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1. UVOD 
 

Arheološko najdišče (predlog EŠD 220059) se nahaja v naselju Ponikva, v 

vzhodnem delu naselja, vzhodno nad potokom Slomščica, pod Resevno in Konjiško - 

Bočkim hribovjem. V okviru pridobljenih evropskih sredstev  Evropskega kmetijskega 

sklada za razvoj podeţelja, je na območju potekala ureditev vaškega jedra na Ponikvi. 

Območje ureditve (katastrska občina 1128 – Ponikva, parc. št. 1364, 1808, 5/4, 5/6, 

5/7, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 1314/1, 1314/2, 1314/3, 3*) leţi znotraj varovanih 

območij enot kulturne dediščine Cerkev sv. Martina (EŠD 3276) in Trškega jedra 

(EŠD 15623). Od junija do septembra 2012 so bile vzporedno z gradbenimi posegi 

ureditve vaškega jedra izvajane arheološke raziskave, ki so v skladu s kulturno 

varstvenimi pogoji in na podlagi dogovorov z ZVKDS (OE Celje) zaobjele arheološko 

sondiranje ter arheološko dokumentiranje ob gradnji, katero je mestoma prehajalo v 

arheološka izkopavanja. Na podlagi dogovora z domačim ţupnikom in ZVKDS (OE 

Celje) so bila kot tretji del projekta, na mestu izkopa za drenaţo cerkve, izvedena tudi 

arheološka izkopavanja.  

Raziskave je izvajalo podjetje Arhej d.o.o., pod vodstvom Matjaţa Novšaka in pod 

strokovnim nadzorom Danijele Brišnik (ZVKDS, OE Celje). Dela so potekala od 

22.6.2012 do 6.9.2012, s prekinitvijo med 6.7.2012 in 16.7.2012 ter med 14.8.2012 in 

20.8.2012. V 44 delovnih dneh je bilo arheološko raziskanih 700,611 m2 površine.  V 

obsegu dveh delovnih dni so bile na skupni površini 317,67 m2 opravljene tudi 

dodatne geofizikalne raziskave. Poleg tega je bila opravljena primarna obdelava 

odkritega gradiva. Izsledki arheološkega sondiranja, arheološkega dokumentiranja ob 

gradnji, arheoloških izkopavanj, geofizikalnih raziskav in primarne obdelave gradiva 

so predstavljeni v nadaljevanju.  
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Slika 1: Poloţaj najdišča na ortofoto posnetku. 

 (Merilo 1:14286; vir: GERK1). 

 

2. GEOGRAFSKE IN GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI 
 

Ponikva (338 m n.v.), 33,1 km2 veliko naselje, leţi na Ponikevskem gričevju, 

severno od Šentjurja pri Celju. Gričevje na zahodu sega do doline Pirešice, na severu 

do doline Cecinjskega potoka, na severozahodu do roba kraške planote Vodenovega 

in Sotenskega, na jugu proti Šentjurju pa ni izrazitejše reliefne spremembe. Gričevje 

se dviga pribliţno 200 m nad podoljem in naravnogeografsko predstavlja podaljšek 

Celjske kotline in del Voglajnsko-Zgornje Sotelskega podolja (Atlas Slovenije, 2005). 

 

Geotektonsko Ponikva leţi na severnem krilu Celjske sinklinale2, katera pripada 

Posavskim gubam, te pa Notranjim Dinaridom. Juţno prevladujeta trda in erozijsko 

odporna litotamnijski 3  in šentjurski apnenec badenijske 4  starosti, severno pa 

oligocensko-miocenski klastični sedimenti. Sedimentacija je do pliocena potekala v 

obrobnem delu Panonskega bazena. 

                                                             
1 http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/ 
2 Vbočeni del nagubanih zemeljskih skladov.  
3 Litotamnij – rod rdečih alg (po katerem je poimenovan litotamnijski apnenec).  
4 Srednji miocen (med 16,4 in 13 milijoni let pred našim štetjem).  

http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/
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Severno od Ponikve izdanjajo govške plasti oziroma egerijski5 klastični sedimenti 

molasnega6 tipa. V debelini pribliţno 500 m so odloţeni morski pesek, peščenjak in 

laporovec s foramimiferami 7 . Severno od ţelezniške postaje Ponikva izdanjajo 

meljevec, slabo sprijet prodnat peščenjak in pesek. Slednji vsebuje zrna kremena, 

mikritnega8  apnenca, dolomita, muskovita, glinencev, metamorfnih in vulkanskih 

kamnin, meljevca, ... Na tem delu je tudi bogato nahajališče školjčnih lupin, ki 

najverjetneje pripadajo pektenom in ostrigam. Slabo sprijete govške plasti 

preperevajo v kislo prst s pogostimi zemeljski udori, sipek material pa je med 

domačini uporabljen kot vezivo v gradbeništvu.  

Nad govškimi plastmi je odloţen badenijski litotamnijski apnenec oziroma 

peščenjak, ki izdanja juţno in vzhodno od Ponikve, na območju vrhov Bukovica in 

Kozjak, širi pa se vse do Rogaške Slatine. Gradniki masivne kamnine so predvsem 

fragmenti litotamnijskih alg, v manjši meri pa še moluski, briozoji, foraminifere, 

morski jeţki in korale. Litotamnijski apnenec se je odlagal v plitvem in odprtem 

litoralnem šelfu 9 , v katerega je iz obrobja Panonskega bazena stalno dotekal 

detritični10 material. Apnenec je zelo čist, vsebuje namreč le do 3% dolomita in do 5% 

drugih primesi. V manjših kamnolomih je bil kopan za ţganje apna, posipanje cest in 

za gradnjo temeljev hiš ter podpornih zidov ob cestah.  

Na litotamnijski apnenec je med Štorami, Šentjurjem, Ponikvo in Sv. Lovrencem 

odloţen tako imenovani šentjurski apnenec oziroma plastnat sivo rumenkast laporni 

badenijski apnenec z moluski in foraminiferami. Laškemu laporju ekvivalentni 

šentjurski apnenec vsebuje vmesne plasti kalkarenita 11  in peska. Njegova 

sedimentacija je potekala v plitvih in zatišnih lagunah ali bolj oddaljenih in globljih 

deltnih okoljih. Tako kot litotamnijski je tudi skladoviti šentjurski apnenec ponekod 

uporabljen kot gradbeni material. 

Zahodno od Ponikve so odloţeni pliocenski in pleistocenski glina, prod in pesek. 

Siva in rjava glina je uporabljana kot lončarski material.   

Recentna sedimentacija rečnih nanosov poteka v dolinah s potoki. Širša okolica 

Ponikve je prepredena s prelomi, usmerjenimi severozahod – jugovzhod. 

                                                             
5 Oligocen. 
6 Mehka kamenina. 
7 Morska pražival z apnenčasto hišico. 
8 Mikrokristalinski kalcit. 
9 Dno obrežnega morja, globokega do 200 m.  
10 Detritus – drobci razpadlih rastlin in živali v vodi.  
11 Vrsta apnenca z več kot 50% detritusa.  
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Najizrazitejši tak prelom je Šoštanjski, kateri poteka po dolini Cecinjskega potoka. 

Šoštanjski prelom ločuje mehkejše klastite na severu od trših apnencev na jugu in se 

zahodno od Rogaške Slatine zdruţi z juţneje leţečim Celjskim prelomom. 

Samo ime Ponikva nakazuje na kraški značaj pokrajine. Po eroziji miocenskih 

sedimentov se je, zaradi delovanja rek in drugih površinskih vodnih tokov, na 

apnencu razvil plitvi osameli fluviokras predalpskega hribovja. Kot posledica 

delovanja vodnih tokov in geološke sestave ozemlja prevladuje slemenasto-dolinasti 

strukturni relief. Značilne kraške oblike so se razvile tako na litotamnijskem kot tudi 

na šentjurskem apnencu. V bliţini Ponikve so identificirane številne plitve skledaste 

vrtače, ponikalnice, kraški izviri, suhe doline in manjše kraške jame. Poleg tega na 

zakraselost nakazujejo tudi odlomki kapnikov, ki so jih kmetje pobirali po poljih in 

travnikih ter jih uporabili kot gradbeni material.  

Na območju so prisotni odprti vodonosniki s kraško razpoklinsko poroznostjo in 

kraškimi izviri. Potoki, ki tečejo s severa proti jugu na zakraselem apnencu poniknejo, 

rečne doline pa preidejo v suhe. Le na zelo slabo prepustni preperini na najniţjih 

točkah dolin in kotlin je opazen tudi sklenjen površinski tok. Tako imata stalni 

površinski tok le Selski potok in potok skozi Dole, Boletinski in Srţeviški potok pa sta 

ponikalnici (Rman 2010). 
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Slika 2: Pregledna geološka karta širšega območja Kozjanskega. 

Prirejeno po Osnovni geološki karti, lista Celje (Bauser 1978) in Rogatec (Ančić in Juriša 1985). 

 

Slika 3: Izsek iz pregledne geološke karte širšega območja Kozjanskega. 

Prirejeno po Osnovni geološki karti, lista Celje (Bauser 1978) in Rogatec (Ančić in Juriša 1985). 
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3. ZGODOVINSKI ORIS 
 

Ime Ponikva izhaja iz nemške oblike Ponigl in označuje značilnost pokrajine, polne 

krnic in udorov, v katerih voda naglo ponikne (Stopar 1990).  

O njeni dolgi zgodovini pričajo posamična najdba neolitskega orodja (VS 17-

19/182), ki ga danes hrani Celjski muzej; na njivi juţno od Ponikve pri Unišah leta 

1937 najden izvotljen sarkofag v obliki človeškega telesa z napisom CIL III 5296, ki je 

danes izgubljen; na posestvu grofa Trautmannsdorfa leta 1855 odkrit rimski grob z 

oljenko ter v bliţini odkrit bronast kipec in iz leta 1878 omenjena najdba bronastega 

predmeta v obliki ţezla.  

Poleg tega Curk (1967) omenja z velikimi kamnitimi ploščami tlakovan ostanek 

rimske ceste od Sloma proti vzhodu, ki predstavlja priključek glavni rimski cesti 

Celeia – Petovio.  

V pisnih virih se Ponikva prvič omenja leta v 1170 ali 1171, na v času salzburškega 

škofa Balduina narejenem prepisu listine grofice Heme Breţe – Selška iz leta 1043, s 

katero je blaţena grofica novoustanovljenemu samostanu v Krki na Koroškem 

podarila več svojih posesti, pri čemer je bila Ponikva navedena med izvzetimi. Ker pa 

je v listini kot današnja Ponikva interpretirano ime Sirdosege, ostaja vprašanje, če 

mogoče pri tem ni mišljena bliţnja Srţevica, kar bi lahko potrdili tudi v tem kraju 

izpričani ostanki zgodnjesrednjeveškega gradišča. Novejša literatura prvo omembo 

Ponikve namreč postavlja v leta 1203 izdano listino vojvode Leopolda VI. 

Babenberškega, ki predstavlja začetek serije omenjenih svetnih gospodov tega kraja 

(1203 Gundafarus officialis de Ponichi, 1213 Hermanus de Ponichi, 1220 dominus 

Meinhalmus de Ponikel in dominus Hartmanus de Ponikel), (Curk 1967, 33; Stopar 

1990, 1 – 3). Glede na zgodovinski arhiv Celje pa prvi dvor na Ponikvi izvira ţe iz 12. 

stoletja. Vir govori o predhodniku Gundafarusa de Ponichi (1203), o vitezu Frideriku 

de Ponichi, omenjenemu ţe leta 1197. Poznejši lastniki gospoščine so bili 

Wildensteini, Kapfensteinerji, vitezi Limbuški, Puckli in Fladnitzi, grofje 

Schaunberski in grofje Celjski. Dvor je bil konec 15. stoletja razdejan, zato je Viktor 

Welzer Eberstein okoli leta 1585 pozidal drugo graščino Ponikva (Ponigl), katero so 

leta 1635 razdejali uporni kmetje. Po kmečkem uporu so graščino znova sezidali, 

konec 17. stoletja je bila v lasti Hansa Diennersberga, leta 1839 je prešla v last grofov 

Trautmannsdorf, leta 1855 pa jo je prevzel polkovnik Guggental, ki je staro graščino 
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za nadstropje povišal. V letu 1876 je bil gradič prodan rodbini Auffarth, leta 1947 pa je 

iz neznanih razlogov pogorel (Stopar 1990, 3; Zgodovinski arhiv Celje12). 

Zgodovinski viri pričajo tudi o zgodnjem nastanku praţupnije na Ponikvi. 

Pokristjanjevanje tega območja je potekalo iz nadškofijskega središča v Ogleju, ki je 

juţno od Drave sicer gradilo cerkveno organizacijo ţe v 9. stoletju, verjetno predvsem 

misijonske postaje, vendar se je morala zaradi madţarskih vpadov ob koncu 9. 

stoletja zrušiti. Trdnejše zgodovinske okvire je oglejska cerkvena organizacija na 

slovenskem ozemlju dobila po umiku Madţarov, v drugi polovici 10. stoletja. Njen 

temelj predstavljajo praţupnije13, med katere sodi tudi v 11. stoletju ustanovljena 

Ponikva (sv. Martin) (Höfler 1986, 9 – 18). Leta 1236 je nastopil prvi znani ponkovski 

ţupnik Heinrici de Ponickel (Henricus plebanus de Binhil), začetnik skoraj 

neprekinjene vrste domačih ţupnikov. Z letom 1494 je prafara z vsemi vikariati prešla 

pod patronat novomeškega kapitlja, po letu 1787 pa je ţupnija pripadla lavantinski 

škofiji (Stopar 1990, 3). 

Prva cerkev je v kraju tako stala vsaj ţe v 10. ali 11. stoletju, posvečena pa je bila sv. 

Martinu, čaščenje katerega je v naše kraje prišlo pod frankovskim vplivom in je bilo 

najintenzivnejše v času med 7. in 10. stoletjem. Stopar (1990, 8, 47) omenja moţen 

obstoj predromanske cerkve, gotov pa je obstoj romanske cerkve, ki je bila skozi čas 

večkrat prezidana. Današnja baročna cerkev sv. Martina je bila v sedanji obliki 

pozidana med leti 1732 do 1740. Zidovi so bili postavljeni kar okoli stare cerkve, ki so 

jo ves čas gradnje uporabljali in podrli šele, ko je bila nova končana. Zunanjščina z 

zvonikom vred je bila končana leta 1758 in cerkev je bila posvečena leta 1760. K stari 

cerkvi se omenjata tudi kripta in grobnica oziroma ţerf. 9 m dolga, 3,2 m široka in 2,3 

m visoka grobnica je pod današnjim cerkvenim tlakom in je tako od leta 1912 dalje 

nedostopna, viri pa govorijo o na tramove poloţenih osemnajstih krstah, z 

neidentificiranimi pokojniki (Stopar 1990, 8). Curk (1967, 33) za kapelo ţalne matere 

boţje, severno od današnje cerkve v nekdanjem organistovem vrtu omenja tudi še 

vidne sledove mrtvašnice.  

V neposredni bliţini cerkve se nahaja tudi ţupnišče. Staro leseno ţupnišče je leta 

1782 pogorelo, tako da je bilo leta 1805 zgrajeno novo, popolnoma prezidano v letu 

1863, ko je bilo opremljeno s stebričastim stopniščem (Curk 1967, 34).  

                                                             
12 http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=45450 (25.8.2012). 
13 Določena cerkvena ozemeljska enota s središčem pri cerkvi s krstno in pogrebno pravico, in sicer na 
ozemlju, ki ga poprej praviloma ni zajemala kakšna že obstoječa župnija.  

http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=45450
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Za zgodovino Ponikve so pomembni tudi turški vpadi, ki so območje prizadeli 

trikrat (1473, 1493 in 1529). Na podlagi potopisa vizitacijskega potovanja Pavla 

Santonina po Koroškem, Kranjskem in Štajerskem v letih 1485, 1486 in 1487, so 

vaščani utrdili pokopališče ob cerkvi z jarkom in kamnitim zidom, na vrhu katerega 

so naredili zobčast nadzidek (bastije) (Baš 1951). Curk (1992, 168) tabornemu obzidju 

pripiše tudi štiri vogalne stolpe, od katerih je leta 1708 izpričan le še jugozahodni – 

kaplanija. Stolp je imel obokano klet, dve mali polkroţni izbi, dve kuhinjici ter dva 

lesena hodnika in je bil leta 1850 podrt (Stopar 1990, 31). Hkrati z zadnjim, 

kaplanovim stolpom, so delno odstranili tudi pokopališko obzidje. Samo pokopališče 

je bilo v 18. stoletju prestavljeno na Gmajno, leta 1830 pa so uredili sedanje (Curk 

1967, 33).  

 

V kraju je omembe vredna tudi bogata profana stavbna dediščina. Poleg ţe 

omenjenega ţupnišča je zahodno od cerkve pritlična lesena kmečka hiša s predelano 

črno kuhinjo. Hiša ima ometana zunanjščino, lesena zatrepa in streho krito s slamo, 

datirana pa je v zadnjo četrtino 18. stoletja. V strnjenem delu vasi, vzhodno od stare 

šole stoji  leta 1884 zgrajena kmečka domačija z gospodarskim poslopjem, hlevom in 

kozolcem, okrašenim z lepo oblikovanimi lesenimi gankami14. V zadnjo četrtino 19. 

stoletja sodi tudi nadstropna vila blizu ţelezniške proge, na območju nekdanje 

graščine Ponigl. Vila ima dvokapno streho in štiriosno glavno fasado, ohranjen je tudi 

erker15 in stopniščni altan16. V notranjosti vila skriva reprezentančno stopnišče in 

staro opremo, vrtna parcela pa ni več ohranjena. V osrednjem delu Ponikve profano 

stavbno dediščino bogati še vrhhlevno zidano gospodarsko poslopje s prislonjenim 

kozolcem. Kozolec ima tri okna, členjeno fasado, dvokapno streho in zatrepe s 

prezračevalnimi linami z opečnimi mreţami. Objekt je nekaj mlajši od ostale profane 

stavbne dediščine in sodi v prvo četrtino 20. stoletja.  

Prav posebna znamenitost kraja pa je vrtno arhitekturna dediščina oziroma 

kostanjev drevored, ki je nekdaj vodil do graščine Ponigl. Drevored je v drugi polovici 

19. stoletja predstavljal sestavni del graščinskega vrta, danes pa je ohranjena le še v 

skrajšani potezi. (Register nepremične kulturne dediščine)17. 

                                                             
14 Leseni balkon na star način.  
15 Konstrukcija, ki moli vodoravno iz zidu.  
16 Zaprt balkon ali terasa v nadstropju. 
17 http://giskds.situla.org/giskd/. 

http://giskds.situla.org/giskd/
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Slika 4: Kulturna dediščina Ponikve na ortofoto posnetku. 

(Vir: Register nepremične kulturne dediščine18). 

 

 

Slika 5: Ponikva na Franciscejskem katastru za Štajersko (1823 – 1869). 

(Vir: Register nepremične kulturne dediščine). 

                                                             
18 http://giskds.situla.org/giskd/. 
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Slika 6: Kulturna dediščina na Franciscejskem katastru za Štajersko (1823 – 1869). 

(Vir: Register nepremične kulturne  dediščine). 

 

4. POTEK DEL 
 

Arheološke raziskave ob ureditvi vaškega jedra in drenaţe za cerkev sv. Martina na 

Ponikvi so potekale v treh ločenih etapah. V prvem delu je bilo opravljeno arheološko 

sondiranje območja ureditve vaškega jedra, ki je obsegalo skupno osem sond (6 

strojnih in dve ročni) ter sočasno tlorisno čiščenje zidov tabornega obzidja in dveh 

(severozahodnega in jugozahodnega) stolpov. V drugem delu je potekal arheološki 

nadzor ob gradnji, ki je po potrebi in dogovoru z ZVKDS (OE Celje) prehajal v 

arheološka izkopavanja. V tem času so bile dodatno opravljene geofizikalne meritve 

na območju okoli in znotraj cerkve sv. Martina. V tretjem delu so bila zaradi drenaţe, 

vzdolţ severne strani cerkve sv. Martina, izvedena arheološka izkopavanja. 

Skupna površina raziskanega območja je obsegala 765, 1 m2 ter dodatnih 317,67 m2 

raziskanih z geofizikalnimi metodami okoli in znotraj cerkve. Območje raziskav je 

bilo razdeljeno z mreţo kvadrantov velikosti 5 x 5 m, označenimi s črkami A – L v 

smeri sever – jug ter številkami 1 – 17 v smeri zahod – vzhod.  
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Terensko delo je obsegalo:  

- strojno in ročno odstranjevanje recentnih plasti in arheoloških ostalin,  

- strganje, čiščenje in pripravo arheoloških ostalin za dokumentiranje, 

- geodetsko izmero arheoloških ostalin, 

- dokumentiranje arheoloških ostalin s fotografijo (pogledi in fotoskice),  

- opisno dokumentiranje arheoloških ostalin (terenski dnevnik, seznami in opisi 

sond, stratigrafskih enot, fotografij, najdb, separacij, vzorcev in grobov).  

 

Vzporedno in po zaključenem terenskem delu je potekalo tudi: 

- vnos podatkov v podatkovno bazo,  

- obdelava geodetskih meritev v programu AutoCAD,  

- vpenjanje fotoskic v prostor in njihova arheološka interpretacija,  

- pranje in sortiranje arheoloških najdb ter njihova primarna obdelava,  

- pregled literature in zgodovinskega ozadja območja,  

- zdruţevanje podatkov in izdelava poročila.  

Dokumentacija arheoloških izkopavanj je bila izdelana v skladu s standardi 

arheološke stroke (Novaković e tal. 2007).  

5. PRVI DEL - SONDIRANJE IN TLORISNO ČIŠČENJE 

ZIDOV  
 

V sklopu arheoloških raziskav ob ureditvi vaškega jedra na Ponikvi je bilo v prvi 

fazi izkopanih osem testnih sond (SONDA 1 – 8). Kasneje, tekom arheološkega 

nadzora ob gradnji sta bili, za potrebe razumevanja stratigrafije, dodatno izkopani še 

SONDA 9 in 1019. V času prve faze je vzporedno z izdelavo testnih sond potekalo tudi 

čiščenje tlorisa obzidja SE 1018 in 1025 v njegovem zahodnem delu (kvadranti E – K, 

2 – 4) ter tlorisa jugozahodnega (SE 1036, SE 1041) in severozahodnega (SE 1040) 

stolpa.  

Sonde 1 – 5 in 7 so bile kopane strojno, sondi 6 in 8 pa sta bili izkopani ročno. 

Sonda 7 je predstavljala začetek gradbenih posegov za ureditev vaškega jedra in je 

bila izkopana brez arheološkega nadzora. V vseh osmih sondah skupaj je bilo 

                                                             
19 Sondi 9 in 10 sta natančneje opredeljeni v drugem delu poročila.  
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odstranjenih 40,5 m3 zemljin. Sočasno je potekalo tlorisno čiščenje tabornega 

obzidja, skupaj z delom jugozahodnega in severozahodnega stolpa. Pri tem je bilo 

tlorisno odkritih in očiščenih skupno 55,52 m2 površine zidov.  

Delo je potekalo v obdobju med 22.6. in 6.7.2012, skupaj 10 delovnih dni.  

 

Potek del: 

- čiščenje ţe izkopane sonde 7; 

- strojni izkop sond 1 – 4;  

- čiščenje in dokumentiranje sond 1 – 4; 

- dokumentiranje sonde 7; 

- stojni izkop sonde 5; 

- čiščenje in dokumentiranje sonde 5; 

- tlorisno čiščenje struktur SE 1018 in SE 1025 na območju trga pred cerkvijo; 

- ročni izkop sonde 8; 

- čiščenje in dokumentiranje sonde 8; 

- tlorisno čiščenje struktur SE 1036, SE 1040 in SE 1041; 

- ročni izkop sonde 6; 

- čiščenje in dokumentiranje sonde 6; 

- ročno praznjenje SE1001V na območju poškodbe struktur SE 1018 in SE 1025; 

- dokumentiranje struktur SE 1018, SE 1025, SE 1036, SE 1040 in SE 1041. 

 

5.1.  OPIS SOND S STRATIGRAFIJO  
 

5.1.1. SONDA 1 

Vzhodno od cerkve na parceli številka 8/6, v kvadrantih G 14, 15, je bila izkopana 

5,3 m dolga, 1,3 m široka in 0,47 m globoka SONDA 1.  

Pod recentno plastjo SE 1001 je bilo zbito rumeno glineno meljasto nasutje za 

izravnavo terena SE 1002. Pod plastjo SE 1002 je bilo odkrito zemljeno peščeno, 

temno sivo nasutje drobljive konsistence z vsebnostjo koščkov oglja SE 1003. Pod 

plastjo SE 1003, oziroma na skrajnem vzhodnem delu sonde zaradi padca terena 

direktno pod plastjo SE 1001, je leţalo premešano rjavo nasutje drobljive 

konsistence SE 1004. Nasutje SE 1004 je vsebovalo malto, koščke oglja, fragmente 

keramičnega gradbenega materiala in lončenine ter fragmentirane človeške kosti. Pod 
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plastjo SE 1004 je bilo rumenkasto rjavo nasutje iz glinastega melja s primesmi 

malte, fragmentov keramičnega gradbenega materiala in lončenine, oglja ter 

fragmentiranih človeških kosti, SE 1005. Pod plastjo SE 1004 je bila tudi 0,9 m 

široka zidana struktura iz večjih peščenjakovih lomljencev in malte SE 1006, na 

katero se je plast SE 1005 iz vzhodne in zahodne strani naslonila. 

 

 

Slika 7: Pogled na SONDO 1. 

Foto: A. Novšak. 

5.1.2. SONDA 2 

3 m severno od sonde 1, na parceli številka 1314/1 in 8/8, v kvadrantih F 14, 15, je 

bila izkopana 5 m dolga, 1,3 m široka in 0,5 – 1 m globoka SONDA 2. 

Pod recetno plastjo SE 1001 je bilo zemljeno peščeno nasutje s koščki oglja SE 

1002. Neposredno pod nasutjem SE 1002 je bilo premešano rjavo nasutje nasutje 

SE 1004. Nasutje SE 1004 je prekrilo oziroma se je delno naslonilo na ţe v sondi 1 

dokumentirano strukturo SE 1006, v sondi 2 široko 0,94 cm. Na zahodni strani 

strukture SE 1006 je bilo pod plastjo SE 1004 glineno, rumenkasto rjavo zbito 

nasutje SE 1015. V nasutju SE 1015 je bila malta, fragmenti keramičnega 

gradbenega materiala in lončenine, ţeblji in človeške kosti (tudi dve lobanji, PN 1001 

in 1002). Nasutje SE 1015 se je na svoji vzhodni strani naslonilo na omenjeno 

strukturo SE 1006. Vzhodno od strukture SE 1006 je pod plastjo SE 1004 leţala 

zbita, meljasta peščena in premetana ilovica SE 1017.  

Vzhodni del sonde je bil z namenom odkritja globine strukture SE 1006 

poglobljen. Spodnja linija strukture SE 1006 je bila zabeleţena na plasti SE 1016, ki 

je leţala direktno pod plastjo SE 1015. 
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Slika 8: Pogled na SONDO 2. 

Foto: M. Franca. 

5.1.3. SONDA 3 

Severno od cerkve, na parceli številka 1364*7 je bila izkopana 3,5 m dolga, 1,3 m 

široka in 0,9 m globoka SONDA 3. 

Pod recentno plastjo SE 1001 je bilo odkrito zemljeno peščeno, zelo temno rjavo 

recentno nasutje SE 1007, s fragmenti keramičnega gradbenega materiala in 

lončenine ter koščki oglja. Pod plastjo SE 1007 je leţala kamnita struktura, zidana iz 

dveh vzporednih front, pri čemer se je zunanja fronta SE 1025 naslanjala na 

notranjo, SE 1018. S severne strani  se je na zunanjo fronto SE 1025 naslonilo 

recentno nasutje SE 1008, iz juţne strani pa se je na notranjo fronto SE 1018 

naslonilo debelo zemljeno peščeno nasutje SE 1009 z malto, ţeblji in številnimi 

človeškimi kostmi. Zidana struktura SE 1018, 1025, skupno široka 1,2 m (SE 1018 

širine 0,5 m ter SE 1025 širine 0,7 m), je bila postavljena v rumeno rjavo glineno 

sterilno osnovo SE 1010.  
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Na juţni strani strukture SE 1018, pod plastjo SE 1009, sta bila v zaradi 

vkopanih grobov preoblikovano sterilno osnovo SE 1037, vkopana grob 1000 (vkop 

SE 1012, polnilo SE 1011) in grob 1001 (vkop SE 1013, polnilo SE 1014). 

 

 

Slika 9: Pogled na SONDO 3. 

Foto: M. Franca. 

5.1.4. SONDA 4 

Zahodno od cerkve, na parceli 1364 je bila v kvadrantih H, I 1 – 3 izkopana 7,5 m 

dolga, 1,3 m široka in 1,8 m globoka SONDA 4.  

Na skrajnem zahodnem delu sonde 4 je pod recentnimi plastmi SE 1001 leţala 

premešana plast iz temno sivo rjavega in rumeno rjavega glinastega melja z drobnimi 

koščki oglja in keramičnega gradbenega materiala SE 1027. Pod njo je leţala temno 

sivo rjava plast s koščki oglja SE 1021. Pod SE 1021 je na vzhodnem delu leţalo 

večplastno sivo rjavo in svetlo rjavo peščeno meljasto nasutje, s svetlo sivo in močno 

drobljivo hodno površino SE 1028. Pod plastjo SE 1028 oziroma na zahodnem delu 

sonde 4, kjer plasti SE 1028 ni bilo, direktno pod plastjo SE 1021, je bilo premešano 

polnilo SE 1019, sestavljeno iz malte, kamnov, keramičnega gradbenega materiala in 

temno sivega melja. Polnilo SE 1019 je prekrilo ostanek apnene plasti SE 1024 v 

vkopu SE 1020. Struktura SE 1028 je poleg jame SE 1020 (s polnili SE 1019 in SE 

1024) prekrila tudi mastno, temno sivo rjavo meljasto glineno plast SE 1023. Plast 

SE 1023, ki je leţala direktno na sterilni osnovi SE 1010, je bila na zahodni strani 

presekana z vkopom SE 1020, na vzhodni pa se je naslonila na strukturo SE 1025 

oziroma v svojem vrhnjem delu še na ruševinsko plast SE 1026. V vzhodnem delu 
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sonde 4 je namreč pod recentnim nasutjem SE 1001 leţalo nadaljevanje strukture 

SE 1018, SE 1025, zabeleţene v sondi 3. Struktura je bila enako kot v sondi 3 

sestavljena iz dveh delov, zunanjega SE 1025, širokega 0,7 m in notranjega SE 1018, 

širokega 0,5 m. Na zunanji (zahodni) del SE 1025 se je naslonila še ruševinska plast 

SE 1026 iz večjih peščenjakovih kamnov.  

Na skrajni vzhodni strani sonde 4 se je na notranji (vzhodni) del strukture SE 

1018 naslonila SE 1022 iz premešane rjave meljaste gline in sivo rjavega glinastega 

melja. Pod plastjo SE 1022 je bila preoblikovana sterilna osnova SE 1037, v katero 

sta bila vkopana grob 1004 (vkop SE 1043, polnilo SE 1042) in grob 1005 (vkop SE 

1045, polnilo SE 1044).  

 

 

Slika 10: Pogled na SONDO 4. 

Foto: A. Novšak. 
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Slika 11: Pogledi na juţni profil SONDE 4. 

Foto: A. Novšak. 

5.1.5. SONDA 5 

Severozahodno od cerkve, na parceli 1364, je bila v kvadrantu F 3 izkopana 2 m 

dolga, 1,9 m široka in 0,35 m globoka SONDA 5.  

Pod recentnim nasutjem SE 1001 je bilo odkrito nadaljevanje 0,5 m široke 

strukture SE 1018 in 0,7 m široke strukture SE 1025, dokumentirane v predhodnih 

sondah. V jugovzhodnem delu sonde 5 je bila struktura poškodovana z okroglo 

recentno jamo SE 1001, ki je hkrati presekala tudi ostanek pod SE 1001 leţeče, 

tanke apnene plasti SE 1034, iz juţne (notranje) strani naslonjene na strukturo SE 

1018. Iz severne (zunanje) strani, se je na strukturo SE 1025 naslanjala sivo rjava 

plast melja in preperelega peščenjaka SE 1033. SE 1033 je enako kot ostale 

stratigrafske enote v sondi 5, leţala direktno pod recentnim nasutjem SE 1001, v njej 

pa je bila odkrita človeška lobanja (PN 1006).   

 

 

Slika 12: Pogled na SONDO 5. 

Foto: J. Skorupan. 
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5.1.6. SONDA 6 

Na parceli 1364, med strukturo SE 1025 in tekom čiščenja zidov odkrito strukturo 

SE 1040, je bila v kvadrantu G 3 izkopana 1 m dolga, 0,8 m široka in 0,4 m globoka 

SONDA 6.  

Pod recentnim nasutjem za cesto SE 1001 je bilo v vzhodnem delu sonde 6 

nadaljevanje 0,7 m široke strukture SE 1025, na katero se je naslonila prizidana 

struktura SE 1040. Močno poškodovana, do 1 m široka struktura SE 1040 je bila 

grajena iz večjih peščenjakovih lomljencev, vezanih z malto. Struktura SE 1040 je 

izhajala iz zunanjega roba strukture SE 1025 ravno na enem od prelomov in je 

linearno tekla proti zahodu. 

 

 

Slika 13: Pogled na SONDO 6. 

Foto: J. Skorupan. 

5.1.7. SONDA 7 

Ob jugozahodnem delu obstoječe cerkve, na parceli 1808, je bila v kvadrantih J, K 

4, 5 izkopana 4 m dolga, 3,5 m široka in 0,6 m globoka SONDA 7.  

Pod recentnim nasutjem SE 1001 je bila premešana rjava, rumeno rjava in sivo 

rjava meljasta glina z gruščem, peščenjaki, k.g.m. in človeškimi kostmi SE 1032. V 

plast je bil na severnem delu sonde 7 vkopan grob 1002 (vkop SE 1030, polnilo SE 

1029) s slabo ohranjenim skeletom SE 1031.  
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Slika 14: Pogled na SONDO 7. 

Foto: A. Novšak. 

5.1.8. SONDA 8 

Znotraj sonde 7 je bila v kvadrantu J 4 izkopana 1,9 m dolga, 0,75 m široka pol 

metrska poglobitev oziroma SONDA 8.  

Pod plastjo SE 1032, dokumentirano v sondi 7, je bila preoblikovana sterilna 

osnova SE 1037. Znotraj sonde 8 je bil v SE 1037 vkopan grob 1003 (vkop SE 

1039, polnilo SE 1038) z zelo temno sivim polnilom s koščki oglja SE 1038.  

 

 

Slika 15: Pogled na SONDO 8. 

Foto: A. Novšak. 
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SONDA SE KVADRANT SMER MERE (m) PARCELA DATUM 

1 1001-1006 G 14, 15 V-Z 5,3x1,3x0,47 8/6 22.6.2012 

2 
1001-1004, 1006, 1015-

1017 F 14, 15 V-Z 5x1,3x0,5-1 8/8, 1314/3 23.6.2012 

3 1001, 1006-1014 E 5 S-J 3,5x1,3x0,9 1364*7 23.6.2012 

4 1001, 1018-1028 H, I 1 - 3 V-Z 7,5x1,3x1,8 1364 27.6.2012 

5 1001, 1033-1035 F 3 S-J 2x1,9x0,35 1364 28.6.2012 

6 1001, 1040, 1025 G 3 V-Z 1x0,8x0,4 1364 6.7.2012 

7 1001, 1029-1032 J, K 4, 5 S-J 4x3,5x0,6 1808 28.6.2012 

8 1032, 1037-1039 J 4 V-Z 1,9x0,75x0,5 1808 28.6.2012 

Tabela 1: Osnovne značilnosti sond 1 – 8. 

 

5.2. INTERPRETACIJA SOND 1 – 8 
 

Na podlagi podatkov, pridobljenih iz sond 1 – 8 (priloga 1) lahko na območju 

ureditve vaškega jedra Ponikva sklepamo na grobišče in obzidje, ki sta pripadala 

predhodnicam obstoječe baročne cerkve sv. Martina iz 18. stoletja. Glede na 

zgodovinske vire (Höfler 1986, 18) praţupnija v Ponikvi namreč sodi ţe v 11. stoletje 

(oglejski del Štajerske). Stopar (1990, 8) z gotovostjo govori o obstoju romanske 

cerkve, omeni pa tudi moţnost predhodne predromanske cerkve. 

V sondah 3, 4 in 8 so bili odkriti v sterilno osnovo SE 1010 vkopani grobovi (grob 

1000, 1001, 1003 – 1005). Grobovi 1000, 1001 in 1003 so bili znotraj struktur SE 

1025 in SE 1018 in z njima niso imeli direktnega odnosa, medtem ko sta grobova 

1004 in 1005 leţala direktno pod omenjenimi strukturami (slika 16). Lega slednjih 

grobov nakazuje, da je na območju ureditve vaškega jedra Ponikva ţe pred izgradnjo 

strukture SE 1018, 1025 obstajalo grobišče. 

 

 

Slika 16: Pogled na grob 1004 in grob 1005, delno pod strukturo SE 1018. 

Foto: J. Skorupan. 
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Strukturi SE 1025 in SE 1018 (slika 17) predstavljata zahodni del obzidja (skupne 

širine 1,2 m), dokumentiranega v sondah 3 – 6. Notranji del SE 1018 je prvotni in 

sodeč po zgodovinskih virih del pokopališkega zidu okoli cerkve, ki je bil kot del 

obrambe proti Turkom dodatno utrjen z zunanjim in bolje grajenim zidom SE 1025 

(Curk 1967, 33; Baš 1951). Poleg tega k protiturški obrambi lahko prištejemo tudi 

ostanke dveh stolpov, bolje ohranjenega jugozahodnega (SE 1036, 1041) ter slabše 

ohranjenega severozahodnega (SE 1040), ki sta bila dozidana na SE 1025, verjetno 

vzporedno z gradnjo same utrditve SE 1025. 

 

 

Slika 17: Pogledi strukturo SE 1018, 1025. 

Foto: A. Novšak. 

V vzhodnem delu je bilo obzidje kot SE 1006 dokumentirano v sondah 1 in 2 

(slika 18). Ta del obzidja je grajen enojno in je zato nekoliko oţji (0,9 do 0,95 m). V 

tem delu se iz zunanje, vzhodne strani na SE 1006 nasloni premetana glina SE 1017, 

dokumentirana le v sondi 2.  

 



T. Leskovar, Poročilo o opravljenih arheoloških raziskavah na najdišču Ponikva – Vaško jedro, parc. št. 1364, 
1808, 5/4, 5/6, 5/7, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 1314/1, 1314/2, 1314/3, 3*, vse k.o. Ponikva (EŠD3276, 15623).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

© Arhej d.o.o. 

28 
 

 

Slika 18: Pogled na strukturo SE 1006. 

Foto: M. Franca. 

Na jugozahodnem vogalu cerkve je bila v sondi 7 dokumentirana plast SE 1032, ki 

verjetno predstavlja ostanek ene od faz grobišča. Glede na, v SE 1032 vkopan in situ 

grob 1002 (vkop SE 1030, polnilo SE 1029, skelet SE 1031), (slika 19), je del 

grobišča ostal na svojem primarnem mestu, vendar bi na podlagi številnih 

premeščenih človeških kosti v tej isti plasti (SE 1032) lahko sklepali, da je bilo 

grobišče delno ţe poškodovano v času kasnejših gradbenih posegov, verjetno v času 

gradnje obstoječe cerkve.  

 

 

Slika 19: Pogled na poškodovan grob 1002. 

Foto: A. Novšak. 

V sondi 4 odkrita plast SE 1023, ki se je naslanjala na SE 1025 najverjetneje 

predstavlja ostanek površine iz časa uporabe obzidja. Plast SE 1023 je bila na 

zahodni strani presekana z vkopom SE 1020, mogoče za v zgodovinskih virih (Baš 
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1951) omenjeni obrambni jarek, narejen v času utrditve obzidja, ki pa je bil kasneje 

uporabljen za apnenico SE 1024 (slika 20). Poleg te, je bil v sondi 5 odkrit tudi 

ostanek manjše apnenice SE 1034, ki se je naslanjal na prvotni pokopališki zid SE 

1018. Na podlagi lege tik ob (SE 1034) oziroma zelo blizu (SE 1020, 1024) obzidja SE 

1018, 1025 bi lahko sklepali, da sta apnenici delovali v času utrjevanja obzidja, lahko 

pa sta iz kasnejšega, novoveškega obdobja in takratnih gradbenih posegov.  

 

 

Slika 20: Pogled na apnenico SE 1024 in ostanek plasti SE 1023 v sondi 4. 

Foto: A. Novšak. 

Plasti SE 1003 – 1005, 1009, 1015, 1019, 1021, 1022 in 1027 predstavljajo 

različna novoveška nasutja in zapolnitve za izravnavo terena. SE 1028 bi lahko 

predstavljala ostanek hodne površine, uporabljane po zapolnitvi jarka oziroma jame 

za apnenico SE 1020 (polnili SE 1019 in SE 1024). 

 

 

Slika 21: Pogled na SE 1028 in SE 1019 v juţnem profilu sonde 4. 

Foto: A. Novšak. 

SE 1001, 1002, 1007 in 1008 predstavljajo različne recentne posege na 

območju.  
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6. DRUGI DEL – NADZOR OB GRADNJI  
 

Ob ureditvi vaškega jedra na Ponikvi je v drugi fazi arheoloških raziskav potekal 

nadzor ob gradnji, ki je bil zaradi potreb prezentacije dela arheoloških ostalin in na 

prezentacijo vezane interpretacije, v določenih odsekih razširjen v arheološka 

izkopavanja.  

Prvi del arheološkega nadzora ob gradnji je potekal na osrednjem in zahodnem 

delu poti med javorji, ki povezuje obstoječe pokopališče s trgom pred cerkvijo sv. 

Martina. Za potrebe izgradnje poti so bile na površini 474,9 m2, v kvadrantih E, F 3 – 

7; D, E 7 – 12; E, F 13 – 16 in G – I 15, 16 izvedene arheološke raziskave.. 

Odstranjevanje recentnih plasti in arheoloških ostalin je večinoma potekalo strojno, 

ročno so bile odstranjene arheološke ostaline znotraj severovzhodnega stolpa oziroma 

kasnejše kostnice, v kvadrantih D, E 9 – 10, arheološke ostaline znotraj apside ob 

obstoječi cerkvi v kvadrantih F 6, 7 ter vse arheološke ostaline vezane na grobove.  

Dodatno sta bili, zaradi za interpretacijo nujno potrebnih dodatnih informacij, 

izkopani sondi 9 in 10. 3,5 m dolga, 1,7 m široka in 1,5 m globoka sonda 9 je bila 

strojno izkopana na parceli 1364, na predelu poti med javorji, med cerkvijo in 

obrambnim ozidjem, v kvadrantu E 9. 1,5 m dolga, 1,1 m široka in 2 m globoka sonda 

10 je bila ročno izkopana na parceli 1364, na stiku temelja SE 1067 z zidom SE 1086 

in temelja SE 1065 z zidom SE 1088, v kvadrantu E 10.  

 

Potek del:  

- strojna odstranitev ruše in recentnih plasti SE 1001 do arheoloških plasti SE 

1049 – 1053 in arheološke strukture SE 1006, 1060; 

- dokumentiranje površin SE 1049 – 1053, (FS 1009); 

- strojna odstranitev plasti SE 1049 – 1053 do plasti SE 1054; 

- dokumentiranje plasti SE 1054, (FS 1011);  

- ročna odstranitev najdb v plasti SE 1054; 

- čiščenje in dokumentiranje struktur SE 1006 in SE 1060; 

- strojna odstranitev ruše in recentnih plasti do arheološke plasti SE 1055; 

- dokumentiranje plasti SE 1055, (FS 1010); 
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- strojna odstranitev dela plasti SE 1055, do za gradbene posege potrebnega 

nivoja oziroma do struktur SE 1057, SE 1058, SE 1065, SE 1068, SE 1066 in 

groba 1007 (SE 1064);  

- čiščenje in dokumentiranje struktur SE 1057 in SE 1058, (FS 1012); 

- čiščenje, dokumentiranje in odstranitev groba 1006 v plasti SE 1056 (SE 1061 

– 1063), (FS 1014); 

- strojna odstranitev plasti SE 1054 do plasti SE 1056 in groba 1006 (SE 1061 – 

1063); 

- dokumentiranje plasti SE 1056, (FS 1013); 

- čiščenje in dokumentiranje struktur SE 1065, SE 1066, SE 1068 ter groba 1007 

(SE 1064), (FS 1015, 16); 

- strojni izkop plasti SE 1001 do struktur SE 1067, SE 1086, plasti SE 1072 in 

polnila SE 1071;  

- strojni izkop in dokumentiranje sonde 9, (FS 1017, 1018); 

- ročni izkop sonde 10; 

- čiščenje in dokumentiranje struktur SE 1065, SE 1067, SE 1086, SE 1088 

znotraj sonde 10, (FS 1022,  1051); 

- strojni izkop SE 1001 do plasti SE 1072, struktur SE 1089 in SE 1092 ter polnil 

SE 1090, SE 1093, SE 1073, SE 1075, SE 1076, SE 1078, SE 1080, SE 1082, SE 

1084, SE 1102, (FS 1019, 1020, 1021; FS 1034, 1038; FS 1057; FS 1035,39; FS 

1036; FS 1042, FS 1042); 

- čiščenje in dokumentiranje struktur SE 1089, 1092 ter polnil SE 1091 in SE 

1093; 

- odstranjevanje polnila SE 1071 do plasti SE 1142 in SE 1143 

- čiščenje, dokumentiranje in odstranitev polnil SE 1073, 1075, (FS 1020); 

- čiščenje in dokumentiranje vkopa SE 1074, (FS 1021); 

- odstranjevanje polnila SE 1091 do nivoja grobov 1008 (SE 1097), 1009 (SE 

1098) in 1010 (SE 1099, SE 1104, SE 1105, SE 1112); 

- čiščenje in dokumentiranje grobov 1008 (SE 1097), 1009 (SE 1098) in 1010 

(SE 1099, SE 1104, SE 1105, SE 1112), (FS 1041); 

- čiščenje in dokumentiranje polnil SE 1078 (FS 1034); SE 1080 (FS 1057), SE 

1082 (FS 1035), SE 1084, (FS 1036); 

- odstranjevanje polnil SE 1078 in SE 1082; 
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- čiščenje in dokumentiranje vkopov SE 1079 (FS 1038) in SE 1083, (FS 1039); 

- strojni izkop SE 1001 do nivoja plasti SE 1010 in polnil SE 1076, SE 1102 ter SE 

1122 na območju prehoda poti med javorji v trg pred cerkvijo; 

- strganje in dokumentiranje plasti SE 1010 ter polnil SE 1076 in SE 1102, (FS 

1037, 1042); 

- čiščenje in dokumentiranje groba 1014 (SE 1122 – 1124), (FS 1056, 1058); 

- čiščenje in dokumentiranje struktur SE 1018, SE 1025, SE 1137, (FS 1059); 

- strganje in dokumentiranje plasti SE 1142 in SE 1143, (FS 1060); 

- odstranjevanje plasti SE 1142 in delno SE 1143 do nivoja polnil SE 1144, SE 

1146, SE 1149, SE 1153, SE 1155, SE 1158;  

- dokumentiranje polnil SE 1144, SE 1146, SE 1149, SE 1153, SE 1155, SE 1158;  

- odstranjevanje polnila SE 1146 do nivoja polnil SE 1148 in SE 1152; 

- dokumentiranje polnil SE 1148 in SE 1152, (FS 1061); 

- odstranjevanje polnil SE 1144, SE 1149, SE 1148, SE 1152 in SE 1158 ter 

ostanka plasti SE 1143 do nivoja SE 1010; 

- dokumentiranje vkopov SE 1145, SE 1147, SE 1150, SE 1157, 1159 in SE 1160, 

(FS 1062); 

- čiščenje in dokumentiranje struktur SE 1141, SE 1025, SE 1018 in SE 1086 (FS 

1063-65); 

- tlorisno čiščenje in dokumentiranje struktur SE 1025, SE 1018 in SE 1162, (FS 

1068); 

- ročno odstranjevanje polnil SE 1226 in SE 1231 v strukturi SE 1018, SE 1025;  

- čiščenje in dokumentiranje vkopov SE 1230 in SE 1232, (FS 1076); 

 

Drugi del arheološkega nadzora ob gradnji je bil vezan na prostor ureditve trga 

pred cerkvijo, kjer je bilo arheološko raziskanih 353,61 m2 površin, v kvadrantih F – I 

1 – 3, J 2 – 4, K 3, 4. Odstranjevanje je potekalo strojno, ročno je bil izpraznjen le 

vhod jugozahodnega stolpa. 

 

Potek del: 

- strojna odstranitev plasti SE 1001 na območju trga, med cerkvijo in obzidjem 

do nivoja plasti SE 1116 in struktur SE 1096 in SE 1118; 
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- strojna odstranitev plasti SE 1001 znotraj SE 1036 in SE 1041 do za gradbene 

posege potrebnega nivoja, (FS 1024); 

- čiščenje in dokumentiranje struktur SE 1096 in SE 1118; 

- strojna odstranitev plasti SE 1001 na območju med strukturama SE 1036 in SE 

1040, do nivoja plasti SE 1023 in strukture SE 1020;  

- strganje in dokumentiranje plasti SE 1023, (FS 1025); 

- strojna odstranitev plasti SE 1023 do nivoja sterilne osnove SE 1010; 

- čiščenje in dokumentiranje struktur SE 1025 (FS 1026), SE 1041 in SE 1036 

(FS 1027 – 1032), SE 1018, (FS 1033); 

- čiščenje in dokumentiranje uničenega groba 1011 (SE 1100); 

- strojna odstranitev plasti SE 1001 do nivoja struktur SE 1106, SE 1111 – 1114, 

SE 1121 in plasti SE 1107 – 1110; 

- čiščenje in dokumentiranje struktur SE 1106, SE 1111 – 1114, SE 1121 in plasti 

SE 1107 – 111, (FS 1040); 

- strganje plasti SE 1116 in čiščenje grobov 1012 (SE 1117) ter 1013 (SE 1119); 

- dokumentiranje plasti SE 1116 in grobov 1012 (SE 1117) (FS 1043) ter 1013 (SE 

1119), (FS 1044); 

- čiščenje in dokumentiranje strukture SE 1120, (FS 1045); 

- ročna odstranitev plasti SE 1001 v vhodu jugozahodnega stolpa (med SE 1036 

in SE 1041) do nivoja plasti SE 1127; 

- dokumentiranje in ročna odstranitev plasti SE 1127 do struktur SE 1128, SE 

1129, SE 1130, SE 1135, SE 1134; 

- čiščenje in dokumentiranje struktur SE 1128, SE 1129, SE 1130, SE 1135, SE 

1134, (FS 1052); 

- ročna odstranitev strukture SE 1130 do nivoja polnila SE 1131;  

- dokumentiranje in ročna odstranitev polnila SE 1131 do nivoja strukture SE 

1136; 

- čiščenje in dokumentiranje strukture SE 1136, (FS 1055); 

 

Tretji del arheološkega nadzora ob gradnji je obsegal nadzor ob strojnem 

odkrivanju in ročno čiščenje vzhodnega dela obrambnega obzidja, izveden za potrebe 

prezentacije in nanjo vezane interpretacije obzidja. Del obzidja severno od poti med 

javorji, v kvadrantih D 11, 12, je bil odkrit zgolj tlorisno. Del obzidja juţno od poti med 
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javorji, v kvadrantih G – L 13 – 15, je bil odkrit tlorisno, dodatno je bila zunanja 

fronta obzidja odkrita do višine 1 m, notranja pa do višine 0,3 m.   

 

Potek del:  

- stojna odstranitev ruše in SE 1001 do nivoja struktur SE 1060 oziroma SE 

1006; 

- strojna odstranitev ruše in SE 1001 ob notranji in zunanji fronti struktur SE 

1060 in SE 1006, do arbitrarno določenega nivoja; 

- čiščenje in dokumentiranje struktur SE 1060 in SE 1006; 

- strojna odstranitev ruše do nivoja struktur SE 1141, SE 1247, SE 1087 in SE 

1249; 

- čiščenje in dokumentiranje struktur SE 1141, SE 1247, SE 1087 in SE 1249, (FS 

1081); 

- strojna odstranitev ruše do nivoja strukture SE 1006; 

- čiščenje in dokumentiranje strukture SE 1006, (FS 1082); 

 

Nadzor ob gradnji je potekal od 6.7.2012 do 13.8.2012, skupaj 22 delovnih dni.  

 

6.1. STRATIGRAFSKI ORIS – POT MED JAVORJI 

Za potrebe izgradnje poti med javorji je bilo arheološko raziskano 70 m dolgo in 

do 6 m široko območje. Zaradi prilagajanja obstoječemu površju in potrebam za 

gradnjo je bil v skrajnem juţnem delu, v kvadrantih I 15, 16 izkop globok 2 m, v 

skrajnem severozahodnem delu, v kvadrantih E, F 3 pa le še 0,4 m. 

Za laţje razumevanje stratigrafskega orisa so bile arheološke ostaline povezane v 

strukturne enote (tabela 2), prostor raziskav pa na njihovi podlagi razdeljen na več 

območij (priloga 2). Prvo območje predstavlja del poti izven zunanjega obzidja 

oziroma vzhodno od njega. Drugo območje obsega del poti med zunanjim obzidjem in 

vzhodnim delom notranjega obzidja. Tretji del je vezan na severozahodni stolp 

oziroma kostnico in njegovo notranjost. Zadnji, četrti del obsega območje med 

vzhodnim delom notranjega obzidja in zahodnim delom notranjega obzidja. 
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STRUKTURNA ENOTA KVADRANTI SE 

ZUNANJE OBZIDJE D 11, 12; E - L 13 - 15  1006, 1060 

NOTRANJE OBZIDJE - VZHOD E 10 1065, 1088 

PODPORA NOTRANJEGA OBZIDJA E 11 1057=1254 

DVOJNO NOTRANJE OBZIDJE - UTRDITEV E -K 2 -6; D 9 1025 

DVOJNO NOTRANJE OBZIDJE - OSNOVA  E -K 2 -6; D 9 1018 

SEVEROZAHODNI STOLP - KOSTNICA D, E 9, 10 1141, 1247, 1068, 1066, 1087 

APSIDA E, F 6, 7 1089, 1092 

Tabela 2: Strukturne enote poti med javorji. 

 

6.1.1. PRVO OBMOČJE – IZVEN ZUNANJEGA OBZIDJA 

V kvadrantih E – I 14 – 16 ter dodatno za izpostavitev zunanjega obzidja v 

kvadrantih D 11, 12 in G – L 13 – 15, je bil kot prvi raziskan prostor izven zunanjega 

obzidja. 

Pod recentnimi nasutji SE 1001 in SE 1002 je bilo zemljeno peščeno nasutje SE 

1004 oziroma novoveška izravnava terena, ki je v kvadrantih E, F 14, 15 prekrila 

zidano strukturo oziroma zunanje obzidje SE 1006. Struktura je razmejila območje 

na prostor zunaj (vzhod) in na prostor znotraj (zahod) obzidja. Grajena je bila iz 

različno velikih peščenjakovih lomljencev (0,1 – 0,3 m), vezanih z drobljivo malto. 

Struktura SE 1006 (dokumentirane dolţine 35,5 m, širine 0,9 m in dokumentirane 

višine 0,6 m) se je nadaljevala izven poti med javorji kjer je bila zaradi potreb 

prezentacije tudi raziskana. Proti jugu in obstoječemu ţupnišču, v kvadrantu G 15 se 

je struktura nadaljevala kot temelj SE 1006 z nadgrajenim zidom SE 1060 

(dokumentirane dolţine 23 m, širine 0,75 m in višine 0,6 m), dokumentirana pa je 

bila vse do tlakovane poti ţupnišča v kvadrantu L 13 (slika 22). Proti severu je bilo 

nadaljevanje strukture odkrito in dokumentirano le v kvadrantih D 11, 12, vmesni del 

pa je bil zaradi parcelnega lastništva izpuščen. Celotna struktura, opredeljena kot 

zunanje obzidje, je imela polkroţno obliko, usmerjeno sever – jug. Njeno 

nadaljevanje na juţnem delu (kv. L 13) ni bilo raziskano, severni del (kv. D 11) pa je 

bil naslonjen na strukturo SE 1068, ki je predstavljala temelj severovzhodnega 

stolpa oziroma kostnice.  
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Slika 22: Pogled na zunanje obzidje SE 1006, 1060. 

Foto: M. Franca. 

Prva plast pod recentnimi nasutji izven zunanjega obzidja SE 1001, SE 1002 je 

bila zbita ruševinska plast SE 1049 (kv. G – I 15), zaradi recentnih jam SE 1001 

ohranjena v treh ločenih otokih ob zahodnem robu izkopnega polja (skupna dolţine 

11,7 m, širine do 0,9 m, debeline do 0,2 m). Plast je bila sestavljena iz meljastega 

peska in številnih različno velikih peščenjakovih lomljencev 0,05 – 0,5 m), vidni pa so 

bili tudi ostanki malte, keramičnega gradbenega materiala in drobci oglja. Skrajni 

severni otok plasti SE 1049 se je naslonil na strukturo SE 1006 in je prekril manjši 

ostanek (dolţine 3 m, širine 1,4 m in debeline 0,1 m) rumeno rjave in peščene plasti 

SE 1052 (kv. F, G 15). Pod plastjo SE 1049, oziroma kjer le-te ni bilo, je bila 

direktno pod plastjo SE 1001 premešana rumeno rjava in zbita plast SE 1050 (kv. G 

– I 15, 16; dolţine 7,2 m, širine 3,9 m, debeline 0,15 m), ki je poleg lomljencev, 

prodnikov, malte in keramičnega gradbenega materiala vsebovala tudi manjše 

fragmente lončenine in človeških kosti. Plast SE 1050 je prekrila močno 

poškodovano ruševino iz večjih kamnov in malte SE 1051 (kv. G, H 16). Ruševina SE 

1051 (dolţine 1,7 m, širine 4,62 m, debeline do 0,25 m) je imela v osrednjem delu več 

manjših kamnov in mate, rob pa so tvorili večji peščenjakovi lomljenci (do 0,25 m). 

Pod plastjo SE 1050 in pod ruševino SE 1051 je bila na celotni površini izkopnega 

polja prostora zunaj obzidja (kv. E – I 14 – 16) dokumentirana temno rjava plast SE 

1053 (dolţine 15,8, širine 6,1 in debeline 0,1 m) polna malte, z redkimi fragmenti 

keramičnega gradbenega materiala in lončenine (slika 24).  

Po odstranitvi plasti SE 1053 je bila dokumentirana rumeno rjava mazava plast 

SE 1054 (kv. F, H 15, 16). Plast SE 1054 (dolţine 10,6 m, širine 5,6 m in debeline 



T. Leskovar, Poročilo o opravljenih arheoloških raziskavah na najdišču Ponikva – Vaško jedro, parc. št. 1364, 
1808, 5/4, 5/6, 5/7, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 1314/1, 1314/2, 1314/3, 3*, vse k.o. Ponikva (EŠD3276, 15623).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

© Arhej d.o.o. 

37 
 

0,3 m) je poleg manjšega deleţa prodnikov, malte, oglja in človeških ter ţivalskih 

kosti vsebovala veliko število fragmentov lončenine. Pod plastjo SE 1054 se je 

nahajala zadnja dokumentirana površina na območju izven obzidja, SE 1056. Rjavo 

rumena glinena plast (dolţine 12,7 m, širine 5,2 m in dokumentirane debeline 1,8 m) 

z lomljenci, prodniki, drobci malte in fragmenti keramičnega gradbenega materiala je 

bila dokumentirana po celotnem območju izkopnega polja izven zunanjega obzidja 

(kv. E – I, 14 – 16), na katerega se je tudi naslanjala. V skrajnem severnem vogalu 

plasti SE 1056 je bil ob zunanjem obzidju dokumentiran grob 1006 (kv. F 6). Vkop 

za grob, SE 1062 (dolţine 0,36 m, širine 0,2 m in globine 0,03 m) je bil narejen v 

plast SE 1056, v vkopu je leţal močno poškodovan otroški skelet SE 1063 (levi del 

prsnega koša in spodnji del nog), katerega je prekrilo rumeno rjavo in mazavo polnilo 

SE 1061 (slika 23). Plast SE 1056 je bila odstranjena le delno, in sicer do arbitrarno 

določenega nivoja za izgradnjo poti med javorji. 

 

 

Izven zunanjega obzidja SE 1006, 1060 dokumentirane plasti SE 1049 – 1053 

so glede na lego in sestavo tvorile različne ruševine, nastale ob postopnem 

propadanju zunanjega obzidja (slika 24). Pod njimi leţeča plast SE 1054 je glede na 

lego tik za zunanjim obzidjem ter glede na količino vsebovanega materiala 

predstavljala odpad, delujoč v času uporabe zunanjega obzidja. Odpad je nastajal na 

glineni plasti SE 1056, ki je je bila precej podobna sterilni osnovi SE 1010, a manj 

mazava, bolj drobljiva, predvsem pa je še vedno vsebovala različen material (malta, 

keramičen gradbeni material). Sodeč po sestavi, legi in debelini je bilo tu premetano 

nasutje, uporabljeno za izravnavo prvotno strmega pobočja izven zunanjega obzidja.  
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Slika 23: Pogledi na otroški grob 1006. 

Foto: A. Novšak. 

 

 

Slika 24: Pogledi na plasti SE 1049 – 1053, izven zunanjega obzidja. 

Foto: S. Hvalec. 
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1001 RECENTNI POSEGI 

1049 

POSTOPNI PROPADZUNANJEGA OBZIDJA 

1050 

1051 

1053 

1052 

1054 
ODPAD V ČASU DELOVANJA ZUNANJEGA 

OBZIDJA 

1061 

GROB 1006 1063 

1062 

1056 PREMETANO NASUTJE  

1060 
ZUNANJE OBZIDJE 

1006 

Tabela 3: Shematski pregled stratigrafije prvega območja poti med javorji. 

 

6.1.2. DRUGO OBMOČJE – MED ZUNANJIM OBZIDJEM IN 

KOSTNICO 

Znotraj zunanjega obzidja je bilo v sklopu izgradnje poti med javorji, kot drugi del, 

raziskano območje kvadrantov E, F 10 – 14. V tem delu je bila pod recentnimi plastmi 

SE 1001, SE 1002 premešana temno rumeno rjava peščena glina SE 1055 (kv. E – 

G 11 – 15). Plastična in debela plast SE 1055 (dolţine 18,8 m, širine 4,7 m in debeline 

0,8 m) je bila polna prodnikov, keramičnega gradbenega materiala, fragmentov 

lončenine, drobcev malte in oglja ter predvsem človeških in ţivalskih kosti (slika 25). 

Na vzhodnem delu je bila plast SE 1055 zamejena z zunanjim obzidjem SE 1006, 

1060, na zahodnem pa s strukturami SE 1065, 1088 ter 1068, 1066, 108720. Med 

odstranjevanjem plasti SE 1055 je bil v juţnem profilu izkopnega polja poti med 

javorji dokumentiran vogal strukture SE 1057, SE 1058 (kv. E 11)21, usmerjen 

severovzhod – jugozahod, na katerega se je plast SE 1055 naslanjala oziroma ga je 

deloma prekrila. Struktura SE 1057=1254 (dolţine 3,15 m, širine 1,2 m in višine 0,3 

– 1,1 m) je bila sestavljena iz velikih peščenjakovih lomljencev (do 0,6 m), vezanih s 

trdo, zelo svetlo rjavo malto in zamazanih s svetlo rumeno rjavo dodelavo. Na 

strukturi SE 1057=1254 je bila opazna tudi do 5 cm debela plast estriha SE 1058 iz 

malte, kremenčevega peska in koščkov keramičnega gradbenega materiala. Struktura 

SE 1057=1254 se je na zahodnem koncu naslanjala temelj obzidja SE 1065 (kv. E 

                                                             
20 Natančnejši opis struktur je narejen v tretjem območju poti med javorji (kostnica).  
21 Nadaljevanje strukture je bilo odkrito v tretjem delu raziskav, ob izkopu za drenažo (SE 1254).  
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10), na vzhodnem pa je bila prosto v prostoru. Temelj SE 1065 (dokumentirane 

dolţine 2,75 m, širine 1 m in višine 1 m) je bil  nadgrajen z zidom SE 1088 

(dokumentirane dolţine 1,7 m, širine 0,8 m in višine 0,3 m).  

 

Na podlagi sestave in debeline je plast SE 1055 predstavljala nasutje za izravnavo 

območja med zunanjim (SE 1006, 1060) in vzhodnim delom notranjega obzidja (SE 

1065, 1088). Plast je bila najverjetneje nasuta v času gradnje obstoječe cerkve (slika 

25). Struktura SE 1057=1254, naslonjena na vzhodni del notranjega obzidja SE 

1065, 1088, je sluţila kot njegova opora, saj je bila pred nasutjem SE 1055 na tem 

območju klančina (slika 26). Temelj SE 1065 je predstavljal vzhodni del notranjega 

dvojnega obzidja, nadgrajenega z zidom SE 1088. Njegova dvojnost v tem delu ni 

bila vidna, kar je lahko posledica ali nadgradnje SE 1088 ali obnove v času izgradnje 

severovzhodnega stolpa.  

 

 

Slika 25: Pogledi na plast SE 1055. 

Foto: S.Hvalec. 
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Slika 26: Pogledi na strukturo SE 1057=1254 in SE 1065. 

Foto: A. Novšak. 

 

  1001   RECENTNI POSEGI 

  1002   RECENTNO NASUTJE 

  1055   NOVOVEŠKO NASUTJE 

1066   1087  
VZHODNI OBOK KOSTNICE 

 
1068    

  1088 
 

NADGRADNJA DVOJNEGA 
OBZIDJA 

  1065  
 

VZHODNI DEL DVOJNEGA 
OBZIDJA 

Tabela 4: Shematski pregled stratigrafije drugega območja poti med javorji. 

 

6.1.3. TRETJE OBMOČJE – SEVEROVZHODNI STOLP 

OZIROMA KOSTNICA 

Kot tretji odsek je bilo raziskano območje severovzhodnega stolpa oziroma 

kasnejše kostnice, znotraj kvadrantov D, E 9, 10. Po odstranitvi ruše in recentnega 

nasutja SE 1001 so bili tlorisno odkriti zidovi SE 1066, SE 1068, SE 1086, 1087, 

SE 1141, SE 1247 ter polnilo SE 1071 (kv D, E 9, 10) med njimi. Sipko polnilo SE 

1071 (dolţine 6,3 m, širine 3,5 m in globine 0,96 m) je bilo v zgornjem delu 

sestavljeno iz nekaj peščenjakovih lomljencev, malte, grušča, fragmentov lončenine in 

rumeno rjavega melja, ki so prekrivali ogromno število človeških kosti. Človeških 

kosti je bilo z globino vedno več, drugega materiala pa vedno manj. Na svojem 

skrajnem severnem delu se je polnilo SE 1071 naslanjalo na polkroţno strukturo SE 

1247 (kv. D 10). Struktura SE 1247 (dolţine 3m, širine 0,6 m in višine 0,5 m) je bila 

grajena iz manjših peščenjakovih lomljencev (0,05 – 0,2 m), vezanih s svetlo sivo in 
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drobljivo malto. Struktura SE 1247 in polnilo SE 1071 sta se na svoji vzhodni strani 

naslanjali na polkroţno strukturo SE 1068, 1066, 1087 (kv. D, E 10, 11). Zid SE 

1066 (dolţine 2,05 m, širine 1 m in višine 0,6 m) je bil grajen iz peščenjakovih 

lomljencev (0,1 – 0,6 m), vezanih z zelo svetlo rjavo in trdno malto. Zid SE 1087 

(dolţine 2 m, širine 0,95 m in višine 0,47 m) je bil grajen iz peščenjakovih lomljencev 

(0,1 – 0,3 m), vezanih z zelo svetlo rjavo in trdno malto. Zid SE 1066 in zid SE 1087 

sta predstavljala nadgradnjo temelja SE 1068 (dolţine 2,3 m, širine 1,2 m in višine 

0,9 m), prav tako grajenega iz peščenjakovih lomljencev (0,1 – 0,4 m), vezanih z zelo 

svetlo rjavo in trdno malto. Oba zidova, SE 1066 in SE 1087, sta bila grajena na 

istem temelju SE 1068, negativ med njima pa je predstavljala strelna lina SE 1249 

(1 m x 0,96 m x 0,46 m), (slika 27). Na svoji juţni strani se je polnilo SE 1071 

naslanjalo na strukturo SE 1067, 1086 (kv. D, E 9, 10). SE 1086 (dolţine 5,5 m, 

širine 0,85 m in višine 0,4 m) je predstavljala zadnjo, spodnjo linijo nekdanjega zidu, 

grajenega iz peščenjakovih lomljencev (0,1 – 0,6 m), vezanih s svetlo sivo in trdno 

malto. Zid SE 1086 je bil nadgradnja mogočnega temelja SE 1067 (dolţine 5,5 m, 

širine 0,9 m in višine 1,6 m) ravno tako grajenega iz peščenjakovih lomljencev (0,1 – 

0,6 m), vezanih z zelo svetlo rjavo in trdno malto. Na svoji zahodni strani (kv. D 9, 10) 

pa se je polnilo SE 1071 naslanjalo na strukturo SE 1141 (dolţine 5,2 m, širine 1,1 m 

in višine 1,15 m), grajeno iz peščenjakovih lomljencev (0,1 – 0,4 m) in keramičnega 

gradbenega materiala (0,1 m), vezanih s trdo belo malto (slika 28).  

 

 

Slika 27: Pogled na strelno lino SE 1249. 

Foto: M. Franca. 
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Slika 28: Pogledi na severovzhodni stolp – kostnico. 

Foto: M. Franca. 

Pod polnilom SE 1071 je leţala temno rumeno rjava mazava peščena glina SE 

1142 (kv. D, E 9, 10) z lomljenci, prodniki, ostanki malte in drobcev oglja ter 

človeškimi in ţivalskimi kostim. Premešana tanka plast SE 1142 je bila ohranjena v 

dveh otokih (dokumentirane dolţine 6 m, širine 1,6 m in debeline 0,08 m), ki sta se 

naslanjala na temelje SE 1141, SE 1067 in SE 1068. Poleg tega sta prekrila dve večji 

jami, SE 1144/45, 51 (kv. D 9) in SE 1146 – 48, 52 (D, E 10) ter manjšo stojko SE 

1149/50. Okrogel vkop jame SE 1145 (s premerom 0,9 m in globine 0,3 m) je bil v 

zapolnjen s temno rumeno rjavo meljasto glino SE 1144, kateri so bili primešani 

koščki malte in oglja, fragmenti keramičnega gradbenega materiala in lončenine ter 

prodniki. Po dnu vkopa SE 1145 je bilo pod prvim polnilom SE 1144, še drugo 

polnilo SE 1151 (s premerom 0,7 m in debeline 0,0,5 m) iz temno sivo rjave mazave 

meljaste gline z drobci malte, oglja in keramičnega gradbenega materiala. Okrogel 

vkop SE 1147 (s premerom 1,6 m in globine 0,75 m) je bil zapolnjen s prvim polnilom 

SE 1146 (debeline 0,15 m) iz rumeno rjave peščene gline, v kateri so bili prodniki, 

fragmenti lončenine, keramičnega gradbenega materiala in kosti ter drobci oglja in 

malte. Pod prvim polnilom SE 1146 je bilo drugo polnilo SE 1152 iz večjih 

peščenjakovih lomljencev (0,1 – 0,5 m), ki so leţali na tretjem polnilu SE 1148 (s 

premerom 1,3 m in debeline 0,6 m) iz pasov temno rumeno rjave gline in peščene 

gline s koščki malte, oglja, lončenine in keramičnega gradbenega materiala. Vkop SE 

1150 (kv. D 9) je bil zapolnjen s temno rumeno rjavo glino SE 1149, v kateri so bili 

drobci oglja, fragmenti keramičnega gradbenega materiala ter peščenjakovi lomljenci 
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(0,1 m). Stojka SE 1149/50 (dolţine 0,4 m, širine 0,2 m in globine 0,35 m) je bila 

med temeljem SE 1141 in večjo jamo SE 1144/45, 51 (kv. D 9).  

Vkop SE 1150 je bil vkopan direktno v sterilno osnovo SE 1010, vkopa SE 1145 

in SE 1147 pa sta presekala še pod SE 1142 leţečo, rumeno rjavo drobljivo in 

peščeno plast SE 1143 (kv. D, E 9, 10). Nehomogena plast SE 1143 (dolţine 4,6 m, 

širine 2,1 m in debeline 0,4 m) s prodniki, malto in keramičnim gradbenim 

materialom, ki se je naslanjala na temelja SE 1067 in SE 1068, je prekrila stojko SE 

1158/59 in vkopa s polnili SE 1153/54 in SE 1155/56 za izgradnjo temeljev SE 

1067 in SE 1068 ter zapolnila poglobitev SE 1160 in ostanek vkopa SE 1157.  

Vkop SE 1159 (kv. E, F 10) je bil zapolnjen s temno rjavo glino SE 1158, v kateri 

so bili drobci oglja in malte ter manjši prodniki. Stojka SE 1158/59 (dolţine 0,56 m, 

širine 0,36 m in globine 0,3 m) je bila med temeljem SE 1067 in večjo jamo SE 1146 

– 48, 52 (kv. D, E 10). Ob temelju SE 1067 je bil pod plastjo SE 1143 dokumentiran 

vkop SE 1154 s polnilom SE 1153 (kv. D, E 9, 10). Vkop in polnilo SE 1153/54 

(dolţine 5,7 m in širine do 0,25 m) sta bila ostanek izgradnje temelja SE 1067, 

poškodovana pa sta z ţe omenjeno stojko SE 1158/59. Ob temelju SE 1068 sta bila 

pod plastjo SE 1143 dokumentirana vkop SE 1156 s polnilom SE 1155 (kv. E, D 10). 

Vkop in polnilo SE 1155/56 (dokumentirane dolţine 1,7 m in širine do 0,29 m) sta 

predstavljala ostanek izgradnje temelja SE 1068.  

Pod plastjo SE 1143 je bila v severovzhodnem delu (kv. D, E 10) dokumentirana 

poglobitev SE 1160 (dokumentirane dolţine 2 m, širine 1,1 m in globine 0,1 m). V 

jugovzhodnem delu (kv. D, E 9, 10) je bil pod plastjo SE 1143 dokumentiran 

poškodovan linearen jarek SE 1157 (dolţine 1,7 m, širine 0,5 m in globine 0,1 m). 

Poglobitev SE 1160 je bila na vzhodni strani presekana z vkopom SE 1156, za temelj 

SE 1068, linearni jarek SE 1157 pa z vkopom SE 1154, za temelj SE 1067.  

 

Strukture SE 1068 in SE 1066, 1087, SE 1067 in SE 1086 ter SE 1141 so bili 

sočasno grajeni temelji in zidovi severovzhodnega stolpa, kasneje uporabljenega za 

kostnico. SE 1068, 1066 in vzhodni konec SE 1067, 1086 so se naslonili na 

vzhodni del notranjega obzidja s temeljem SE 1065 in zidom SE 1088. SE 1142 in 

zahodni konec SE 1067, 1086 so se naslonili na dvojno notranje obzidje SE 1025, 

1018. SE 1068, 1066, 1087, SE 1067, 1086 in SE 1142 so kot rečeno tvorili 

polkroţni severovzhodni stolp s strelno lino SE 1249 (slika 27), ki je predstavljal del 
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utrditve obzidja. Med SE 1141 in SE 1068 grajena struktura SE 1246 je 

predstavljala kasnejšo zazidavo vhoda v stolp (slika 28), narejeno zaradi spremembe 

namembnosti le tega v kostnico, o kateri govori polnilo SE 1071. Pred tem je bila 

uporaba stolpa povezana z večjima jamama SE 1144, 45, 51 in SE 1146 – 48, 52 

ter stojkama SE 1149/50 in SE 1158/59 (slika 29). Ruševinsko posutje SE 1143, 

kamnito polnilo ene večjih jam SE 1148, jugovzhod – severozahod usmerjen linearni 

kanal SE 1157 in poglobitev SE 1160 pa dokazujejo povezavo dvojnega obzidja SE 

1018, 1025 in vzhodnega dela notranjega obzidja SE 1065, 1088, uničene ob 

gradnji samega stolpa.  

 

 

Slika 29: Polovično izpraznjena kostnica z vkopi na dnu. 

Foto: S. Porenta. 
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RECENTNI POSEGI     1001       RECENTNI POSEGI 

KOSTNICA     1071       KOSTNICA 

ZAZIDAVA     1247       ZAZIDAVA 

HODNA POVRŠINA     1142       HODNA POVRŠINA 

JAME POD KOSTNICO 

        1146   

JAME POD KOSTNICO 
  1144     1152   

1149 1151   1158 1148   

1150 1145   1159 1147   

RUŠEVINSKO POSUTJE     1143       RUŠEVINSKO POSUTJE 

STRUKTURA KOSTNICE 
OZIROMA SV STLOPA - 

ZAHODNI DEL 

  1153     1155   
STRUKTURA KOSTNICE 
OZIROMA SV STLOPA - 

VZHODNI DEL 

  1086   1087 1249 1066 

1141 1067     1068   

  1154     1156   

DVOJNO OBZIDJE 

    1088  
NADZIDAVA DVOJNEGA 

OBZIDJA 

1025       1065   DVOJNO OBZIDJE - 
VZHODNI DEL 1018       

 
  

VKOP ZA NOTRANJE 
OBZIDJE 

    1157       
VKOP ZA NOTRANJE 

OBZIDJE 
POGLOBITEV PRED 

NOTRANJIM OBZIDJEM 
    1160       

POGLOBITEV PRED 
NOTRANJIM OBZIDJEM 

STERILNA OSNOVA     1010       STERILNA OSNOVA 

Tabela 5: Shematski pregled stratigrafije tretjega območja poti med javorji. 

 

6.1.4. ČETRTO OBMOČJE – MED SEVEROVZHODNIM IN 

SEVEROZAHODNIM STOLPOM 

Zadnji, četrti del poti med javorji je obsegal območje znotraj vzhodnega dela 

notranjega obzidja SE 1065, 1088 in dvojnega obzidja SE 1018, 1025, v kvadrantih 

E, F 3 – 10.  

Po odstranitvi ruše in recentnega nasutja SE 1001 je bilo po severni meji 

izkopnega polja odkrito dvojno notranje obzidje SE 1018, 1025 (kv. E 3 – 8, D 8, 9), 

poškodovano z dvema jamama SE 1226/30 in SE 1231/32 (kv. E5). Nepravilno 

oblikovan globok in stopničast vkop SE 1230 je bil zapolnjen s temno sivo rjavim 

meljastim peskom, peščenjakovimi lomljenci (0,05 – 0,3 m), malto, keramičnim 

gradbenim materialom, fragmenti lončenine in stekla SE 1226 (dolţine 0,73, širine 

0,63 in globine 0,66 m). Takoj ob njem je bil bolj plitev vkop SE 1232, zapolnjen s 

temno sivo rjavim peskom, lomljenci (0,05 – 0,15 m), malto in keramičnim 

gradbenim materialom SE 1231 (dolţine 0,72 m, širine 0,67 m in globine 0,38 m).  
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Slika 30: Pogled na jami SE 12030 in SE 1232 ter na strukturo SE 1162. 

Foto: M. Franca. 

Zunanji del dvojnega obzidja SE 1025 (širine 0,7 m) je bil grajen iz peščenjakovih 

lomljencev (0,1 – 0,3 m), vezanih s svetlo sivo in drobljivo malto. Zid SE 1025 se je 

naslanjal na notranji in slabše grajen zid dvojnega obzidja SE 1018 (širine 0,5 m), 

ravno tako grajen iz peščenjakovih lomljencev (0,1 – 0,3), vezanih s svetlo sivo in 

drobljivo malto. V kvadrantu E 6 je bil dvojni zid nadgrajen s strukturo SE 1137 

(dokumentirane dolţine 1,2 m, širine 0,95 m in višine 0,45 m). Struktura SE 1137 je 

bila grajena iz peščenjakovih lomljencev (0,1 – 0,35 m), vezanih z zelo svetlo sivo 

malto, dvojnosti obzidja pod njo pa ni bilo več opaziti. Struktura SE 1137 je bila 

usmerjena zahod – vzhod, njenega nadaljevanja proti vzhodu pa zaradi ţe nadzidane 

recentne prezentacijske škarpe ni bilo mogoče dokumentirati (slika 31).  

 

 

Slika 31: Pogled na dvojno obzidje in zid SE 1137 po rekonstruirano škarpo. 

Foto: S. Porenta. 
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V kvadrantu E 5 je bila takoj pod odstranjeno rušo dokumentirana linearna 

struktura SE 1162, ki se je iz zunanje (severne) strani naslanjala na zid SE 1025. 

Struktura SE 1162 (dokumentirane dolţine 0,8 m in širine 1,1 m) je bila grajena iz 

peščenjakovih lomljencev (0,1 – 0,5 m), vezanih s trdno belo malto. Usmerjena je bila 

jug – sever, vendar njeno nadaljevanje zaradi poteka pod obstoječo stavbo ni bilo 

raziskano (slika 30). Vzporedno s strukturo SE 1162 je bila v kvadrantu D, E 7, pod 

recentno rekonstruirano škarpo, dokumentirana struktura SE 1140 (dokumentirane 

dolţine 1,5 m, širine 0,95 m in dokumentirane višine 1 m). Načina gradnje in odnosa z 

odvojnim obzidje zaradi nazidane škarpe ni bilo mogoče določiti. V kvadrantu E 3 je 

bila na strukturo SE 1025 naslonjena struktura SE 1170 (dokumentirane dolţine 0,2 

m, širine 1,35 m in ohranjene višine 0,35 m), grajena iz peščenjakovih lomljencev (0,1 

– 0,3 m), vezanih z belo in trdno malto. Struktura je bila dokumentirana zgolj v 

profilu, saj se je nadaljevala v temelj sosednje hiše.  

 

Znotraj (juţno) dvojnega obzidja SE 1025, 1018 so bila pod recentnim nasutjem 

SE 1001 odkrita polnila SE 1073, 1075, 1076, 1078, 1080, 1082, 1084, 1103, 

struktura SE 1161 ter plast SE 1072. Polnila so zapolnjevala v plast SE 1072 

vkopane vkope 1074, 1077, 1079, 1081, 1083, 1085 in 1103. Struktura SE 1161 ni 

imela jasno vidnega vkopa, leţala pa je znotraj plasti SE 1072. Vsa polnila so si bila 

zelo podobna, sestavljena iz rjave peščene gline, ki je obdajala peščenjakove lomljence 

(0,1 – 0,5 m) in keramičen gradbeni material (0,05 – 0,2 m). Posebej sta bili ločeni le 

polnili znotraj vkopa SE 1074 (kv. E 8), kjer je polnilo SE 1073 iz peščenjakovih 

lomljencev jasno tvorilo obod po steni vkopa, vmes pa je bila rjava peščena glina SE 

1075 (slika 32). Jame so leţale v liniji vzhod – zahod, vzporedno z obstoječo cerkvijo, 

zaradi česar sta zadnji zahodni dve (SE 1076/77 in SE 1102/1103) ţe nakazovali smer 

zavoja proti jugu. Jame in struktura SE 1161 so podrobneje opisane v preglednici 6. 
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Slika 32: Pogledi na strukturo SE 1073 in prazen vkop SE 1074. 

Foto: A. Novšak. 

Plast SE 1072 (kv. D – F, 4 – 9) je sestavljal rumeno rjav peščen melj, ki je 

vseboval lomljence, prodnike, grušč, malto, keramičen gradbeni material, fragmente 

lončenine in človeških kosti ter ţelezne ţeblje. Plast SE 1072 (dolţine 27 m, širine 4,3 

m in debeline 0,8 m) se je na severni strani naslanjala na zid SE 1018, na juţni pa na 

temelj obstoječe cerkve SE 1096.  

SE 1072 je bila odstranjena le do arbitrarne višine, potrebne za izgradnjo poti 

med javorji. Pri tem so bile v kvadrantih E, F 6, 7 odkrite strukture SE 1089, SE 

1092 in SE 1138, polnilo SE 1093 v vkopu SE 1094 ter polnilo SE 1090=1091. 

Zaradi dvigovanja površja je bila v kvadrantih E, F 3, 4 ob odstranitvi SE 1072 ţe 

odkrita plast SE 1037 in polnilo SE 1122.  

Močno premešano rjavo rumeno, peščeno glineno polnilo SE 1090=1091 

(dolţine 3 m, širine 0,5 m in debeline 0,3 m) s peščenjakovimi lomljenci (0,1 – 0,5 

m), fragmenti keramičnega gradbenega materiala, lončenine in kosti je prekrivalo 

vkop SE 1126 s temeljem SE 1138 in polnilom SE 1125. Linearni vkop SE 1126 

(dolţine 3,1 in širine 0,25 m) za temelj iz peščenjakovih lomljencev (0,2 – 0,4 m) 

vezanih z zelo svetlo rjavo in trdno malto SE 1138 (dolţine 2,8 m, dokumentirane 

širine 0,5 m in višine 0,9 m) je bil vkopan v sterilno osnovo ter dodatno zapolnjen s 

temno sivo peščeno glino SE 1125 (dolţine 3,1 in širine 0,25 m). Vse tri stratigrafske 

enote so bile omejene oziroma naslonjene na strukturo SE 1089 in njeno utrditev SE 
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1092, grajenima v vkop SE 1094 (dolţine 3,85 m in dokumentirane širine 2 m), 

zapolnjenim s temno sivim polnilom iz peska, malte, peščenjakovih lomljencev (do 

0,15 m) in prodnikov SE 1093. Polkroţna struktura SE 1089 (dolţine 3,85 m, širine 

1,4 m in višine 1,1m) je bila grajena iz peščenjakovih lomljencev (0,05 – 0,3 m) in 

klesancev (0,1 – 1 m), vezanih z rumeno rjavo peščeno malto. Na sredini polkroga 

strukture SE 1089 je bilo pravokotno, 1 m dolgo in 0,5 m široko zoţenje strukture, 

grajeno iz manjših peščenjakovih lomljencev (0,1 m). Pravokotna utrditev SE 1092 

(dolţine 1,5 m in širine 0,9 m), opazna le na vzhodnem delu strukture SE 1089, je 

bila grajena iz manjših peščenjakovih lomljencev (0,1 – 0,4 m), vezanih z enako, 

rumeno rjavo peščeno malto (slika 33).  

 

 

Slika 33: Pogledi na apsido SE 1089 z utrditvijo SE 1092 ter na temelj SE 1138 in polnilo SE 1090. 

Foto: A. Novšak. 

Po odstranitvi polnila SE 1090=1091 so bili znotraj strukture SE 1089 

dokumentirani grobovi 1008 (SE 1097), 1009 (SE 1098) in 1010 (SE 1099, 1104, 

1105, 1112), vkopani v plast SE 1037 in poškodovani ob izgradnji same strukture 

(slika 34). Ovalen grob 1010 je bil dobro ohranjen, njegov vkop SE 1105 pa je močno 

poškodoval preostala dva grobova, ki sta bila posledično zelo slabo ohranjena, brez 

jasnih mej vkopa in polnila, ter tako dokumentirana le s po enim SE na grob.  
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Slika 34: Pogledi na grobove 1008 – 1010. 

Foto: M. Franca. 

V kvadrantih E, F 3, 4, kjer je bila plast SE 1072 v celoti odstranjena, je bilo na 

nivoju spodaj leţeče plasti SE 1037 opazno večje število polnil grobov (slika 35). Ker 

nadaljnje poglabljanje na tem delu izkopnega polja ni bilo potrebno, je bil 

dokumentiran le najvišje leţeči grob 1014 (SE 1122 – 1124), z ţe odkritim skeletom 

(slika 36).  

 

Slika 35: Pogled na SE 1037 in polnila grobov. 

Foto: M. Franca. 
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Slika 36: Pogled na grob 1014. 

Foto: M. Franca. 

Natančneje so grobovi predstavljeni v preglednici 7. 
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SE KV. VRSTA OBLIKA DIMENZIJE (m) BARVA KONSISTENCA SESTAVA GROBE SESTAVINE 

1073 E 8 polnilo okrogla 0,7x0,65        
lomljenci (10-40 cm) - 99%; 

k.g.m. (5x10 cm) - 1% 

1074 E 8 vkop okrogla 0,7x0,65          

1075 E 8 polnilo okrogla 0,35x0,65  
10 YR 
4/3, 
rjava 

gnetljiva 
peščena 

glina - 92% 

lomljenci (5-15 cm) - 5%; 
k.g.m. (5-10 cm) - 2%; ţelezo 

(ţeblji) - 1% 

1076 E, F 4 polnilo ovalna 0,78x0,65  
10 YR 
4/3, 
rjava 

gnetljiva 
peščena 

glina - 92% 

lomljenci (5-15 cm) - 5%; 
k.g.m. (5-10 cm) - 2%; ţelezo 

(ţeblji) - 1% 

1077 E, F 4 vkop ovalna 0,78x0,65          

1078 D, E 8 polnilo okrogla 0,8x0,51  
10 YR 
4/3, 
rjava 

gnetljiva 
peščena 
glina - 
30% 

lomljenci (10-50 cm) - 65%; 
k.g.m. (5-20 cm) - 5% 

1079 D, E 8 vkop okrogla 0,8x0,51         

1080 E 7 polnilo ovalna 1,1x0,65  
10 YR 
4/3, 
rjava 

gnetljiva 
peščena 
glina - 
30% 

lomljenci (10-50 cm) - 65%; 
k.g.m. (5-20 cm) - 5% 

1081 E 7 vkop ovalna 1,1x0,65          

1082 E 6 polnilo okrogla 0,8x0,45  
10 YR 
4/3, 
rjava 

gnetljiva 
peščena 
glina - 
30% 

lomljenci (10-50 cm) - 65%; 
k.g.m. (5-20 cm) - 5% 

1083 E 6 vkop okrogla 0,8x0,45          

1084 E5 polnilo okrogla 0,55  
10 YR 
4/3, 
rjava 

gnetljiva 
peščena 
glina - 
30% 

lomljenci (10-50 cm) - 65%; 
k.g.m. (5-20 cm) - 5% 

1085 E5 vkop okrogla 0,55         

1102 F 3,4 polnilo okrogla 0,64  
10 YR 

4/3 
rjava 

gnetljiva 
peščena 
glina - 
30% 

lomljenci (10-50 cm) - 65%; 
k.g.m. (5-20 cm) - 5% 

1103 F 3,4 vkop okrogla 0,64          

1161 E 10 struktura okrogla 0,5x0,3        
lomljenci (10-35 cm) - 95%; 

k.g.m.(10x15 cm) - 5% 

Tabela 6: Jame gradbenega odra. 
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SE KV VRSTA OBLIKA DIMENZIJE BARVA KONSISTENCA SESTAVA 
GROBE 

SESTAVINE 
OPIS POVZETEK 

1097 F 7 grob nepravilna 0,4x0,25x0,25 
10 YR 
3/3, 
rjava 

mazava 
glinast melj 

- 60% 
ostanek skeleta 

- 40% 

Zelo slabo ohranjen grob na zahodnem 
delu notranjosti strukture SE 1089. 
Polnilo v grobu je bilo okoli skeleta 

opazno, meje vkopa pa niso bile vidne. 
Skelet je bil slabo ohranjen, ostal je le 

prsni koš s ključnico. Kosti so bile 
poškodovane in zaradi vlaţnega okolja 
precej drobljive. Skelet je bil orientiran 

vzporedno s cerkvijo, V-Z, z glavo na 
zahod.  Grob je bil vkopan v plast SE 1037, 

v času gradnje strukture 1089 je bil na 
severni strani presekan. Dodatno je bil 

poškodovan še s kasnejšim grobom 1010 
oziroma njegovim vkopom SE 1105. Grob 

je zaradi slabe ohranjenosti in 
nerazpoznavnih mej vkopa in polnila 

dokumentiran pod enotno SE.  

GROB 1008 

1098 F 7 grob nepravilna 1,35x0,3x0,1 
10 YR 
3/3, 
rjava 

mazava 
glinast melj 

- 50% 
 ostanek skeleta 

- 50% 

Zelo slabo ohranjen grob vzdolţ severnega 
dela notranjosti strukture SE 1089. 
Polnilo v grobu je bilo okoli skeleta 

opazno, meje vkopa pa niso bile vidne. 
Skelet je bil slabo ohranjen, ostala sta le 
del desne noge in del prsnega koša. Kosti 

so bile poškodovane in zaradi vlaţnega 
okolja precej drobljive. Skelet je bil 

orientiran vzporedno s cerkvijo, V-Z, z 
glavo na zahod. Grob je bil vkopan v plast 
SE 1037, v času gradnje strukture 1089 je 
bil na severni strani presekan.  Dodatno je 

bil poškodovan še s kasnejšim grobom 
1010 oziroma njegovim vkopom SE 1105. 

Grob je zaradi slabe ohranjenosti in 
nerazpoznavnih mej vkopa in polnila 

dokumentiran pod enotno SE.  

GROB 1009 

1099 F 7 skelet linearna 1,4x0,25         

Skelet v grobu 1010, ohranjen skoraj v 
celoti, manjkale so le dlani in stopala. 

Kosti so bile poškodovane in zaradi 
vlaţnega okolja precej drobljive. Skelet je 

orientiran vzporedno s cerkvijo, V-Z, z 
glavo na zahod. Skelet je imel ob glavi 

GROB 1010 
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srebrnik (PN 1040), nad glavo pa koščeno 
iglo (PN 1039). 

1104 F 7 polnilo ovalna 1,7x0,25x0,05 

10 YR 
3/2, zelo 

temno 
sivo 
rjava 

gnetljiva in mazava 
meljasta 

glina - 95% 
prodniki (1-3 

cm) - 5% 

Mastno in vlaţno polnilo groba 1011, ki je 
zapolnjevalo vkop SE 1105. V polnilu so 

bili tudi ostanki krste SE 1112. 

POLNILO 
GROBA 1011 

1105 F 7 vkop ovalna 1,7x0,25x0,05         

Vkop za grob 1011, narejen v SE 1037. 
Vkop je presekal tudi grobova 1008 in 
1009. V vkopu je na krsti SE 1112 leţal 
skelet SE 1099, prekrit s polnilom SE 

1105. 

VKOP ZA 
GROB 1011 

1112 F 7 struktura nepravilna         
les  krste - 

100% 

Ostanek krste v grobu 1010, ohranjene po 
severni strani groba in delno pri nogah. 

Les je bil močno prepret, po severni strani 
so bili tudi ostanki ţebljev PN 1043-45.  

KRSTA V 
GROBU 1010 

1122 F 3 polnilo ovalna 1,8x0,6x0,15 

10 YR 
4/2 

temno 
sivo 
rjava 

plastična 
meljasta 

glina - 95% 
grušč  - 5% 

Polnilo groba 1014, ki je zapolnjevalo vkop 
SE 1124. Polnilo je bilo zaradi kasnejše 

gradnje ceste v zgornjem delu 
poškodovano. V polnilu so bili tudi 

številni ţeblji krste (PN 1058) in nekaj 
kosti, ki niso pripadale skeletu v grobu.  

POLNILO 
GROBA 1014 

1123 F 3 skelet linearna 1,6x0,4         

Lepo ohranjen ţenski skelet v gorbu 1014. 
Slabše ohranjeni sta bili le stopali, 
predvsem desno. Lobanja je bila 

napokana, predvsem po šivih, počeni sta 
bili tudi sramnica in sednica. Skelet je bil 

orientiran SZ-JV, z glavo na SZ.  Na 
lobanji je bil bronast venec (PN 1051), ob 
lobanji je bil kriţ (PN 1052) in svetinjica 

(PN 1053), v spodnjem delu prsnega koša 
so bili ţička (PN 1054), obročki (PN 1056) 

in jagode (PN 1057).  

SKELET 
GROBA 1014 

1124 F 3 vkop ovalna 1,8x0,6x0,15         

Vkop za grob 1014, vkopan v plast SE 
1037. Vkop je bil v zgornjem delu 
poškodovan zaradi gradnje ceste, 

zapolnjen je bil s polnilom SE 1122 in 
skeletom SE 1123.  

VKOP ZA 
GROB 1014 

Tabela 7: Grobovi četrtega območja poti med javorji. 
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RECENTNI POSEGI   1001   RECENTNI POSEGI 
TEMELJ OBSTOJEČE 

CERKVE  1096  
TEMELJ OBSTOJEČE 

CERKVE 

JAME GRADBENEGA 
ODRA OB GRADNJI 
BAROČNE CERKVE 

1073, 1075, 1076, 
1078, 1080, 1082, 
1084, 1102, 1161  1226, 1231 POŠKODBA DVOJNEGA 

OBZIDJA 1074, 1077, 1079, 
1081, 1083, 1085, 

1103  1230,1232 

NOVOVEŠKO NASUTJE   1072   NOVOVEŠKO NASUTJE 
POLNILO ZNOTRAJ 

APSIDE   1090   

  
TEMELJ CERKVE 
ZNOTRAJ APSIDE 

1125     

1138     

1126     

APSIDA 

1093     

1092     

1089   
1170, 1162, 

1140 
NA DVOJNO OBZIDJE 
NASLONJENI ZIDOVI 

1094   1137 
NADGRADNJA DVOJNEGA 

OBZIDJA 

GROB 1010 

1104   1122 

GROB 1014 1112   1123 

1099   1124 

1105     

  GROB 1008 IN 1009 1097, 1098     

DVOJNO OBZIDJE 
  1025   

DVOJNO OBZIDJE 
  1018   

PREOBLIKOVANA 
STERILNA OSNOVA   1037   

PREOBLIKOVANA 
STERILNA OSNOVA 

STERILNA OSNOVA   1010   STERILNA OSNOVA 

Tabela 8: Shematski pregled stratigrafije četrtega območja. 



T. Leskovar, Poročilo o opravljenih arheoloških raziskavah na najdišču Ponikva – Vaško jedro, parc. št. 1364, 
1808, 5/4, 5/6, 5/7, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 1314/1, 1314/2, 1314/3, 3*, vse k.o. Ponikva (EŠD3276, 15623).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

© Arhej d.o.o. 

57 
 

Jame SE 1075 – 1085, 1102/103 in struktura SE 1161 so bile glede na lego 

vzporedno fasadi obstoječe cerkve, glede na polnila in glede na pričevanja domačinov, 

opredeljene kot ostanki gradbenega odra v času gradnje cerkve sv. Martina v 18. 

stoletju. V ta sklop bi lahko uvrstili tudi dvojno jamo SE 1226/30, 1231/32. 

Premešana plast SE 1072, polna različnega materiala in predvsem človeških kosti, je 

predstavljala nasutje za izravnavo površine ob gradnji obstoječe cerkve. Istemu 

namenu pa je sluţilo tudi polnilo SE 1190=1191. SE 1125/26, 1138 so tvorile kot 

temelj obstoječe cerkve, s polnilom in vkopom v sterilno osnovo SE 1010, omejene 

zgolj na prostor znotraj apside SE 1089. SE 1089, 1092 – 1094 so vezane na 

apsido starejše cerkve; SE 1094 je bil v sterilno osnovo SE 1010 narejen vkop, z 

namenom izgradnje apside SE 1089 in njene utrditve SE 1092, SE 1093 pa je 

zapolnjevalo preostali prazen prostor med steno vkopa in apsido. Strukture SE 1162, 

SE 1170 in SE 1140 so dozidave naslonjene na zunanje obzidje SE 1025. Vse tri 

strukture so se nahajale na severnem delu obzidja in so se tudi nadaljevale naprej na 

sever, njihova namembnost pa zaradi omejitev raziskav ni bila določena. SE 1037 je 

bila opredeljena kot zaradi vkopanih grobov preoblikovana sterilna osnova.   



T. Leskovar, Poročilo o opravljenih arheoloških raziskavah na najdišču Ponikva – Vaško jedro, parc. št. 1364, 
1808, 5/4, 5/6, 5/7, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 1314/1, 1314/2, 1314/3, 3*, vse k.o. Ponikva (EŠD3276, 15623).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

© Arhej d.o.o. 

58 
 

6.2. STRATIGRAFSKI ORIS – TRG PRED CERKVIJO 
 

Ob ureditvi trga pred cerkvijo je bilo v kvadrantih F – K 1 – 3 arheološko raziskano 

23 m dolgo in 15 m široko območje. Globina izkopa se je prilagajala potrebam za 

gradnjo, tako je bil v vzhodnem delu območja izkop globok 0,4 m, v zahodnem pa do 

1 m. Del trga pred cerkvijo je bil raziskan ţe v prvi fazi arheoloških raziskav 

(sondiranje in tlorisno čiščenje zidov).  

V drugi fazi (nadzor ob gradnji) so bila dodatno raziskana štiri območja, zamejena 

z arheološkimi ostalinami, povezanimi v strukturne enote (tabela 9). Prvo območje 

predstavlja prostor znotraj dvojnega obzidja, do temelja obstoječe cerkve. Drugo 

območje je vezano na severozahodni, pravokotni vhodni stolp, tretje pa na polkroţni, 

jugozahodni kaplanov stolp. Zadnje, četrto območje zaobjema prostor izven dvojnega 

obzidja, med severozahodnim in jugozahodnim stolpom.  

 

STRUKTURNA ENOTA KVADRANTI SE 

SEVEROZAHODNI STOLP - VHOD F, G 1 - 3 1040, 1113 - 15 

JUGOZAHODNI STOLP - KAPLANOV I - K 2, 3 1036, 1041 

DVOJNO NOTRANJE OBZIDJE - DOZIDAVA F - K 2, 3 1025 

DVOJNO NOTRANJE OBZIDJE - OSNOVA  F - K 2, 3 1018 

TEMELJ CERKVE F - J 4 1096, 1118 

Tabela 9: Strukturne enote trga pred cerkvijo. 

 

6.2.1. PRVO OBMOČJE – MED DVOJNIM OBZIDJEM IN 

TEMELJEM CERKVE 

V kvadrantih F – J 3, 4 je bilo kot prvo raziskano območje znotraj dvojnega obzidja 

SE 1018, 1025, do temelja cerkve SE 1096 in njegove razširitve SE 1118.  

Pod recentnim nasutjem SE 1001 se je nahajalo, ţe v prvi fazi raziskav očiščeno in 

dokumentirano, dvojno obzidje SE 1018, 25 (kv. F – K 2, 3). Ob obstoječi cerkvi je 

bila pod recentnim nasutjem SE 1001 struktura SE 1096 (kv. F – J 4) oziroma 

temelj cerkve. Linearna struktura SE 1096 (dolţine 30 m in dokumentirane širine od 

0,3 do 1,2 m) je bila grajena iz peščenjakovih klesancev (0,3 – 0,6 m), lomljencev (0,1 

– 0,6 m) in keramičnega gradbenega materiala (0,1 – 0,15 m), vezanih z belo in trdno 

malto. V kvadrantih G 3, 4 je bila pod recentnim nasutjem SE 1001 in delno pod 

strukturo SE 1096, pravokotna struktura SE 1118 (dolţine 3,9 m in širine 1,6 m). 
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Struktura SE 1118 je bila grajena iz zelo različno velikih peščenjakovih lomljencev 

(0,05 – 0,6 m), slabo vezanih z drobljivo in peščeno svetlo rjavo malto (slika 37). 

 

 

Slika 37: Pogledi na temelj SE 1096 in SE 1118. 

Foto: M. Franca. 

Temelj SE 1096 in struktura SE 1118  sta poškodovala pod SE 1001 leţečo plast 

SE 1116 (kv. F, G 3, 4), ki se je na svoji zahodni strani naslanjala na dvojno obzidje 

SE 1018, 1025. Temno rumeno rjava plast peščenega melja, s prodniki, drobci oglja 

ter fragmenti keramičnega gradbenega materiala in kosti, SE 1116 (dolţine 6 m in 

širine 5,7 m), je bila odkrita le v njenem severnem delu, v juţnem delu (kv. H – J 3, 4) 

izkop za ureditev trga ni bil dovolj globok in recentno nasutje SE 1001 ni bilo v celoti 

odstranjeno. V plasti SE 1116 sta bila dokumentirana grobova 1012 (kv. F 3, 4) in 

1013 (kv. G 4). Pri obeh grobovih je bil opaţen le skelet, vkopa ali polnila pa ni bilo 

mogoče razpoznati. Skelet SE 1117 (dolţine 0,5 m in širine 0,2 m) je bil pripisan 

grobu 1012, skelet SE 1119 (dolţine 0,43 m in širine 0,1 m) pa grobu 1013. Oba 

grobova sta bila orientirana vzhod – zahod (z glavo na zahod) in sta bila poškodovana 

s temeljem SE 1096 (slika 39 in 40).  
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Slika 38: Pogledi na grob 1012. 

Foto: M. Franca. 

 

 

Slika 39: Pogledi na grob 1013. 

Foto: M. Franca. 

Ker na tem delu izkop za ureditev trga ni bil globlji, plast SE 1116 ni bila 

odstranjena, opazno je bilo le, da se na svojem severnem delu (kv. F 3, 4) tanjša in 

izteče na plast SE 1037.  

Omeniti velja, da je bilo dvojno obzidje v kvadrantih I, J 3 močno poškodovano z 

recetnim vkopom za vodovod SE 1001, ki je v diagonali vzhod – zahod popolnoma 

uničil del obzidja in jugozahodni stolp (slika 40). 
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Slika 40: Pogledi na poškodbo dvojnega obzidja in jugozahodnega stolpa. 

Foto: M. Franca. 

 

  1001   RECENTNI POSEGI 

 1096 
 TEMELJ CERKVE 

   1118   

1117   1119 GROB 1012 IN 1013 

  1116   DEL GROBIŠČA 

  1025   
DVOJNO OBZIDJE 

  1018   

  
1037 

  
PREOBLIKOVANA STERILNA 

OSNOVA 

Tabela 10: Shematski pregled stratigrafije prvega območja trga pred cerkvijo. 

 

In situ grobovi v plasti SE 1116, naslonjeni na SE 1018 in na vhodni 

severozahodni stolp pričajo o eni od faz grobišča. Grobišče je bilo poškodovano v času 

izravnav za gradnjo obstoječe cerkve oziroma zaradi same gradnje le-te (SE 1096, 

1118).    

 

6.2.2. DRUGO OBMOČJE – VHODNI STOLP 

Kot drugo območje raziskav na trgu pred cerkvijo je bil v kvadrantih F, G 1 – 3 

odkrit in dokumentiran severovzhodni pravokotni stolp. 

Pod recentnim nasutjem SE 1001 so bile odkrite strukture vhodnega stolpa, 

znotraj njega ruševinska plast SE 1110 (kv. F, G 2), izven njega, proti zahodu, pa 

premešano nasutje SE 1109 (kv. F 1). Rjava plast SE 1109 (dolţine 2,1 m in širine 1,4 
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m), sestavljena iz peščenega melja, z manjšimi peščenjakovimi lomljenci, fragmenti 

keramičnega gradbenega materiala ter drobci oglja in malte, je prekrivala obok SE 

1121 (kv. F 1) in delno ruševino SE 1111 (kv. F 1), naslonjeno na sam vhodni stolp. 

Obok SE 1121 (dokumentirane dolţine 1,1 m in dokumentirane širine 1 m) je bil 

grajen iz ploščatih, vertikalno postavljenih peščenjakovih lomljencev (0,1 – 0,25 m), 

vezanih s trdno in zelo svetlo rjavo malto. Ob odstranitvi nekaj kamnov se je izkazalo, 

da je pod njim prazen prostor. Med obokom SE 1121 in vhodnim stolpom je bila 

ruševina SE 1111 (dolţine 1,8 m in širine 1,5 m) iz peščenjakovih lomljencev (0,1 – 

0,25 m) z vmesnimi ostanki malte. Ker strukturi nista bili odstranjeni, odnos med 

njima ni bil jasen (slika 41). 

 

 

Slika 41: Pogledi na obok SE 1121 in ruševino SE 1111. 

Foto: M. Franca. 

Znotraj vhodnega stolpa odkrita plast SE 1110 (dolţine in širine 1,2 m) je bila 

sestavljena iz meljastega peska, peščenjakovih lomljencev (0,1 – 0,4 m), fragmentov 

keramičnega gradbenega materiala in ostankov malte. Plast SE 1110 se je naslanjala 

na strukture vhodnega stolpa in je prekrila plast SE 1108 (kv. F, G 2). Temno siv 

glinast melj s prodniki, fragmenti keramičnega materiala in lončenine ter drobci oglja 

SE 1108 (dolţine 2,4 m in širine 2,2, m), se je iz notranje strani naslanjal na 

strukture vhodnega stolpa.  

Na notranjo (vzhodno) stran dvojnega obzidja SE 1018, 1025 je bila naslonjena 

prva struktura vhodnega stolpa, SE 1106, 1255 (kv. F, G 2, 3). Struktura SE 1106, 

1255 (dolţine 3 m in širine 1,8 m) je tvorila nepravilen polkrog, grajen iz 
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peščenjakovih lomljencev (0,1 – 0,4 m), vezanih z drobljivo, zelo svetlo rjavo malto. 

Znotraj strukture SE 1106, 1255 je bila plast SE 1107 (kv. F, G 2, 3), sestavljena iz 

peščenjakovih prodnikov, prekritih z utrjenim, temno rumeno rjavim glinastim 

meljem. Plast SE 1107 (dolţine 2,2 m in širine 1 m) je delno prekrila robove 

strukture SE 1106, 1255 in je sledila njeni obliki. Omeniti je potrebno tudi, da se je 

na strukturo SE 1106, iz vzhodne strani naslonila tudi v prvem območju (med 

dvojnim obzidjem in temeljem cerkve) omenjena plast z grobovi SE 1116. 

Na zunanjo stran obzidja SE 1025 so se naslonili temelji pravokotnega stolpa (kv. 

F, G 1 – 3). Osnovo je predstavljal pravokotni temelj SE 1114 (dolţine 4 m, širine 2,6 

m, z zidovi širokimi 0,6 m), grajen iz peščenjakovih lomljencev (0,05 – 0,3 m), 

vezanih z zelo svetlo rjavo in drobljivo malto. Iz zunanje strani se na SE 1114 nasloni 

močnejša struktura SE 1113=1040 (ohranjene dolţine 4 m in širine 0,8 m), grajena 

iz peščenjakovih lomljencev (0,1 – 0,6 m), v zgornjem delu vezanih z drobljivo belo 

malto, v spodnjem pa s trdno zelo svetlo rjavo. Iz notranje strani se na osnovo SE 

1114 nasloni oţja struktura SE 1115 (dolţine 1,8x1,8 m in širine 0,35 m), (slika 42).  

Ker za gradbene posege ni bil potreben globlji izkop, severozahodni vhodni stolp ni 

bil nadalje arheološko raziskan. Posledično so odnosi med strukturami in plastmi 

zgolj interpretacija ali sploh niso jasni.  

 

 

Slika 42: Pogledi na vhodni stolp. 

Foto: M. Franca. 
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RECENTNI POSEGI 
 

1001 
 

RECENTNI POSEGI 

NOVOVEŠKA IZRAVNAVA  1109 
 

NOVOVEŠKA IZRAVNAVA  

OBOK  1121 
 

OBOK 

PROPADANJE STOLPA 1111 
 

1110 PROPADANJE STOLPA 

HODNA POVRŠINA V 
STOLPU   

1108 
 

HODNA POVRŠINA V 
STOLPU 

UTRDITEV STOLPA 
 

1113 
 

UTRDITEV STOLPA 

STOLP 

1107 
 

1115 

STOLP 1106 
 

1255 

 1114 
 

DVOJNO OBZIDJE  
1025 

 DVOJNO OBZIDJE 

 
1018 

 

Tabela 11: Shematski pregled stratigrafije drugega območja trga pred cerkvijo. 

 

Plast SE 1109 je bila opredeljena kot novoveška izravnava, ki prekrije novoveški 

obok SE 1121. Ruševinski plasti SE 1111 in SE 1110 sta predstavljali posledice 

propadanja vhodnega stolpa. SE 1108 je tvorila hodno površino v notranjosti stolpa, 

z osnovnim zidom SE 1114, s stopnico SE 1115 in vhodnim pragom SE 1106, 1255, 

1107. Stolp je bil na zunanji strani dodatno utrjen s strukturo SE 1113, v celoti pa je 

bil del utrditve SE 1025.  

 

6.2.3. TRETJE OBMOČJE – KAPLANOV STOLP 

Tretje območje raziskav trga pred cerkvijo je bilo vezano na jugozahodni oziroma 

nekdanji kaplanov stolp v kvadrantih I – J 2 – 4.  

Pod recentnimi nasutji SE 1001 so bile strukture SE 1036 (kv. I, J 2) in SE 1041 

(kv. J 2, 3), SE 1132 in SE 1133 (kv. J 2) ter plast SE 1127 (kv. J 2). Struktura SE 

1036 (dolţine 5,5 , širine 1,3 m in dokumentirane višine 1,9 m) je bila grajena iz 

velikih peščenjakovih lomljencev (0,1 – 0,5 m), vezanih s svetlo rjavo drobljivo malto. 

Struktura je bila polkroţna, usmerjena severovzhod jugozahod. Struktura SE 1041 

(dolţine 7,6 m, širine 1,3 m in dokumentirane višine 1,9 m) je bila enako kot SE 1036 

grajena iz velikih peščenjakovih lomljencev (0,1 – 0,5 m), vezanih s svetlo rjavo in 

drobljivo malto. Polkroţna struktura SE 1041 je bila usmerjena vzhod – zahod in je 

imela na sredini 1 m široko prekinitev (kv. J 3). V njenem zahodnem delu (kv. J, K 3) 

je bila nadalje uporabljena kot del obstoječe, recentne škarpe (slika 43, 44).  
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Slika 43: Pogledi na jugozahodni stolp. 

Foto: M. Franca. 

 

Slika 44: Pogledi na odprtino v SE 1041. 

Foto: M. Franca. 

Zidova SE 1036 in SE 1041 sta tvorila pravilen polkrog, naslonjen na utrditev 

obzidja SE 1025. Na skrajni jugozahodni točki polkroga (kv. J 2) je bil med SE 1041 

in SE 1036 dokumentiran, z dvema peščenjakovima vertikalno postavljenima 

klesancema nakazan, 1,25 m širok vhod v strukturo. Severni klesanec SE 1133 

(dolţine 0,3 m, širine 0,2 m in višine 1,53 m) se je naslanjal na zid SE 1036, juţni 

klesanec SE 1132 (dolţine 0,3 m, širine 0,2 m in višine 1,25 m) pa na strukturo SE 

1041. SE 1132 in SE 1133 sta bila naslonjena na zunanji (juţni) del vhoda, na 

notranji (severni) strani pa sta bili 0,5 m od vrha zidov SE 1036 in SE 1041, 

dokumentirani vzporedni pravokotni odprtini (dolţine in širine 0,15 m). Omeniti 

velja, da je severna odprtina segala 0,15 m globoko v zid SE 1036, juţna pa 0,25 m 

globoko v zid SE 1041.  
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Znotraj vhoda (slika 45) je bila na zidova SE 1036 in SE 1041 ter na klesanca SE 

1132 in SE 1133 naslonjena plast SE 1127 (kv. J2). Temno sivo rjava plast SE 1127 

(dokumentirane dolţine in širine 1,4 x 0,95 m ter debeline 0,4 m) iz peščene gline s 

fragmenti lončenine, stekla in ţivalskih kosti ter drobci keramičnega gradbenega 

materiala, oglja in malte, je prekrivala kamnito stopnico vhoda SE 1134 (dolţine 1,3 

m, dokumentirane širine 0,15 m in višine 0,15 m), na katero sta bila postavljena 

klesanca SE 1132 in SE 1133. Pod stopnico SE 1134 so se nahajala ploščate 

peščenjakove plošče (dokumentirane dolţine 0,6 m, širine 0,5 in višine 0,1 m), ki so 

pokrivale kanal SE 1128, 1129, 1136, s temno sivo rjavim polnilom z drobci malte, 

oglja, keramičnega gradbenega materiala, lončenine, stekla in ţivalskih kosti SE 1131 

(dokumentirane dolţine 0,5 m, širine 0,35 m in debeline 0,28 m). Polnilo SE 1131 se 

je naslanjalo na stranici kanala, severno SE 1129 (dokumentirane dolţine 0,6 m, 

širine in višine 0,3 m) in juţno SE 1128 (dokumentirane dolţine 0,5 m, širine 0,1 m 

in višine 0,2 m). Med SE 1128 in SE 1129 je polnilo SE 1131 pokrivalo iz 

peščenjakovih lomljencev (0,2 – 0,3 m) grajeno dno kanala SE 1136 (dokumentirane 

dolţine 0,45 m in širine 0,3 m). Celoten kanal (slika 46) je bil vpet v tlak vhoda SE 

1135 (dokumentirane dolţine 0,4 m in skupne širine 0,9 m). Tlak SE 1135, grajen iz 

peščenjakovih lomljencev (0,05 – 0,3 m) in keramičnega gradbenega materiala (0,05 

– 0,15 m), vezanih z zelo svetlo rjavo in mazavo malto, se je širil severno in juţno od 

stranic kanala (SE 1129 in SE 1128) ter se je naslanjal na zidova SE 1036 in SE 1041.  

 

 

Slika 45: Pogledi na vhod v jugozahodni stolp. 

Foto: M. Franca. 
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Slika 46: Pogledi na kanal v jugozahodnem stolpu. 

Foto: M. Franca. 

 

Plast SE 1001 znotraj strukture SE 1036, 1041, z izjemo vhoda, ni bila v celoti 

odstranjena, ker gradbeni posegi tega niso zahtevali.  

 

RECENTNI POSEGI   1001   

OPUSTITEV VHODA   1127   

VHOD 
1132   1133 

  1134   

KANAL V TLAKU 

  1130   

  1131   

1128 1135 1129 

  1136   

UTRDITEV OBZIDJA 1036 
 

1041 

DVOJNO OBZIDJE 
 1025  

  1018   

Tabela 12: Shematski pregled stratigrafije tretjega območja trga pred cerkvijo. 

 

Plast SE 1127 se je glede na debelino nabirala v vhodu jugozahodnega stolpa v 

času po njegovi opustitvi. Sam vhod je bil sestavljen iz portikov SE 1132 in SE 1133 

ter stopnice SE 1134, pod katero je bil tlak SE 1135. Del vhoda je bil tudi v tlak SE 

1135 grajen odvodni kanal SE 1128 – 1130, 1136, v katerem se je tekom uporabe in 

pa predvsem po njegovi opustitvi nabiralo polnilo SE 1131. Sam jugozahodni stolp je 

bil del utrditve SE 1025. 
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6.2.4. ČETRTO OBMOČJE – IZVEN OBZIDJA 

Četrto območje raziskav trga pred cerkvijo je zaobjelo prostor izven dvojnega 

obzidja, med severozahodnim vhodnim in jugozahodnim kaplanovim stolpom, v 

kvadrantih G – I 2.  

Ob odstranitvi recentnih nasutij SE 1001 je bil v kvadrantu I 2 odkrit ostanek peči 

iz preţgane rdeče rjave gline SE 1120 (dolţine 0,4 m, širine 0,2 m in višine 0,15 m), 

prislonjene na zunanji del obzidja SE 1025 (slika 47).  

 

 

Slika 47: Pogledi na ostanek peči SE 1120. 

Foto: M. Franca. 

Pod SE 1001 in pod SE 1120 je bila v dveh otokih ohranjena zelo temno siva 

mazava plast z drobci oglja in manjšimi fragmenti lončenine SE 102322 (kv. G – I 2). 

Plast SE 1023 (skupne dolţine 8,2 m, širine 1,8 m in debeline 0,2 m) je bila 

naslonjena na zunanji del obzidja SE 1025, leţala pa je na glineni sterilni osnovi SE 

1010.  

                                                             
22 Glej tudi opis SONDE 4. 
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Slika 48: Pogledi na plast SE 1023. 

Foto: M. Franca. 

RECENTNI POSEGI 1001 

PEČ 1120 

POVRŠINA V ČASU DELOVANJA 
OBZIDJA  

1023 

DVOJNO OBZIDJE 
1025 

1018 

Tabela 13: Shematski pregled stratigrafije četrtega območja trga pred cerkvijo. 

 

SE 1120 je bila glede na preţgano glino in obliko opredeljena kot peč, narejena tik 

ob obzidju SE 1025, oziroma naslonjena nanj. Plast SE 1023, ravno tako naslonjena 

na obzidje SE 1025, je bila uporabna površina v času delovanja dvojnega obzidja.  
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7. TRETJI DEL – IZKOP DRENAŢE 
 

Zadnji del arheoloških raziskav na Ponikvi je zaobjel arheološki nadzor in 

arheološka izkopavanja ob izkopu za drenaţo severne strani cerkve sv. Martina.  

42 m dolg, do 3 m širok in do 1,35 m globok drenaţni jarek je bil v delu ob cerkvi (kv. 

F, E 5 - 10) do globine grobov izkopan ročno, globlje in od severovzhodnega vogala 

cerkve naprej proti vzhodu (kvadranti E, F 10 – 15, G 14, 15) pa strojno. Skupaj je bilo 

odstranjenih XX m3 zemljin. Delo je potekalo med 20.8.2012 in 6.9.2012, skupaj 12 

delovnih dni.  

 

Potek del: 

- ročno odstranjevanje plasti SE 1116 do nivoja grobov 1015 – 1019 ter polnila 

SE 1181; 

- čiščenje in dokumentiranje grobov 1015 (SE 1163 – 1166), 1016 (SE 1167 – 

1169),(FS 1069), 1017 (SE 1171 – 1173), 1018 (SE 1174 – 1177), 1019 (SE 1178 – 

1180), (FS 70); 

- odstranjevanje grobov 1015 (SE 1163 – 1166), 1016 (SE 1167 – 1169), 1017 (SE 

1171 – 1173), 1018 (SE 1174 – 1177), 1019 (SE 1178 – 1180) do nivoja grobov 

1031 (SE 1208, 1209, 1212, 1213), 1032 (SE 12010, 1214, 1215), 1033 (SE 1211, 

1216, 1217); 

- ročno odstranjevanje SE 1072 do nivoja grobov 1020 – 1030, 1034 – 1039;  

- čiščenje in dokumentiranje grobov 1020 (SE 1184), 1021 (SE 1185, 1186), 1022 

(SE 1187, 1188), 1023 (SE 1189, 1190), 1024 (SE 1192, 1193), 1025 (SE 1194, 

1195), 1026 (SE 1196, 1197), 1027 (SE 1198, 1199), 1028 (SE 1200, 1201), 1029 

(SE 1203, 1204), 1030 (SE 1206, 1207),  (FS 1073); 

- čiščenje in dokumentiranje grobov 1031 (SE 1208, 1209, 1212, 1213), 1032 (SE 

12010, 1214, 1215), 1033 (SE 1211, 1216, 1217), (FS 1072); 

- odstranjevanje grobov 1031 (SE 1208, 1209, 1212, 1213), 1032 (SE 12010, 1214, 

1215), 1033 (SE 1211, 1216, 1217) do nivoja 1116;  

- odstranjevanje grobov 1020 (SE 1184), 1021 (SE 1185, 1186), 1022 (SE 1187, 

1188), 1023 (SE 1189, 1190), 1024 (SE 1192, 1193), 1025 (SE 1194, 1195), 1026 

(SE 1196, 1197), 1027 (SE 1198, 1199), 1028 (SE 1200, 1201), 1029 (SE 1203, 

1204), 1030 (SE 1206, 1207);   
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- čiščenje in dokumentiranje grobov 1035 (SE 1202, 1219), 1037 (SE 1222, 1223), 

(FS 1074); 

- odstranjevanje grobov 1035 (SE 1202, 1219), 1036 (SE 1221), 1037 (SE 1222, 

1223), 1038 (SE 1224), 1039 (SE 1220, 1225) do nivoja grobov 1042 – 1050; 

- čiščenje in dokumentiranje grobov 1040 (SE 1227) in 1041 (SE 1228, 1229), 

(FS 1075); 

- odstranjevanje grobov 1040 (SE 1227) in 1041 (SE 1228, 1229); 

- čiščenje in dokumentiranje polnila SE 1181 in strukture SE 1242; (FS 1071, 

1077); 

- odstranjevanje polnila SE 1181 in strukture SE 1242; 

- čiščenje in dokumentiranje vkopa SE 1182 (FS 1077); 

- čiščenje in dokumentiranje grobov 1042 (SE 1243, 1235), 1043 (SE 1236, 

1237), 1044 (SE 1238), 1045 (SE 1239), 1046 (SE 1240), 1047 (SE 1241), 1048 

(SE 1243), 1049 (SE 1244), (FS 1078, 1079); 

- odstranjevanje grobov 1042 (SE 1243, 1235), 1043 (SE 1236, 1237), 1044 (SE 

1238), 1045 (SE 1239), 1046 (SE 1240), 1047 (SE 1241), 1048 (SE 1243), 1049 

(SE 1244), 1050 (SE 1245); 

- čiščenje in dokumentiranje struktur SE 1246, SE 1183, (FS 1080); 

- strojno odstranjevanje SE 1116 do nivoja groba 1051 in sterilne osnove SE 

1010; 

- čiščenje in dokumentiranje groba 1051 (SE 1250 – 1252);  

- odstranjevanje groba 1051 (SE 1250 – 1252); do nivoja sterilne osnove SE 

1010;  

- strojno odstranjevanje plasti SE 1037 in SE 1010 do arbitrarnega nivoja za 

potrebe drenaţe; 

- čiščenje in dokumentiranje struktur SE 1183 in SE 1253, (FS 1083); 

- strojno odstranjevanje ruše, SE 1001 in plasti SE 1055 do nivoja struktur SE 

1065, SE 1254 oziroma do arbitrarnega nivoja za potrebe drenaţe; 

- čiščenje in dokumentiranje struktur SE 1065, SE 1254; (FS 1084 – 1086); 
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7.1. STRATIGRAFSKI ORIS IZKOPA DRENAŢE 

Izkop za drenaţo cerkve sv. Martina je potekal v 42 m dolgem in do 3 m širokem 

pasu ob severni strani cerkve ter naprej proti vzhodnemu delu obzidja SE 1006, 1060 

(kv. E – G 5 – 15). Globina izkopa je bila prilagojena površju, pronicanje podtalnice in 

globini temelja cerkve. Tako je bil zaradi plitvega temelja cerkve na skrajnem 

zahodnem delu do apside SE 1089 (kv. F 5, 6) vkop drenaţe globok le 0,5 m. Znotraj 

apside in naprej proti vzhodu, vse do temelja SE 1065 (kv. E, F 6 – 10) je bil izkop 

zaradi pronicanja podtalnice globok od 1 do 1,3 m. Zadnji del drenaţe, med temeljem 

SE 1065 in obzidjem SE 1006, 1060 (kv. E, F 10 – 15; G 14, 15), je bil zaradi padanja 

površja izkop globok od 1,3 m na zahodni do 0,3 m na vzhodni strani.  

Prostor raziskav ob izkopu drenaţe je bil razdeljen na štiri območja. Prvo območje 

je obsegalo zahodni del izkopnega polja, vse do apside SE 1089. Drugo območje je 

bilo omejeno na notranjost apside SE 1089, raziskano in opisano ţe v drugem delu 

nadzora ob gradnji23. Tretje območje je zaobjelo izkop vzhodno od apside SE 1089 do 

temelja vzhodnega dela notranjega obzidja SE 1065. Četrto območje je bilo vezano na 

prostor med temeljem SE 1065 in zunanjim obzidjem SE 1006, 1060. 

7.1.1. PRVO OBMOČJE – ZAHOD 

V zahodnem, plitvem delu izkopa za drenaţo (kv. F 5, 6) sta bila pod recentnim 

nasutjem SE 1001 odkrita polnilo SE 1181 in plast SE 1072. Rjavo polnilo SE 1181 

(dolţine 0,65 m, širine 0,55 m in debeline 0,28 m) iz peščenjakovih lomljencev (0,1 – 

0,35 m), keramičnega gradbenega materiala (0,1 m) in peščene gline, je prekrivalo 

ostanek lesenega kola SE 1242 (dolţine in širine 0,1 m ter višine 0,3 m) in 

zapolnjevalo ovalen vkop SE 1182. Vkop SE 1182 (dolţine 0,65 m, širine 0,55 m in 

debeline 0,28 m) je presekal plasti SE 1072, SE 1116, SE 1037 in grob 1015.  

 

 

                                                             
23 Za podrobnejši opis glej ČETRTO OBMOČJE, POT MED JAVORJI (str. xx).  
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Slika 49: Pogledi na jamo SE 1182, 1183 in ostanek kola SE 1242. 

Foto: M. Franca. 

Plast SE 1072, dokumentirana ţe v četrtem območju poti med javorji, se je 

naslanjala na temelj obstoječe cerkve SE 1096 in je prekrivala apsido SE 1089 ter 

polnilo SE 1093. V tem delu je bila plast SE 1072 zaradi dvigovanja površine ţe zelo 

tanka, pod njo leţeča apsida SE 1089 in polnilo SE 1093, oba znotraj vkopa SE 

1094, pa so poškodovali nadaljevanje plasti SE 111624 (dokumentirane dolţine 6,1 

m, širine 1,2 m in ohranjene globine 0,15 m).  

Po odstranitvi plasti SE 1072 so bili dokumentirani, v plast SE 1116 vkopani 

grobovi 1015 – 1019 (slika 50 in 51). Vsi grobovi (1015 – 1019) so imeli zelo slabo 

vidna polnila, ohranjena zgolj na in v direktni okolici kosti ter nerazpoznavne vkope. 

Vkopani so bili brez obzira na ţe prisotne grobove, tako da so drug drugega 

poškodovali. Poleg tega so bili vsi grobovi poškodovani zaradi gradnje temelja 

obstoječe cerkve SE 1096.  

 

 

Slika 50: Pogledi na grob 1015 in 1016. 

Foto: M. Franca. 

                                                             
24 Plast SE 1116 je bila že omenjena v PRVEM OBMOČJU, TRG PRED CERKVIJO (str. xx).  
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Slika 51: Pogledi na grobove 1017 – 1019. 

Foto: M. Franca. 

V kvadrantu F 5 je bil dokumentirana grob 1016 (s polnilom SE 1167, skeletom SE 

1168 in vkopom SE 1169), ki je poškodoval grob 1015 (s polnilom SE 1163, 

skeletom SE 1164, krsto SE 1165 in vkopom SE 1166). V kvadrantu F 6 je bil odkrit 

grob 1017 (s polnilom SE 1171, skeletom SE 1172 in vkopom SE 1173), ki je 

poškodoval grob 1018 (s polnilom SE 1174, skeletom SE 1175, krsto SE 1176 in 

vkopom SE 1177) ter grob 1019 (s polnilom SE 1178, skeletom SE 1179 in vkopom 

SE 1180). Pod odstranjenima grobovoma 1015, 1016 sta leţala še grobova 1040 in 

1041, oba brez vidnega polnila ali vkopa (slika 52). Grob 1041 (s polnilom SE 1228 in 

krsto SE 1229) je bil skoraj popolnoma uničen zaradi izgradnje temelja SE 1096. 

Grob 1040 (s skeletom SE 1227) je bil poškodovan zaradi vkopa SE 1182, v 

zgornjem delu (na mestu lobanje) pa tudi z grobom 1041.  
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Slika 52: Pogledi na grob 1040 in 1041. 

Foto: M. Franca. 

Pod odstranjenimi grobovi 1017 – 1019 so leţali grobovi 1031 – 1033, enako z zelo 

slabo vidnimi polnili in nerazpoznavnimi vkopi (slika 53). Grobovi so bili izredno 

slabo ohranjeni, stratigrafija pa posledično nejasna. Najverjetneje je grob 1031 (s 

polnilom SE 1212, skeletom SE 1208, krsto SE 1209 in vkopom SE 1213) 

poškodoval grob 1032 (s polnilom SE 1214, skeletom SE 1210 in vkopom SE 1215), 

slednji pa je poškodoval grob 1033 (s polnilom SE 1216, skeletom SE 1211 in 

vkopom SE 1217). Vsi trije grobovi 1031 – 1033 so bili dodatno poškodovani zaradi 

izgradnje temelja SE 1096, grob 1033 pa tudi zaradi izgradnje apside SE 1089 

(oziroma vkopa zanjo SE 1094). Pod grobovi 1031 – 1033 je leţal še otroški grob 

1051 (s polnilom SE 1250, skeletom SE 1251 in vkopom SE 1252), (slika 54), edini 

vkopan v plast SE 1037. 
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Slika 53: Pogledi na grobove 1031 – 1033. 

Foto: M. Franca. 

 

Slika 54: Pogledi na grob 1051. 

Foto: T. Leskovar. 

Grobovi so natančneje opisani v preglednici 14, omeniti pa je potrebno, da so bili 

grobovi orientirani vzhod – zahod (glava na zahod), z izjemo grobov 1017 in 1019, ki 

sta bila orientirana severovzhod – jugozahod (glava na jugozahod). 
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SE KV VRSTA OBLIKA DIMENZIJE BARVA KONSISTENCA SESTAVA 
GROBE 

SESTAVINE 
OPIS POVZETEK 

1163 F 5 polnilo nepravilna 1,45x0,45x0,05 

10 YR 3/2, 
zelo 

temno 
sivo rjava 

mazava 
meljasta 

glina - 98% 
grušč (0,5 cm) - 

2% 

Polnilo, ki prekrije skelet SE 1164 in krsto SE 1165 v 
vkopu SE 1166. Polnilo je slabo ohranjeno, vidno le 

v spodnjem delu.  
POLNILO GROBA  1015 

1164 F 5 skelet   1,4x0,25         
Slabo ohranjen skelet orientiran V-Z, z glavo na Z. 

Ohranjen je predvsem desni del skeleta, levi le delno 
(del prsnega koša in noge), lobanja ni ohranjena. 

SKELET 1015 

1165 F 5 struktura linearna 1,45x0,4x0,02         Ostanek dna krste, a le pod skeletom, drugod je ni.  KRSTA V GROBU 1015 

1166 F 5 vkop nepravilna 1,45x0,45x0,05         
Vkop za grob v SE 1116, tik ob severni strani cerkve, 

poškoduje ga grob 1016. 
VKOP ZA GROB 1015 

1167 F 5 polnilo nepravilna 0,75x0,4x0,02 

10 YR 3/2, 
zelo 

temno 
sivo rjava 

mazava 
meljasta 

glina - 95% 
grušč - 5% 

Polnilo preko skeleta 1168, zapolni vkop 1169. 
Polnilo je ohranjeno le v spodnejm delu, po dnu 

groba.  
POLNILO GROBA 1016 

1168 F 5 skelet linearna 0,75x0,25         

Slabo ohranjen skelet, usmerjen V-Z, z glavo na Z. 
Ohranjen je le desni del prsnega koša, del desne 
roke, vretenca ter zelo malo levega dela prsnega 

koša.  

SKELET V GROBU 1016 

1169 F 5 vkop nepravilna 0,75x0,4x0,05         
Vkop za grob vkopan v SE 1116, vzporedno s S 
stranjo cerkve in  ohranjen le v spodnjem delu.  

VKOP ZA GROB 1016 

1171 F 6 polnilo linearna 1,05x0,2x0,15 

10 YR 3/2, 
zelo 

temno 
sivo rjava 

mazava 
meljasta 

glina - 93% 

grušč (0,5 cm) - 
5%; k.g.m. 

(drobci) - 2% 

Polnilo v grobu, z gruščem in drobci k.g.m.. V 
polnilu vidni tudi ostanki krste, a večinoma manjši 

koščki. Ohranjen je le del polnila ob desni nogi.  
POLNILO GROBA 1017 

1172 F 6 skelet linearna 1,05x0,2         
Slabo ohranjen skelet, ima le desno nogo in del 
medenice ter del dlani. Orientiran je  JZ - SV, z 

glavo na JZ (ni vzporedno s cerkvijo).  
SKELET V GROBU 1017 

1173 F 6 vkop linearna 1,05x0,2x0,15         
Vkop za grob ohranjen le na predelu desne noge, 

vkopan v plast SE 1116.  
VKOP ZA GROB 1017 
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1174 F 6 polnilo nepravilna 0,5x0,2x0,05 

10 YR 3/2, 
zelo 

temno 
sivo rjava 

mazava 
meljasta 

glina - 97% 

grušč (0,5 cm) - 
1%; k.g.m. 

(drobci) - 2% 

Polnilo v otroškem grobu, nad skeletom SE 1175 in 
krsto SE 1176. Polnilo je ohranjeno le v spodnjem 

delu. 
POLNILO GROBA 1018 

1175 F 6 skelet linearna 0,45x0,1         

Skelet zelo majhnega otroka na krsti SE 1176. Ob 
čiščenju je večina kosti padla ven, na mestu je ostal 
le še del lobanje, del prsnega koša in del medenice s 

femurjem. Orientiran je V-Z, z glavo na Z.  

SKELET V GROBU 1018 

1176 F 6 struktura linearna 0,4x0,2x0,01     les - 100%   Spodnji del krste v otroškem grobu 1018. KRSTA V GROBU 1018 

1177 F 6 vkop linearna 0,45x0,2x0,05         
Vkop za otroški grob v plast SE 1116, zelo slabo 

viden, ohranjen je le še njegov spodnji del. 
VKOP ZA OTROŠKI 

GROB 1018 

1178 F 6 polnilo ovalna 0,7x0,4x0,1 

10 YR 3/2, 
zelo 

temno 
sivo rjava 

mazava 
meljasta 

glina - 97% 

grušč (0,5 cm) - 
1%; k.g.m. 

(drobci) - 2% 

Polnilo v grobu , ohranjeno le v spodnjem delu, 
prekrije skelet SE 1179. Od prsnega koša navzdol 

polnilo ni ohranjeno.  
POLNILO GROBA 1019 

1179 F 6 skelet linearna 0,55x0,2         
Zelo slabo ohranjen skelet ob 1096. Ohranjen je del 
lobanje, predvsem mandibula (z nekaj zobmi) in del 
prsnega koša.  Orientiran je  JZ - SV, z glavo na JZ.  

SKELET V GROBU 1019 

1180 F 6 vkop ovalna 0,7x0,4x0,1         
Vkop za grob, ohranjen le del z glavo in prsnim 

košem skeleta 1179. Vkop sega ravno do strukture 
1096, oziroma njegove JZ meje ni več mogoče videti.  

VKOP ZA GROB 1019 

1208 F 6 skelet linearna 0,43x0,07         
Zelo uničen skelet, le spodnji del leve noge. Skelet je 

bil orientiran V-Z, z glavo na Z. 
SKELET V GROBU 1031 

1209 F 6 struktura linearna 0,5x0,2x0,01       les - 100% 
Ostanek spodnjega dela krste na katerem leţi skelet 

1208.  
OSTANEK KRSTE V 

GROBU 1031 

1210 F 6 skelet linearna 0,42x0,12         
Spodnji del desne noge skeleta,stopalo je slabo 

ohranjeno. Skelet je bil orientiran V-Z, z glavo na Z.  
SKELET V GROBU 1032 

1211 F6 skelet linearna 0,4x0,08         
Ohranjen je le desni femur skeleta, kot skelet 

določen zaradi pasne spone ob njem (PN 1077). 
Skelet je bil orientiran V-Z, z glavo na Z.  

SKELET V GROBU 1033 
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1212 F 6 polnilo nepravilna 0,5x0,2x0,03 

10 YR 3/2, 
zelo 

temno 
sivo rjava 

mazava 
meljasta 

glina - 84% 

grušč (0,5 cm) - 
15%; k.g.m. 

(drobci) - 1% 

Polnilo v grobu, ohranjeno le direktno okoli kosti 
skeleta. Polnilo zapolni vkop 1213, obda krsto 1209 

ter prekrije skelet 1208. 
POLNILO V GROBU 1031 

1213 F 6 vkop nepravilna 0,5x0,2x0,03         
Vkop za grob, viden zgolj zaradi polnila, narejen v 

plast SE 1116. 
VKOP ZA GROB 1031 

1214 F 6 polnilo nepravilna 0,45x0,15x0,05 

10 YR 3/2, 
zelo 

temno 
sivo rjava 

mazava 
meljasta 

glina - 89% 

grušč (0,5 cm) - 
10%; k.g.m. 

(drobci) - 1% 

Polnilo groba, ohranjeno le malo po kosti in okoli 
nje.  

POLNILO GROBA 1031 

1215 F 6 vkop nepravilna 0,45x0,15x0,05         
Zelo slabo ohranjen vkop v plasti SE 1116, viden 

zgolj zaradi polnila. Ohranjeno je samo dno vkopa 
in še to le v predelu noge skeleta.   

VKOP ZA GROB 1032 

1216 F 6 polnilo nepravilna 0,4x0,1x0,02 

10 YR 3/2, 
zelo 

temno 
sivo rjava 

mazava 
meljasta 

glina - 93% 

grušč (0,5 cm) - 
5%; k.g.m. 

(drobci) - 1%; 
oglje (drobci) - 

1% 

Polnilo groba, le ob in delno na kosti. POLNILO GROBA 1033 

1217 F 6 vkop nepravilna 0,4x0,1x0,02         
Vkop za grob v plasti SE 1116, viden le zaradi polnila 

in skeleta.  
VKOP ZA GROB 1033 

1227 F 5 skelet linearna 0,5x0,37         

Ohranjena je mandibula, del prsnega koša in zgornji 
del rok. Niţe je skelet presekan z jamo SE 1181/82. 
Skelet je orientiran V-Z, z glavo na Z. Skelet leţi v 

spodnjem delu plasti SE 1116 in ni vidnega ne vkopa 
ne polnila. 

SKELET V GROBU 1040 

1228 F 5 skelet linearna 0,35x0,27         

Ohranjen spodnji del nog skeleta. Orientiran je V - Z 
z glavo na Z. Skelet leţi v plasti SE 1116, ni vidnega 
ne vkopa ne polnila, leţi čisto na dnu te plasti, tik 

nad sterilko SE 1010. 

SKELET V GROBU 1041 

1229 F 5 struktura linearna 0,35x0,3X0,01       les - 100% 
Ostanek spodnjega dela krste v grobu 1041, na njem 
je skelet SE 1228. Le manjši del je še les, večinoma 

je bolj odtis.  
KRSTA V GROBU 1041 

1250 F 5 polnilo ovalna 1,1x0,25x0,01 

10 YR 2/1, 
zelo 

temno 
siva 

rahla in mazava melj - 100%   
Mehko meljasto polnilo v grobu ohranjeno le še v 

spodnjem delu. Polnilo je predvsem pod skeletom in 
okoli kosti skeleta 1251.  

POLNILO GROBA 1051 
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Tabela 14: Grobovi prvega območja izkopa drenaţe. 

 

1251 F 5 skelet linearna 1,1x0,2         

Lepo ohranjen skelet, otroški (5-10 let). Manjka 
lobanja in stopalo leve noge (je ostalo v profilu 

drenaţe). Skelet je orientiran V-Z, z glavo na Z. Pri 
levi roke je imel bronas oglat predmet, PN 1087.  

SKELET V GROBU 1051 

1252 F 5 vkop ovalna 1,1x0,25x0,01         
Vkop za manjši grob, narejen v sterilko 1010, pod 

plastjo SE 1116.  Ohranjen je bil le spodnji del 
vkopa. 

VKOP ZA GROB 1051 
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RECENTNI POSEGI       1001       RECENTNI POSEGI 

STOJKA 

      1181       

STOJKA       1242       

      1182       

TEMELJ CERKVE       1096       TEMELJ CERKVE 

NOVOVEŠKO 
NASUTJE 

      1072       
NOVOVEŠKO 

NASUTJE 

APSIDA 

      1093       

APSIDA       1089       

      1094       

GROB 1016 

  1167       1171   

GROB 1017   1168       1172   

  1169       1173   

GROB 1015 

  1163     1174   1178 

GROB 1018 IN 1019   
1164, 
1165 

    
1175, 
1176 

  1179 

  1166     1177   1180 

GROB 1040 IN 1041 
1228, 
1229 

  1227     1216   

GROB 1033 

  

          1211   

          1217   

          1214   

GROB 1032           1210   

          1215   

          1212   

GROB 1031 
          1208   

          1209   

          1213   

DEL GROBIŠČA       1116       DEL GROBIŠČA 

GROB 1051 

      1250       

GROB 1051       1251       

      1252       

PREOBLIKOVANA 
STERILNA OSNOVA 

      1037       
PREOBLIKOVANA 

STERILNA OSNOVA 

Tabela 15: Shematski pregled stratigrafije prvega območja izkopa drenaţe. 

Stojka SE 1181, 1182, 1242 je še ena od jam, dokumentiranih v četrtem območju 

poti med javorji, vezanih na izgradnjo obstoječe cerkve. Nadaljevanje plasti SE 1072 

in polnilo SE 1090=1091 pa potrjujejo ţe opredeljeno novoveško nasutje ob 

izgradnji cerkve.  

Grobovi 1015 – 1019 ter grobovi 1031 – 1033, vsi v plasti SE 1116, govorijo o eni 

od faz grobišča, močno poškodovanega v času izgradnje obstoječe cerkve. Grob 1051 
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je bil najstarejši med dokumentiranimi grobovi drugega območja in je bil edini 

vkopan v preoblikovano sterilno osnovo SE 1037.  

7.1.2. TRETJE OBMOČJE – VZHOD  

V izkopu za drenaţo na območju vzhodno od apside SE 1089, v kvadrantih E , F 7 

– 10 je bilo po odstranjenem nasutju SE 1001 dokumentirano nadaljevanje plasti SE 

1072, ki se je naslanjala na temelj cerkve SE 1246 (kv. F 8 – 10) in SE 1183 (kv. E, F 

7 – 10) ter je prekrivala nadaljevanje apside SE 1089, njeno utrditev SE 1092 in 

polnilo SE 1093. Linearni temelj SE 1246 (dolţine 9,3 m, dokumentirane širine 

0,05 m in višine 0,6 m) je bil grajen iz peščenjakovih lomljencev (0,05 – 1 m) in zelo 

svetlo rjave malte. Temelj SE 1246 je predstavljal nadgradnjo temelja SE 1183 

(dolţine 12,2 m, dokumentirane širine 0,25 m in višine 0,6 m), grajenega iz 

peščenjakovih lomljencev (0,05 – 0,3 m), vezanih z zelo svetlo rjavo in drobljivo 

malto z malo apna, v komaj opaznem vkopu SE 1248 (dolţine 12,2 m in 

dokumentirane širine 0,01 m). Temelj SE 1183 je tekel linearno v smeri vzhod – 

zahod in je na zahodni strani začel počasi polkroţno zavijati proti jugu, pod obstoječo 

cerkev (slika 55). , Na zahodni strani (kv. F 7) sta bila temelj SE 1246 in temelj SE 

1183 naslonjena na utrditev apside SE 1092. Omeniti je potrebno, da sta bila temelj 

SE 1183 in apsida SE 1089 oziroma njena utrditev SE 1092 grajena zelo podobno.  

 

 

Slika 55: Pogledi na temelja SE 1183 in SE 1246. 

Foto: A. Novšak. 

Na vzhodni strani je bil temelj SE 1183 grajen na strukturo SE 1253 (kv. E 9, 10). 

Linearna struktura SE 1253 (dolţine 3,4 m, dokumentirane širine 0,2 m in višine 0,5 

m) je bila izdelana iz velikih peščenjakovih lomljencev (0,5 – 1 m) in svetlo rumene 
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drobljive malte. Vzhodni konec strukture je verjetno predstavljal vogal in s tem 

nadaljevanje strukture proti jugu, vzporedno z vogalom obstoječe cerkve, a ta del 

območja ni bil nadalje raziskan.  

 

 

Slika 56: Pogledi na strukturo SE 1253. 

Foto: A. Novšak. 

Na višini vrha temelja SE 1183 je bila odkrita serija grobov, poškodovanih zaradi 

gradenj temelja SE 1183 (oziroma vkopa zanj SE 1248) in apside SE 1089, 1092 

(oziroma vkopa zanjo SE 1094). Grobovi, brez vidnih vkopov in polnil, so leţali v 

plasti SE 1037, poleg skeleta pa je imela večina tudi ostanke lesene krste (slike 57 – 

59).  

V kvadrantu F 7 sta bila kot prva odkrita grobova 1020 (s skeletom SE 1184) in 

1022 (s skeletom SE 1187 in krsto SE 1188). Pod grobovoma 1020 in 1022 sta leţala 

še dva grobova, 1021 (s skeletom SE 1185 in krsto SE 1186) ter 1023 (s skeletom SE 

1189 in krsto SE 1190). Kot zadnji v kvadrantu F 7 je bil pod grobom 1023 

dokumentiran uničen grob 1038 (s skeletom SE 1224).  

V kvadrantu F 8 sta bila odkrita grobova 1024 (s skeletom SE 1192 in krsto SE 

1193) ter 1028 (s skeletom SE 1200 in krsto SE 1201). Pod grobom 1024 je bil grob 

1025 (s skeletom SE 1194 in krsto SE 1195), pod katerim je bil še uničen grob 1036 

(s skeletom SE 1221). Pod grobom 1028 sta bila grobova 1026 (s skeletom SE 1196 

in krsto SE 1197) ter 1027 (s skeletom SE 1198 in krsto SE 1199). Pod grobom 1027 

je bil dokumentiran še grob 1035 (s skeletom SE 1219 in krsto SE 1202).  

V kvadrantih E, F 9 je bil dokumentiran grob 1030 (s skeletom SE 1206 in krsto 

SE 1207), ki je bil poškodovan z otroškim grobom 1039 (s skeletom SE 1225 in 

krsto SE 1220), sam pa je poškodoval spodaj leţeči grob 1029 (s skeletom SE 1203 
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in krsto SE 1204=1205). Vzhodno od grobov 1030 in 1039 je bil na istem nivoju 

dokumentiran grob 1037 (s skeletom SE 1222 in krsto SE 1223). Pod grobovi 1029, 

1030, 1037 in 1039 je bil dokumentiran še zadnji, najniţji nivo grobov 1042 – 1050. 

Ti grobovi so bili izredno slabo ohranjeni, stratigrafija pa večinoma nejasna. Grob 

1049 (s skeletom SE 1244) je poškodoval grob 1048 (s skeletom SE 1243).  Grob 

1048 je poškodoval grobova 1046 (s skeletom SE 1240) in 1047 (s skeletom SE 

1241). V severnem profilu drenaţe je bil na tem nivoju dokumentiran tudi grob 1050 

(s skeletom SE 1245). Vzhodno od grobov 1046 in 1047 sta bila dokumentirana grob 

1044 (s skeletom SE 1238) in grob 1043 (s skeletom SE 1236 in krsto SE 1237) ter 

pod njima leţeč grob 1045 (s skeletom SE 1239). Kot zadnji od grobov je bil 

dokumentiran grob 1042 (s skeletom SE 1234 in krsto SE 1235), ki je poškodoval ţe 

omenjeni grob 1043. Na skrajnem vzhodnem delu območja je bil odkrit ostanek krste 

SE 1233, ki pa ni imel ohranjenega skeleta.   

 

 

Slika 57: Pogledi na grobove 1020 – 1026. 

Foto: M. Franca. 
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Slika 58: Pogledi na grobove 1042 – 1049. 

Foto: M. Franca. 

 

Slika 59: Pogledi na grob 1030. 

Foto: M. Franca. 

Natančnejši opis grobov je podan v preglednici 16, izpostaviti pa je potrebno, da so 

bili vsi grobovi orientirani vzhod – zahod (glava na zahod), z izjemo groba 1045, ki je 

bil orientiran sever do severovzhod – jug do jugozahod (glava na jugozahod), (slika 

60).  
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Slika 60: Pogledi na grob 1045. 

Foto: M. Franca. 

Po odstranitvi vseh grobov je bila dokumentirana plast SE 1037, v katero si bili 

grobovi vkopani, pod njo pa sterilna osnova SE 1010.  
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SE KV VRSTA OBLIKA DIMENZIJE  
GROBE 

SESTAVINE 
OPIS POVZETEK 

1184 F 7, 8 skelet linearna 0,76x0,2   
Medenica in leva noga brez stopala, desni del medenice je slabše ohranjen. 

Zgornji del skeleta je presekan z vkopom 1094, desni pa z vkopom 1248. 
Skelet je orientiran V-Z, z glavo na Z.  

SKELET V GROBU 1020 

1185 F 7, 8 skelet linearna 0,4x0,18   Vretenca in nekaj reber ter leva roka.  Orientiran je V-Z, z glavo na Z. SKELET V GROBU 1021 

1186 F 7, 8 struktura nepravilna 0,42x0,15x0,02 les - 100% Ostanek spodnjega dela krste. KRSTA V GROBU 1021 

1187 F 7 skelet linearna 0,6x0,14   
Del prsnega koša, desna roka, del desne os coxae v severnem profilu 

drenaţe. Skelet je orientiran V-Z, z glavo na Z. 
SKELET V GROBU 1022 

1188 F 7 struktura nepravilna 0,84x0,16x0,02 les - 100% Spodnji del in del juţne stranice krste. KRSTA V GROBU 1022 

1189 F 7 skelet linearna 0,94x0,19   
Leva noga in del medenice. Na mestu medenice je presekan z vkopom SE 

1094. Delno ga poškoduje tudi skelet 1184, ki leţi proti J. Skelet leţi na 
krsti 1190, orientiran je V-Z, z glavo na Z.  

SKELET V GROBU 1023 

1190 F 7, 8 struktura nepravilna 1,14x0,36x0,03 les - 100% 
Spodnji del in del severne stranice (ki je mogoče delno hkrati juţna 

stranica krste 1188, gre namreč za vmesni del, ki je spojen in nejasno 
ločljiv).  

KRSTA V GROBU 1023 

1192 F 8 skelet linearna 0,56x0,28   
Desna roka, del leve roke in del desne medenice ter desnega femurja. 

Skelet se nadaljuje v severni profil drenaţe, orientiran je V-Z, z glavo na Z.  
SKELET V GROBU 1024 

1193 F 8 struktura nepravilna 0,01x0,01x0,005 les - 100% Koščki ostankov krste ob kosteh skeleta. KRSTA V GROBU 1024 

1194 F 8 skelet linearna 0,93x0,26   
Desna noga, medenica in spodnji del leve noge. Orientiran je V-Z, z glavo 

na Z.  
SKELET V GROBU 1025 

1195 F 8 struktura nepravilna 0,95x0,36x0,02 les - 100% Spodnji del krste, vzhodni del je poškodovan zaradi groba 1027.  KRSTA V GROBU 1025 

1196 F 8 skelet linearna 0,2x0,04   
Delno v severnem profilu drenaţe desna roka in desni del medenice. 

Skelet je usmerjen V-Z, z glavo na Z. 
SKELET V GROBU 1026 

1197 E, F 8 struktura nepravilna 0,63x0,19x0,02 les - 100% 
Ostanek spodnjega in stranskega (juţnega) dela krste, ki gre naprej v 

severni profil drenaţe.  
KRSTA V GROBU 1026 

1198 F 8 skelet linearna 1,1x0,26   
Del prsnega koša in leve medenice ter desna fibula. Orientiran je V-Z, z 

glavo na Z.  
SKELET V GROBU 1027 
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1199 F 8 struktura oglata 1,1x0,23x0,02 les - 100% Ostanek lepo ohranjenega spodnjega dela krste. 
OSTANEK KRSTE V 

GROBU 1027 

1200 E, F 8 skelet linearna 1,3x0,30   
Levi del skeleta in spodnji del leve noge. Desna noga je cela, manjka le 
stopalo, noga je zasukana za 180° proti jugu. Skelet je orientiran V-Z, z 

glavo na Z.  
SKELET V GROBU 1028 

1201 E, F 8 struktura nepravilna 1,3x0,3x0,02 les - 100% 
Zelo slabo ohranjena krsta, vidni so le zelo majhni fragmenti in ostanki 

odtisa. 
KRSTA V GROBU 1028 

1202 F 8 struktura oglata 1,9x0,38x0,03 les - 100% 
Spodnji del in severni del stranice, delno je ohranjen tudi juţni del 

stranice, ki se je porušil oziroma zlomil in padel na skelet 1219 v krsti.  
KRSTA V GROBU 1035 

1203 E, F 9 skelet linearna 0,2x0,06   
Del prsnega koša in del desne roke v severnem profilu drenaţe. Skelet je 

orientiran V-Z, z glavo na Z.  
SKELET V GROBU 1029 

1204 E, F 9 struktura oglata 0,2x0,06x0,01 les - 100% Juţna stranica krste in delno dno. Dno je veliko slabše ohranjeno kot rob.  KRSTA V GROBU 1029 

1206 E, F 9 skelet linearna 0,4x0,35   
Mandibula in leva ključnica ter del rok, niţe pa je skelet presekan z 

grobom 1039. Skelet je orientiran V-Z, z glavo na Z. 
SKELET V GROBU 1030 

1207 E, F 9 struktura nepravilna 1,3x0,48x0,06 les - 100% 
Juţna in del spodnje stranice krste, ki se nadaljuje v profil drenaţe. V 

spodnjem delu na njej leţi še grob 1039 oziroma otroški skelet, čez 
katerega gre še del krste 1220 (mogoče zgornji del krste, ki pokrije otroka). 

KRSTA V GROBU 1030 

1218 E 9 skelet nepravilna     Zaradi kopanja drenaţe uničen grob, vse kosti so bile premaknjene.  UNIČEN GROB 1034 

1219 F 8 skelet linearna 0,5x0,15   
Del prsnega koša, medenica in leva roka. Skelet je orientiran V-Z, z glavo 

na Z.  
SKELET V GROBU 1035 

1220 E 9 struktura nepravilna 0,54x0,25x0,02 les - 100% 
Ostanek krste nad otroškim skeletom 1225 in hkrati nad skeletom 1206 iz 

groba 1030.  
SKELET V GROBU 1039 

1221 E 8 skelet nepravilna 0,61x0,4   
Uničen grob pod grobovoma 1027 in 1028. Ohranjen je del skeleta, a so 

kosti vse ţe premaknjene. 
UNIČEN GROB 1036 

1222 E, F 9 skelet nepravilna 0,5x0,31   
Izjemno slabo ohranjene kosti skeleta v krsti SE 1223, niso več na svojem 

primarnem mestu, so premetane.  
UNIČEN GROB 1037 
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1223 E, F 9 struktura nepravilna 0,88x0,28x0,02 les - 100% Spodnji del krste. 
KRSTA V UNIČENEM 

GROBU 1037 

1224 F 7 skelet nepravilna 0,83x0,52   Uničen grob pod grobovoma 1027 in 1028, zahodno od groba 1036. UNIČEN GROB 1038 

1225 E 9 skelet linearna 0,2x0,05   Otroški skelet, močno poškodovan.  SKELET V GROBU 1039 

1233 
E 9, 
10 

struktura nepravilna 0,6x0,3x0,02 les - 100% Ostanek krste v izkopu za drenaţo, brez pripadajočega skeleta. OSTANEK KRSTE 

1234 E 9 skelet linearna 0,62x0,38   
Mandibula, vretenca (predvsem vratna), nekaj reber in femur. Orientiran 

je V-Z, z glavo na Z. 
SKELET V GROBU 1042 

1235 E 9 struktura nepravilna 0,56x0,05x0,03 les - 100% Spodnji del in del J stranice krste. KRSTA V GROBU 1042 

1236 E 9 skelet linearna 0,4x0,1   
Humerus in del radiusa ter ulne v severnem profilu drenaţe. Skelet je 

orientiran V-Z, z glavo na Z. Verjetno je presekan z grobom 1042. 
SKELET V GROBU 1043 

1237 E 9 struktura nepravilna 0,3x0,19x0,02 les - 100% Spodnji del krste v grobu 1043, ki se nadaljuje severno v profil drenaţe.  KRSTA V GROBU 1043 

1238 E, F 9 skelet linearna 1,2x0,18   
Ostanek skeleta, ki ga preseka iz juţne strani vkop 1248. Spodnji del nog, 

desni femur in desni humerus. Orientiran je V-Z, z glavo na Z.  
SKELET V GROBU 1044 

1239 E, F 9 skelet linearna 0,47x0,1   
Del prsnega koša, desna roka in del leve roke pod grobom 1044 in 1043 in 
je orientiran JZ do J - SV do V. Glava je poškodovana ob izgradnji temelja 

1183 oziroma z vkopom za temelj 1248.  
SKELET V GROBU 1045 

1240 E 9 skelet linearna 0,53x0,07   
Ostanek roke (humerus in ulna), med spodnjim delom nog skeleta 1241. 

Skelet je orientiran V-Z, z glavo na Z.  
SKELET V GROBU 1046 

1241 E, F 9 skelet linearna 0,35x0,2   
Spodnji del nog skeleta, desna fibula in leva tibia, takoj vzhodno od 

spodnjega dela desne noge skeleta 1243. Skelet je orientiran V-Z, z glavo 
na Z.  

SKELET V GROBU 1047 

1243 E, F 9 skelet linearna 0,57x0,09   
Spodnji del desne noge s stopalom, takoj vzhodno od skeleta 1244. Skelet 

je orientiran V-Z, z glavo na Z.  
SKELET V GROBU 1048 
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1244 F 9 skelet linearna 0,34x0,23   
Del lobanje in prsnega koša z levim humerusom. Lobanja je poškodovana 

z vkopom 1248. Skelet je orientiran V-Z, z glavo na Z.  
SKELET V GROBU 1049 

1245   skelet linearna     
Femur in tibia v severnem profilu drenaţe. Skelet je orientiran V-Z, z 

glavo na Z.  
SKELET V GROBU 1050 

Tabela 16: Grobovi tretjega območja izkopa drenaţe. 
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RECENTNI 
POSEGI 

           1001             
RECENTNI 

POSEGI 

NOVOVEŠKO 
NASUTJE 

           1072             
NOVOVEŠKO 

NASUTJE 

TEMELJ CERKVE            1246             TEMELJ CERKVE 

TEMELJ 
STAREJŠE 
CERKVE 

           1183             TEMELJ 
STAREJŠE 
CERKVE       1248       

UTRDITEV 
VOGALA CERKVE 

           1253             
UTRDITEV 

VOGALA CERKVE 

APSIDA 

           1092             

APSIDA            1089             

           1094             

GROB 1037 IN 
1039 

1184 
1187,  
1188 

    
1192, 
1193 

1200, 
1201 

GROB 1024 IN 
1028 

  
1225, 
1220 

1222, 
1223 

      
GROB 1037 IN 

1039 

GROB 1030 
1185, 
1186 

1189, 
1190 

  
1194, 
1195 

1196, 
1197 

1198, 
1199 

GROB 1025, 
1026 IN 1027 

  
1206, 
1207 

        GROB 1030 

GROB 1029   1224   1221   
1219, 
1202 

GROB 1035 IN 
1036 

  
1203, 
1204 

        GROB 1029 

                              

GROB 1042, 1049 
IN 1050 

                1244 1245 
1234,    
1235 

  1233 
GROB 1042, 1049 

IN 1050 

GROB 1043, 1044 
IN 1048 

                1243   1238 
1236, 
1237 

  
GROB 1043, 1044 

IN 1048 

GROB 1045, 1046 
IN 1047 

                1241 1240 1239     
GROB 1045, 1046 

IN 1047 

PREOBLIKOVANA 
STERILNA 
OSNOVA 

           1037             
PREOBLIKOVANA 

STERILNA 
OSNOVA 

STERILNA 
OSNOVA 

           1010             
STERILNA 
OSNOVA 

Tabela 17: Shematski pregled stratigrafije tretjega območja izkopa drenaţe. 
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Številni odkriti temelji cerkve pričajo o večih fazah gradnje. Temelj SE 1246 bi 

glede na višino in odnose lahko povezali s temeljem SE 1138 znotraj apside SE 

1089, 1092, na katero se oba (SE 1246, SE 1138) naslonita. Pod temelje SE 1246 je 

bil starejši temelj SE 1183, ki pred apsido SE 1089, 1092 rahlo polkroţno zavije 

proti jugu, kjer se ravno tako nasloni na omenjeno apsido. Sočasen s temeljem SE 

1183 je utrjen severovzhodni vogal cerkve oziroma SE 1253.  

Serije grobov, odkrite tik ob cerkvi pričajo o starejšem grobišču, ki jih izgradnja 

vsakega od temeljev močno poškoduje. Grobovi govorijo o dalje trajajočem 

pokopavanju v preoblikovano sterilno osnovo SE 1037, pri čemer so mlajši grobovi 

vkopani kar preko starejših in jih s tem močno poškodujejo.  

 

7.1.3. ČETRTO OBMOČJE – IZVEN NOTRANJEGA OBZIDJA 

V zadnjem, skrajnem vzhodnem delu izkopa za drenaţo (kv. E, F 10 – 15, G 14, 15), 

je bilo pod recentnim nasutjem SE 1001 odkrito nadaljevanje plasti SE 1055 in 

temelja SE 1065, dokumentiranih ţe v drugem območju poti med javorji. Dodatno je 

bilo delno pod nasutjem SE 1001, delno pod plastjo SE 1055, odkrito nadaljevanje 

vogala temelja SE 1057 (kv. E 11), prav tako dokumentiranega v drugem območju 

poti med javorji. Temelj SE 1057=1054 (dolţine 3,15 m, širine 1,2 m in višine 0,3 – 

1,1 m) je bil grajen iz peščenjakovih lomljencev (0,1 – 0,6 m), vezanih z zelo svetlo 

rjavo in drobljivo malto (slika 26). Na vzhodnem, najniţjem delu temelja SE 

1057=1254 je bil viden ostanek zelo svetlo rjavega estriha SE 1058 (debeline do 

0,05 m). Temelj SE 1057=1254 je bil linearen, z najniţjim delom (višine 0,3 m) na 

severovzhodu in najvišjim delom (višine 1,1 m) na jugozahodu, kjer se je tudi naslonil 

na temelj SE 1065. Tako temelj SE 1065 kot temelj SE 1057=1254 sta bila grajena 

na sterilno osnovo SE 1010.  

 

RECENTNI POSEGI 1001 

NOVOVEŠKO NASUTJE 1055 

OPORNI TEMELJ 1057 

VZHODNI DEL NOTRANJEGA 
OBZIDJA 

1065 

STERILNA OSNOVA 1010 

Tabela 18: Shematski pregled stratigrafije četrtega območja izkopa drenaţe. 
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Odkritje nadaljevanja strukture SE 1057=1254 je omogočilo opredelitev le-te kot 

opornika vzhodnemu delu notranjega obzidja SE 1065, 1088, saj je bil v sklopu 

raziskav poti med javorji odkrit le vzhodni vogal strukture v juţnem profilu, kar ni 

omogočalo njegove interpretacije.  

 

8. INTERPRETACIJA NAJDIŠČA 
 

Zaradi omejenih arheoloških raziskav ob ureditvi vaškega jedra na Ponikvi ter 

zaradi pogorelega ţupnišča in z njim celotnega arhiva v letu 1782, je bila 

interpretacija arheološkega najdišča oteţena.  

 

Na podlagi raziskav in zgodovinskih virov na območju ureditve vaškega jedra lahko 

govorimo o treh enotah, o cerkvi in njenih prezidavah, o dlje trajajočem grobišču ter 

obzidju in njegovih fazah. Glavnino dogajanja na raziskanem območju lahko 

postavimo v čas poznega srednjega veka in začetek novega veka, stratigrafska 

sekvenca in zgodovinski viri pa potrjujejo tudi faze pred in predvsem po tem obdobju.  

 

8.1. GEOLOŠKA PODLAGA 
  

Geološko podlago na najdišču predstavlja rumenkasto rjava glinena, zbita in 

mazava plast SE 1010. Plast ni bila dokumentirana po celotnem območju raziskav, 

ker gradbeni posegi večinoma niso zahtevali tako globokih izkopov. Glede na sonde 2 

– 9, izpraznjeno kostnico, izkop drenaţe in četrto območje trga pred cerkvijo, je bila 

plast enotna po celotnem območju raziskav.  

 

8.2. CERKEV SV. MARTINA 
 

Zgodovinski viri pričajo (Höfler 1986, 9 – 18), da je bila na Ponikvi v 11. stoletju 

ustanovljena praţupnija, na podlagi česar lahko sklepamo, da je v tem času tu stala 

romanska cerkev. Stopar (1990, 8, 47) sicer omenja ţe obstoj predromanske cerkve, 

predstavi tudi njen tloris, vendar ne poda natančnejših utemeljitev o njegovi časovni 
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umestitvi. Delno bi lahko to umestitev potrjeval podatek, da je bilo čaščenje sv. 

Martina najintenzivnejše prav v času od 7. do 10. stoletja. Kot pričajo viri (Stopar 

1990, 8) je bila cerkev kasneje večkrat prezidana, zadnja baročna faza med leti 1732 in 

1740.     

V sklopu arheoloških raziskav ob ureditvi vaškega jedra, je bila najstarejša 

dokumentirana faza odkrita z geofizikalnimi raziskavami znotraj cerkve. Rezultati so 

pokazali strukture, ki bi jih lahko navezali na Stoparjev tloris predromanske cerkve.  

 

 

 

Slika 61: Rezultati geofizikalnih raziskav na tlorisu cerkve. 

 

Številne  kasnejše prezidave cerkve so bile dokazane na podlagi odkritih temeljev v 

izkopu za drenaţo (priloga 3). Glede na stratigrafijo je bil najstarejši temelj apside SE 

1089, z utrditvijo SE 1092, ki bi bil sodeč po masivnosti gradnikov lahko romanski. 

Na apsido se je naslonil temelj SE 1183, ki je imel na svojem vzhodnem koncu 

dodatno utrjen vogal SE 1253. Temelj SE 1183, 1253 je bil grajen podobno kot sama 

apsida, predvsem primerljiva je bila malta in velikost kamenja v utrjenem vogalu, kar 

bi lahko nakazovalo na njuno sočasnost.  

Kasneje, v času gotike, je bila cerkev prezidana, o čemer pričata na SE 1183 grajen 

temelj SE 1246 ter znotraj apside grajen temelj SE 1138.  
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Slika 62: Pogledi na temelj SE 1253 in apsido SE 1089. 

Foto: A. Novšak. 

Zadnja faza cerkve je bila kot rečeno zgrajena v času baroka, pripada pa ji temelj 

SE 1096. Temelj je bil na vzhodnem delu grajen na starejši temelj SE 1246, na 

zahodnem pa direktno v sterilno osnovo SE 1010, kar priča o razširitvi baročne 

cerkve. O gradnji cerkve in z njo povezanim, v ustnem izročilu izpričanim gradbenim 

odrom, pričajo večje stojke, dokumentirane v liniji vzporedno s fasado cerkve (SE 

1073 – 1085, 1102/1103).  

 

8.3. GROBIŠČE 
 

Na območju raziskav je bilo z 51-imi dokumentiranimi grobovi dokazano tudi 

grobišče. Zaradi omejenega obsega raziskav je nemogoče reči kdaj je grobišče nastalo, 

prav tako ni mogoče določiti njegovih mej. Pridobljeni podatki kaţejo na več faz 

grobišča, a z gotovostjo lahko govorimo le o dveh. Na prvo, starejšo fazo so vezani 

grobovi, vkopani v glineno plast SE 1037, večinoma s še ohranjenimi krstami in 

dokumentirani predvsem v izkopu za drenaţo ali v sondah (sonda 4, 8, 9). Drugo, 

mlajšo fazo predstavljajo grobovi, vkopani v više leţečo plast SE 1116. Izjemi sta grob 

1014 in grob 1051, delno ţe vkopana v glineno plast SE 1037, vendar bi ju na podlagi 

njune višinske pozicije laţe pripisali mlajši fazi.   

Grobovi starejše faze (1008 – 1010, 1020 – 1030, 1034 – 1039, 1042 – 1050 ) so 

bili poškodovani, ali z izgradnjo temelja SE 1183, 1253 ali apside SE 1089, 1092. H 

grobovom starejše faze sodita tudi grob 1004 in grob 1005 (sonda 4), ki se nadaljujeta 

pod pokopališki zid SE 1018. Na podlagi teh podatkov lahko rečemo, da je starejša 

faza grobišča obstajala pred domnevno romansko cerkvijo in pred pokopališkim 

zidom.  
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Slika 63: Pogledi na grobove starejše faze. 

Foto: M. Franca. 

 

 

Slika 64: Pogledi na polnili grobov 1004 in 1005, ki se nadaljujeta pod zid SE 1018. 

Foto: J. Skorupan. 

 

Grobovi starejše faze so imeli še ohranjene dele krst in so bili brez drugih 

pridatkov. Izjema med njimi je bil grob 1010, s priloţeno koščeno lasnico in 

srebrnikom. Omeniti je potrebno, da grobovi v času pokopavanja niso bili posebej 

označeni ali spoštovani, saj so bili vsi starejši grobovi poškodovani z vkopi za mlajše 

grobove. Opazna pa je tudi dosledna lega v smeri vzhod – zahod (z glavo na zahod), 

izjema je bil le grob 1045 s skeletom SE 1293, orientiranim severovzhod – jugozahod 

(z glavo na jugozahod).  
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Mlajšo fazo grobišča dokazujejo grobovi 1002, 1012, 1013, 1015 – 1019, 1031 – 1033 

ter 1041, 1042, vsi vkopani v plast SE 1116. Kot ţe rečeno, bi glede na nivo vkopa, tej 

fazi lahko prišteli tudi grob 1014 ter grob 1051. Plast SE 1116 je bila naslonjena na 

pokopališki zid SE 1018 ter presekana s temeljem baročne cerkve SE 1096, ki je hkrati 

poškodoval številne grobove mlajše faze. Tako je očitno mlajša faza grobišča delovala 

s pokopališkim zidom SE 1018, in je bila poškodovana najkasneje z izgradnjo baročne 

cerkve v 18. stoletju, ko je bilo grobišče na območju današnjega vaškega jedra 

prestavljeno na Gmajno. Nekateri grobovi mlajše faze so imeli tudi pridatke, izstopajo 

predvsem grob 1012 z roţnim vencem, grob 1014 s kriţem, svetinjico, naglavnim 

okrasom in bronastimi obročki, grob 1033 s pasno spono ter grob 1051 z bronastim 

predmetom na prsih. Podobno kot pri grobovih starejše faze, je bilo tudi pri grobovih 

mlajše faze jasno, da se pri pokopavanju niso ozirali na ţe obstoječe pokope. Tudi 

orientacija skeletov je bila enako vzhod –zahod (z glavo na zahod) in ponovno z eno 

izjemo, skelet SE 1123 v grobu 1014 je bil namreč orientiran jugovzhod – severozahod 

(z glavo na severozahod). 

 

 

Slika 65: Poškodovana grobova 1015 in 1016. 

Foto: M. Franca. 
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Slika 66: Močno poškodovani grobovi 1031 – 1033. 

Foto: M. Franca. 

 

K grobišču lahko prištejemo tudi znotraj severovzhodnega stolpa odkrito kostnico 

SE 1071, v kateri je bilo dokumentiranih pribliţno 20 m3 človeških kosti. Sodeč po 

premešanosti kosti ter številnih relativno sveţih poškodbah, je bila kostnica enkrat ţe 

premeščena. Med kostmi so bile tudi različne najdbe (kovinske in keramične), ki 

kostnico umeščajo v novoveški čas.  

 

 

Slika 67: Pogledi na profil polovice kostnice. 

Foto: M. Franca. 
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8.4. OBZIDJE 
 

Najstarejši del obzidja (priloga 4) predstavlja pokopališki zid SE 1018, znotraj 

katerega deluje mlajša faza grobišča SE 1116. Pokopališki zid je bil v času turških 

vpadov iz zunanje strani dodatno utrjen z zidom SE 1025 oziroma na vzhodnem delu 

z SE 1065. Slednja, vzhodna utrditev SE 1065 je bila hkrati tudi popravilo 

pokopališkega obzidja, saj je bil ta del grajen močneje, dvojnosti pa skoraj ni bilo več 

opaziti. Glede na način gradnje in direktno navezavo na obzidje SE 1025, v fazo 

utrditve sodita tudi severozahodni vhodni (SE 1040, 1114) in jugozahodni stolp (SE 

1036, 1041), najverjetneje pa tudi zaradi padca terena zgrajen opornik SE 1254, ki je 

po načinu gradnje in malti zelo podoben SE 1025. Časovno nejasna ostaja utrditev 

severozahodnega stolpa SE 1113, ki je jasno naknadno prizidana. Izven obzidja 

obstoječo površino iz časa utrditve SE 1025 predstavlja plast SE 1023, dokumentirana 

na zahodnem delu obzidja, glede na najdbe pa sodi v pozni srednji vek.  

 

 

Slika 68: Dozidava severozahodnega stolpa na obzidje SE 1025. 

Foto: M. Franca. 
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Slika 69: Dozidava jugozahodnega stolpa na obzidje SE 1025. 

Foto: M. Franca. 

 

 

Slika 70: Naknadna utrditev severozahodnega stolpa. 

Foto: M. Franca. 

 

V zgodovinskih virih (Baš 1951) se iz časa utrditve omenja tudi obrambni jarek, 

vendar arheološke raziskave tega podatka ne potrjujejo z gotovostjo. Prvo moţnost 

zanj predstavlja poglobitev SE 1160, pred kasneje porušenim  severovzhodnim delom 

dvojnega obzidja (med SE 1018, 1025 in SE 1065, 1088). Drugo moţnost za obrambni 

jarek predstavlja v sondi 4 odkrit strm vkop SE 1020, znotraj katerega je bila 

dokumentirana apnenica SE 1024 in kasnejše polnilo za izravnavo terena SE 1019. 

Zaradi omejitve raziskav nobena od moţnosti ni bila nadalje raziskana, obstoj 

oziroma lokacija obrambnega jarka pa ostaja neznana.  
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Slika 71: Ostanek vkopa pokopališkega zidu in poglobitev SE 1160 pred njim. 

Foto: M. Franca. 

 

 

Slika 72: Strm vkop SE 1120 pred dvojnim obzidjem. 

Foto: A. Novšak. 

 

V kasnejši fazi je bilo obzidje med SE 1018, 1025 in SE 1065 na severovzhodnem 

delu porušeno, zgrajen pa je bil severovzhodni stolp (SE 1068, 1087, 1066, 1141, 1067, 

1086) s strelno lino SE 1249. Ta stolp ni bil grajen sočasno z obzidjem SE 1025, 

vendar je bil kasneje nanj naslonjen. V primerjavi z zahodnima stolpoma je namreč  

način gradnje precej drugačen, sama navezava na obzidje SE 1025 pa je jasno ločljiva. 

V notranjosti severovzhodnega stolpa sta bili dokumentirani tudi dve večji jami (SE 

1045 in SE 1047) ter dve manjši stojki (SE 1150 in SE 1159), ki bi jih glede na strelno 

lino v stolpu, lahko povezali z njeno uporabo. Polnila jam s premešanim 

poznosrednjeveškim in predvsem novoveškim materialom so kasnejša, sočasna z 
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zazidavo vhoda severovzhodnega stolpa SE 1247. Polnila in zazidava so sluţila 

pripravi stolpa za novoveško kostnico SE 1071.  

 

 

Slika 73: Naknadno dozidan severovzhodni stolp. 

Foto: M. Franca. 

 

SE 1137 in SE 1088 dokazujeta, da je bilo dvojno obzidje tudi nadgrajeno z enojnim 

zidom. Obe omenjeni nadgradnji sta zelo slabo ohranjeni in nemogoče je reči, kateri 

fazi pravzaprav pripadata. Lahko sta sočasni z utrditvijo SE 1025 ali pa sodita v eno 

od kasnejših nadgradenj. Glede na to, da se vzhodni temelj in zid severovzhodnega 

stolpa SE 1068, 1066 naslonita na vzhodni del notranjega obzidja SE 1065, 1088, je 

nadzidava gotovo starejša.  

 

 

 

Slika 74: Enojni nadzidek dvojnega obzidja. 

Foto: M. Franca. 
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Slika 75: Na vzhodni del dvojnega obzidja naslonjen severovzhodni stolp. 

Foto: M. Franca. 

 

Po izgradnji severovzhodnega stolpa je bil obzidju SE 1025, 1018 priključen 

polkroţni temelj SE 1006 z zidom SE 1060. Struktura je sluţila kot zunanje obzidje, 

na severni strani naslonjeno na temelj severovzhodnega stolpa (SE 1068), na juţni pa 

območje raziskav ni razkrilo njegovega zaključka. Glede na zgodovinske vire in ustno 

izročilo lahko sklepamo, da je bil na tem delu nekoč še jugovzhodni stolp, ki je hkrati 

predstavljal zaključek zunanjega obzidja. Zunanji zid je bil grajen po času uporabe 

strelne line, saj je bila ta znotraj na novo ograjenega območja, s čimer je izgubila svoj 

pomen. Po izgradnji zunanjega obzidja je bil izven obzidja pokopan tudi manjši otrok 

(grob 1006), ki ga je prekrila z zunanjim obzidjem delujoča plast SE 1054, katera je 

glede na številne keramične fragmente predstavljala odpad. 

 

Poleg tega se na zunanji del dvojnega obzidja SE 1025 naslonijo še temelji SE 1170, 

SE 1162 in SE 1140. Vsi omenjeni temelji so bili odkriti na severni strani dvojnega 

obzidja in se tudi nadaljujejo proti severu, a zaradi omejitve raziskav niso bili 

raziskani in opredeljeni.  

 

Ob izgradnji obstoječe baročne cerkve je bilo celotno območje med zunanjim in 

notranjim obzidjem delno izravnano z nasutjem SE 1055, območje znotraj notranjega 

obzidja pa z nasutjem SE 1072.  
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9. PRILOGE 
 

PRILOGA 1 – PRIKAZ SOND 1 – 8 

PRILOGA 2 – PRIKAZ OBMOČIJ 

PRILOGA 3 – PRIKAZ FAZ CERKVE 

PRILOGA 4 – PRIKAZ STRUKTUR 
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