

PEČ 2 
1053 

POSEG V 
POBOČJE            

PEČ 3 
 STRUGA 1055, 1056        

HODNA 
POVRŠINA 

    1037 
1046, 
1029 

          

IV. KOLUVIJ                    1011             

GEOLOŠKA 
OSNOVA 

    
1048 

            1003 
1004 

 

 

 

ARHEOLOŠKE RAZISKAVE V TRNJU PRI 

ŠKOFJI LOKI – ANTIČNO NAJDIŠČE PUŠTAL 

(13-0154) 

STRATIGRAFSKA SEKVENCA NAJDIŠČA 

 

15.8.2013  Arhej d.o.o. 
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PRILOGA 7 
PRAZGODOVINSKE NAJDBE 
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Obd. 24: odlomek situle ali ciborija; Obd. 64: odlomki ostenja okrašeni s slikanjem; 

  
Obd. 29: odlomki pekve/pokrova; Obd. 39: odlomka pekve/pokrova; 

  
Obd. 65: odlomki pekve/pokrova; Obd. 34: odlomek manjšega lončka; 

  
Obd. 53: odlomki svitka; Obd. 61: odlomek svitka; 

 

ARHEOLOŠKE RAZISKAVE V TRNJU PRI 

ŠKOFJI LOKI – ANTIČNO NAJDIŠČE PUŠTAL 

(13-0154) 

FOTOGRAFIJE PRAZGODOVINSKIH NAJDB 

 

15.8.2013  Arhej d.o.o. 
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Obd. 12: okras apliciranih bradavic; Obd. 63: kroglasto vretence; 

  
Obd. 22: brus; 

 
Obd. 50: brus; 

  
Obd. 41: prežgana glina, del konstrukcije peči; Obd. 45: prežgana glina, del konstrukcije peči; 

 

 

ARHEOLOŠKE RAZISKAVE V TRNJU PRI 

ŠKOFJI LOKI – ANTIČNO NAJDIŠČE 

PUŠTAL (13-0154) 

FOTOGRAFIJE PRAZGODOVINSKIH 
NAJDB 

 

15.8.2013  Arhej d.o.o. 
Obd. 59: prežgana glina, del konstrukcije peči; 
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PRILOGA 8 

NOVOVEŠKE NAJDBE 
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Obd. 48: odlomki glaziranega lonca; Obd. 62: odlomek glaziranega lonca; 

 

ARHEOLOŠKE RAZISKAVE V TRNJU PRI 

ŠKOFJI LOKI – ANTIČNO NAJDIŠČE PUŠTAL 

(13-0154) 

FOTOGRAFIJE NOVOVEŠKIH NAJDB 

 

15.8.2013  Arhej d.o.o. 
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PRILOGA 9 

SEZNAMI 
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SE KV. VRSTA OPIS DATUM 

1000   
 

Recentni posegi. 25.7.2013 

1001 A-E 1-3 plast Ruša. 25.7.2013 

1002 A-E 1-3 plast Novoveški, prvi koluvij. 25.7.2013 

1003 A -E 1 - 3 plast Preperela matična osnova. 25.7.2013 

1004 A 1 plast Matična osnova. 25.7.2013 

1005 C - E 1 - 3 plast Temnejša novoveška njivska površina.  25.7.2013 

1006 A -E 1 - 3 plast Premešan, drugi koluvij. 25.7.2013 

1007 B 2 struktura Prvi otok večjih kamnov v koluviju SE 1006. 25.7.2013 

1008 B 2 struktura Drugi otok večjih kamnov v koluviju SE 1006. 25.7.2013 

1009 B 1, 2 struktura Ruševina osrednje peči, del SE 1006. 25.7.2013 

1010 A, B 2, 3 struktura Ruševina zahodne peči, del SE 1006. 25.7.2013 

1011 A, B 1 - 3 plast Najstarejši koluvij. 25.7.2013 

1012 D, E 1 polnilo Recentna zapolnitev vrtače. 25.7.2013 

1013 D, E 1 vkop Jama, nastala vrtača. 25.7.2013 

1014 A 2, 3 struktura Tretji otok večjih kamnov v koluviju SE 1006. 25.7.2013 

1015 C 1 struktura Ruševina vzhodne peči s svitki. 25.7.2013 

1016 A -E 1 - 3 plast Tretji koluvij. 25.7.2013 

1017 B 1, 2 struktura Druga ruševina osrednje peči.  25.7.2013 

1018 B , C 1, 2 plast Ogljena plast pod pečmi. 25.7.2013 

1019 B 1, 2 struktura Večji kamni ob SE 1017. 25.7.2013 

1020 A, B 2, 3 struktura Druga ruševina zahodne peči.  25.7.2013 

1021 A, B 2, 3 struktura Večji kamni ob SE 1020. 25.7.2013 

1022 B, C 2 struktura Večji kamni v tretjem koluviju. 25.7.2013 

1023 A, B 1, 2 polnilo Linearni jarek, deloma v SE 1003, deloma v SE 1011. 25.7.2013 

1024 A, B 1, 2 vkop Linearni jarek, deloma v SE 1003, deloma v SE 1011. 25.7.2013 

1025 B 2 polnilo Stojka med zahodno in osrednjo pečjo. 25.7.2013 

1026 B 2 vkop Stojka med zahodno in osrednjo pečjo. 25.7.2013 

1027 B 2 struktura Kamen ob zahodni peči. 25.7.2013 

1028 C 1 struktura Druga ruševina vzhodne peči. 25.7.2013 

1029 D 1, 2 struktura Ruševina peči, spolzela po pobočju. 25.7.2013 

1030 B 2, 3 polnilo Linearni jarek ob stojki SE 1025/26, nadaljevanje SE 1023/24. 25.7.2013 

1031 B 2, 3 vkop Linearni jarek ob stojki SE 1025/26, nadaljevanje SE 1023/24. 25.7.2013 

1032 C - E 1 - 3 plast Nasutje oz. izravnava pod SE 1005. 25.7.2013 

1033 B 1, 2 vkop Umetni poseg v pobočje, za osrednjo peč. 25.7.2013 

1034 B, C 1, 2 vkop Umetni poseg v pobočje, za vzhodno peč. 26.7.2013 

1035     IGNORIRAJ. 26.7.2013 

1036     IGNORIRAJ. 26.7.2013 

1037 B - E 1 - 3 plast Z uporabo prostora preoblikovana SE 1011. 29.7.2013 

1038 B, C 2 plast Sediment čez osrednjo in vzhodno peč. 29.7.2013 

1039 B 2 struktura Ostanek strukture osrednje peči iz prežgane ilovice. 29.7.2013 

1040 B, C 1, 2 struktura Kamniti ostanki strukture osrednje in vzhodne peči. 29.7.2013 

1041 B 1, 2 struktura Stebrički iz prežgane ilovice v osrednji peči. 29.7.2013 

1042 B 2 struktura Pogače iz prežgane ilovice v osrednji peči. 30.7.2013 

1043 B 2 struktura Zoglenel lesen tram v osrednji peči. 30.7.2013 
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1044 B, C 2 struktura Ostanek strukture vzhodne peči iz prežgane ilovice. 30.7.2013 

1045 B - E 1, 2 plast Peščena plast, spodnji del SE 1037 30.7.2013 

1046 C 2 struktura Zoglenel lesen tram v vzhodni peči. 30.7.2013 

1047 D 2 struktura Zoglenel lesen tram, spolzel po pobočju. 30.7.2013 

1048 C - E 2, 3 plast Glinena sterilna plast. 30.7.2013 

1049     IGNORIRAJ. 31.7.2013 

1050 B, C 2 struktura Stebrički iz prežgane ilovice v vzhodni peči. 31.7.2013 

1051 B 1, 2 plast Rjavo posutje v osrednji peči. 31.7.2013 

1052 B, C 2 struktura Pogače iz prežgane ilovice v vzhodni peči. 31.7.2013 

1053 B, C 1, 2 vkop Umetni poseg v pobočje, za vzhodno peč. 31.7.2013 

1054     IGNORIRAJ. 31.7.2013 

1055 D, E 1, 2 vkop Ostanek starejše struge, nadaljevanje iz jame SE 1012/13. 31.7.2013 

1056 D, E 1, 2 polnilo Ostanek starejše struge, nadaljevanje iz jame SE 1012/13. 31.7.2013 

 
TABELA 1: SEZNAM STRATIGRAFSKIH ENOT. 
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PN KV. SE OPIS NAJDBE MATERIAL ŠT.KS. DATUM 

1000 B2 1009 BRUS kamen 1 24.7.2013 

1001 B2 1010 JEDRO kamen 1 24.7.2013 

1002 C2 1006 ŽEBELJ železo 1 24.7.2013 

1003 C1 1006 ŽEBELJ železo 1 24.7.2013 

1004 C1 1015 SVITEK keramika 6 26.7.2013 

1005 C1 1015 SVITEK keramika 1 26.7.2013 

1006 C1 1015 SVITEK keramika več 26.7.2013 

1007 C1 1015 SVITEK keramika 1 26.7.2013 

1008 C1 1015 SVITEK keramika več 26.7.2013 

1009 D1 1028 SVITEK keramika več 26.7.2013 

1010 C1 1015 SVITEK keramika 2 26.7.2013 

1011 C1 1016 SVITEK keramika 1 26.7.2013 

1012 B2 1016 VRETENCE keramika 2 26.7.2013 

1013 C1 1016 BRUS kamen 1 29.7.2013 

1014 C2 1016 ODBITEK kamen 1 29.7.2013 

1015 B2 1017 BRUS kamen 1 29.7.2013 

1016 B2 1017 
PLOŠČAT 
KAMEN kamen 1 30.7.2013 

1017 C1 1038 KAMEN kamen 1 30.7.2013 

1018 D2 1037 BRUS kamen 1 30.7.2013 

1019 C2 1018 ŽLINDRA železo 1 31.7.2013 

 
TABELA 2: SEZNAM POSEBNIH NAJDB. 

 

VZ KV. SE VRSTA DATUM 

1000 B2 1010 OGLJE 24.7.2013 

1001 A2 1010 OGLJE 24.7.2013 

1002 A2 1009 OGLJE 24.7.2013 

1003 B2 1020 OGLJE 26.7.2013 

1004 D2 1016 OGLJE 29.7.2013 

1005 D2 1016 KOST 26.7.2013 

1006 B2 1037 OGLJE 29.7.2013 

1007 D2 1046 LES 30.7.2013 

1008 C1 1037 KOST 30.7.2013 

1009 B2 1043 LES 31.7.2013 
 

TABELA 3: SEZNAM VZORCEV. 
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